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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Messze van még Santiago, hosszú út áll előttem

Már javában nyárba fordult az időjárás, s bár ez az időszak a szabadságolások ideje, a város
fejlődése azonban idény nyáron sem mehet szabadságra. Értjük ezalatt, hogy javában folynak a
munkálatok az új óvoda épületén, de nem csak ott, hanem a gyermekorvosi rendelőnél valamint
a Mátyás Király Általános Iskolánál is. Vicsi László polgármester pedig El Camino zarándokútjáról hazatérve egy várható örömhírre érkezett, de erről inkább beszéljen ő az alábbiakban.

- Kezdjük a folyamatban lévő, vagy éppen nemrég kezdődő
beruházások helyzetjelentésével!
- Elkezdődött a gyermekorvosi rendelő átépítése, ahol a
meglévő két rendelő helység helyett az átépítést követően
három áll majd rendelkezésre. Hiszen településünkön három
gyermekorvos praktizál, így pedig mindhármuk számára
külön rendelőt tud biztosítani az önkormányzat. Addig is a
korábbi konténeróvoda kiürített termeiben érhető el a gyermekorvosi rendelés, vélhetőleg ez év decemberében azonban visszaköltözhetnek a gyerekorvosok a korábban jól megszokott, ám immár kibővült és megszépült helyükre.
- A Mátyás Király Általános Iskola környékén ismét munkálatokra lehet figyelmes az arra járó…
- Százkilencven millió forintot kaptunk a Magyar Államtól,
hogy az épület hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, s az ehhez
tartozó energetikai korszerűsítést elvégezzük. A tanév végével a munkálatok megkezdődtek, melynek időtartam nagyságrendileg öt hónap lesz, természetesen igyekszünk úgy
szervezni minden munkafolyamatot, hogy a szeptemberi iskolakezdés után a felújítás a legkevesebb fennakadást
okozza az iskola rendeltetésszerű működésében.
- Továbbra is szeptember elején tervezhető az új óvoda
átadása?
- Igen. Minden a terv szerint halad, jómagam is folyamatosan ellenőrzöm a munkálatokat, s kapcsolatban vagyok
a kivitelezővel, akinek elmondása szerint a leendő óvodások
nyugodtan készülhetnek a szeptemberi évkezdésre.
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- Az óvodával kapcsolatos terv volt mindvégig, hogy szintén
erre a telekre egy bölcsőde is épüljön. Mindeddig ez pusztán vágy volt, de úgy fest, hogy a vágyból valóság lehet…
- Semmit nem szeretnék elkiabálni, de valóban bíztató hírek
érkeznek arról, hogy ez a vágyunk is megvalósulhat a közeljövőben. Ez újabb négyszázmillió forintos állami támogatást, s ezzel egy újabb nagy sikert vetít előre. De hadd
maradjak óvatos és realista, a támogatás akkor válik biztossá, amikor a támogatási szerződést aláírtuk. Higgyék el,
nem rajtam múlik, én akár ma repülnék, hogy aláírhassam…
- Ha már repülésről ejtett szót, nemrég Spanyolországba
repült…
- Régi tervem volt, hogy az El Camino zarándoklaton részt
veszek. Ezért az idei szabadságolási tervemet úgy alakítottam, hogy ha nem is a teljes, több mint nyolcszáz kilométeres utat, de annak egy jelentős részét idén meg tudjam
tenni. Erre május végén került sor, amikor is két hétig nap,
mint nap róttam a zarándokutat. Hihetetlen élmény és
ugyanakkor testileg embert próbáló út volt. A Pireneusok
francia oldaláról indultam, s bár a második naptól egy
makacs lábsérülés is hátráltatott, célomat nem feladva, egészen közel Burgosig jutottam, megtéve 240 kilométert. Hívő
katolikusként választ kerestem bizonyos dolgokra, s hálát
adtam a családomért és főleg Benedek fiamért. Remélem,
hogy pár éven belül folytathatom az utat, hiszen ahogy a
zarándokok éneke szól: messze van még Santiago, hosszú út
áll előttem. Aki teheti, annak csak ajánlani tudom, hogy vegyen részt ezen a zarándoklaton, de ne felejtsen el időben és
kellő alázattal felkészülni az útra.
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Hivatalosan is átadták a Evangelizáció, református
budakalászi körforgalmat
előadások Pomázon

Sajtótájékoztatóval és szalagátvágással hivatalosan is átadták a budakalászi M0-ás és a 11 főút körforgalmát.

Hadházy Sándor, térségünk országgyűlési képviselője és Szilvai
József Attila a Magyar Közút Nonprofit Zrt műszaki vezérigazgató-helyettese sajtótájékoztatót tartottak az átadás alkalmával
ma, a körforgalomnál. Hadházy Sándor tájékoztatójában kiemelte, mennyire fontos volt ez a közlekedésfejlesztés az itt
élőknek és megköszönte az itt közlekedőknek a türelmet az
eddigi sorban állásokért és köszönetet mondott mindenkinek,
aki részt vett a csomópont átalakításában. Szilvai József Attila
ugyanakkor tájékoztatta a megjelenteket az átépítés menetéről
és közlekedéstechnikai szükségességéről. A sajtótájékoztató
után az átadást szalagátvágással zárták, többek között Hadházy
Sándor országgyűlési képviselő, Verseghí-Nagy Miklós Szentendre polgármestere, Vicsi László Pomáz polgármestere, Rogán
László Budakalász polgármestere és Szilvai József Attila a
Magyar Közút Nonprofit Zrt műszaki vezérigazgató-helyettese.

Szentjánosbogár-tánc a
POVEK-kel

500 éves a Reformáció, 450 éves a Magyar Református Egyház.
Ezen alkalomból 2017. június 20-23-ig minden este 18 órától
református előadásokat tartott a pomázi református közösség a
Szent István parkban. Az első esten Óváryné Herpai Dóra és
Nyilas Zoltán esperes felemelő beszédét hallhattuk.

Jobb adni, mint kapni!

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a közelmúltban helyeztek el egy ételdobozt a régi gyógyszertár és
az orvosi rendelő között.
Az ételdoboz a Pomázi Szociális Központ ajándéka a
településen élő rászorulók
számára. Ide elhelyezhetik a
rászorulóknak szánt ételcsomagokat az adományozni vágyók. Kérjük, hogy az ételcsomagokat átlátszó zacskóba
készítsék össze. Amit szívesen
fogadnak: konzerv, kenyér,
pékáru, gyümölcs, keksz, édesség, tartós élelmiszerek. Kérjük
az adományt fogadókat, hogy
az ételt ne az utcán fogyasszák
el, hanem vigyék magukkal! A
szekrényt naponta tisztítják a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. Segítsünk megóvni a tisztaságát, épségét,
hogy még sokáig a rászorulók javát szolgálhassa ez az ételdoboz.

Virágoszlopok városszerte 2017 nyarán is

Felejthetetlen élményben volt részünk mindannyiunknak, akik
júnis 24-én este ellátogattunk az Alcsúti Arborétumba. A színvonalas szakvezetésen megtudhattuk, hogyan világítanak a
szentjánosbogarak, honnan ered nevük, milyen fajtái élnek az
arborétumban. Ezek a különleges kis rovarok szentivánéj környékén két héten keresztül este fél 10 és 10 óra között rajzanak,
a hímek fénylő, pici zöld lámpásként röpködve keresik párjukat.
Mi pedig a látványtól lenyűgözve reménykedtünk abban, hogy
meg is találják… Köszönjük a szervezést Halászné Gambár
Máriának!
Balog Ilona Katalin

Vicsi László polgármester úr
idén is kérte a virágoszlopok
kihelyezését városszerte.
Kikerültek idén is a virágoszlopok a megszokott helyükre, ezzel is szépítve a városképet. Pomáz Város Önkormányzata locsoltatja ugyan a
virágokat, de a nagy hőségek
idején, ha van olyan lakos, aki a
környezetében lévő virágoszlopokat időnként meglocsolja,
azt nagyon szépen megköszönjük. Vigyázzuk és ápoljuk közös értékeinket!
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ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

az 1-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-4999-777
Minden hónap második csütörtökén 18 órától fogadóórát tart a Mesedombi óvodában.

Halászné Gambár Mária Ilona

a 2-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap első csütörtökén 17 órától fogadóórát tart
a Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu
Minden páros hét hétfõjén 14 órától 17 óráig fogadja
a város és körzete lakóit a városházán, valamint
előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

Másfél év, másfél
milliárd Pomáznak

Jól végződött a június is, hiszen a hónap utolsó napjaiban
550 millió forint állami támogatás érkezett Pomázra!
Vicsi László polgármester folyamatosan és fáradhatatlanul
lobbizik és pályázik nagyobb támogatások érdekében, aminek
minden évben megvan a kézzelfogható eredménye. A közelmúltban új óvoda építésére 400 millió, az Alcsevicza városrész
közművesítésre 400 millió, a Pomázi Mátyás Király Általános
Iskola felújítására 140 millió forint támogatás érkezett Pomázra és még sorolhatnánk az elmúlt évek egyéb pénzügyi
sikereit. Most ismét óriási összegekkel támogatja az állam
Pomázt! A fáradhatatlan munka eredményeként ugyanis 150
millió forint érkezett szilárdburkolatú út kiépítésére és 400
millió forint új bölcsőde építésére. A 150 millió Ft-ból a Vróczi
út és a Béke utca teljes hosszában való aszfaltozása fog megvalósulni. A Vróczi út aszfaltozásával egy évtizedek óta dédelgetett álom fog megvalósulni, a Béke utca aszfaltozása pedig
az ott épülő új pomázi óvoda miatt rendkívül fontos a biztonságos közlekedés érdekében. A 400 millió forintos támogatásból, pedig az egész város örömére, legkisebb lakóinknak létesít a város újabb bölcsődét.

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982
Minden hónap második szerdáján 17 órától a

Művelődési Házban tart fogadóórát
Vicsi László Csaba polgármester

és a 6-os választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-934-2173
Minden páratlan hét hétfőjén 13 órától 17 óráig fogadja a város és körzete lakóit a városházán.

Nagy Attila István

a 7-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-30-949-5313
Minden hónap utolsó csütörtökén 18 órakor tart fogadóórát a Mátyás király Általános Iskola ebédlőjében.

Rédei Imre

a 8-as választókörzet képviselője.
Tel.: 06-20-9289-718, E-mail: imredei60@gmail.hu
Minden hónap első csütörtökén 18 órától a Szent
Miklós téri Karitász Házban tart fogadóórát.

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője
Minden hónap második hétfõjén 17-órától fogadóórát
tart a pomázi Jobbik irodában (Beniczky u 6.)

Hardi Péter Pál (LMP)

Telefonszáma: 06-20-336-1252
E-mail:csikovar@gmail.com
Fogadó órája: Minden hónap első hétfőjén 17 órától,
helye: Mátyás Király Általános Iskola

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)
Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi
Művelődési Ház
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Testületi döntések
júniusban

A képviselő-testület elfogadta a Szentendrei Rendőrkapitányság
beszámolóját, valamint a Pomázi Polgárőr Egyesület, a PomázKőhegy Polgárőr Egyesület és a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről szóló tájékoztatókat.
Vicsi László polgármester és a képviselő testület több tagja is
köszönetét fejezte ki a felsorolt szervezetek számára és a további
szoros együttműködés fontosságáról is beszélt a polgármester
úr. Döntött a képviselő-testület Pomáz Közművelődéséért díj
adományozásáról is. A díjat Nyilas Zoltán esperes úr és Erdődi
Ferenc plébános, helyettes esperes úr számára szavazták meg
idén, akik rendkívül sokat tettek a pomázi közösségek építésében.
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Trianoni megemlékezés Pomázon
az Összetartozás Napján

A Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület és a Pomázi Művelődési Ház szervezésében került megrendezésre 2017. június
4-én a tiranoni megemlékezés a "pomázi trianon téren". Az
eseményen Juhász Károly színművész szavalatát hallhattuk,
valamint Sarkadi Attila önkormányzati képviselő, a Pilisi
Nemzeti Keresztény Egyesület elnöke beszélt a megemlékezőkhöz. Az alábbiakban a beszédéből idézünk.
Az elmúlt 7 évben minden június 4-én összegyűltünk itt megemlékezni arról a tragédiáról, amely ma számunkra a legnagyobb magyar sorscsapásnak tűnik. Nagyobbnak, mint a
muhi vagy a mohácsi csatavesztés, vagy az azt követő tatár és
török megszállás. És azért tűnik ma Trianon a legnagyobb
magyar tragédiának, mert az előbbiekkel ellentétben az 1920-as
ország csonkítás nem történelem, hanem máig is velünk élő
valóság - mondta. - Az elmúlt években beszéltem arról, hogy mit
veszített az ezer éves Magyarország Trianonban. Beszéltem az
elcsatolt kétharmadnyi országrészről, az elrabolt városokról, a
más nemzetek irányítása alá került magyar testvéreinkről, a
megcsonkított gazdaságról, iparról. Besszéltem Sopronról,
Balassagyarmatról, a részsikerekről, hiszen a kivérzett ANTANT ahol ellenállást tapasztalt, ott engedett. Beszéltem az
elfogathatatlan békediktátumot követő magyar revíziós politikáról… Majd a sikerekről. Első bécsi döntés, a Felvidék egy
részének visszatérte, Kárpátalja katonai visszafoglalása,
második bécsi döntés, Észak-Erdély és a Székelyföld visszatérte az anyaországhoz, a Vajdaság elfoglalása, Horthy Miklós
kormányzó úr kassai, kolozsvári bevonulásai. A Magyar
királyság 4 év leforgása alatt visszaszerezte elszakított területeinek 40 %-át és csaknem ötmillió lakost. Majd beszéltem
az 1947-es párizsi békéről, ahol nemcsak hogy visszaállították
a trianoni csonkítást, hanem még tovább is súlyosbították azt
három színmagyar település elcsatolásával. A mai alkalommal,
mással készültem… A beszédem lényege pedig a HANGULAT.

Legkiválóbb magyar íróink és költőink tollából szeretnénk
idézni, hogy átérezzük, milyen rettenetes elkeseredés, milyen
végletes érzelmek törtek fel a megcsonkított magyar haza
legjobbjaiból. A HANGULATOT idézem meg a mai nap, hogy
átérezzük, és ne felejtsük! „NEM,NEM,SOHA” Ezután Sarkadi
Attila Móra Ferenctől, Gárdonyi Gézától, Krúdy Gyulától, József Attilától, Márai Sándortól, Cs. Szabó Lászlótól és Kodály
Zoltántól idézett a trianoni diktátummal, illetve a hazaszeretettel kapcsolatos szívhez szóló gondolatokat.

Tisztelt Pomázi
Polgárok!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-től (a továbbiakban: VSZN Zrt.) 2017. április 7-én megvonta az ún. megfelelőségi véleményt, aminek következtében Pomáz Város
Önkormányzatának törvényes kötelezettsége, hogy a hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést megszüntesse és új közszolgáltatót válasszon ki.
Ennek megfelelően Önkormányzatunk a fennálló szerződés
megszüntetésére vonatkozóan az intézkedéseket megtette és
tárgyalásokat kezdett az új közszolgáltató kiválasztására.
Mindez a hulladékszállítás gyakorlatát nem befolyásolja, mert
az új hulladékszállító kiválasztásáig és munkájának megkezdéséig a VSZN Zrt. a megszokott rendben elvégzi a hulladékszállítást, a házhoz menő szelektív gyűjtést és a házhoz menő
lomtalanítást is. Egyenlőre tehát sem a járatnapokban, sem a
fizetés módjában és összegében nincs változás.
Az új közszolgáltató kiválasztásáról és az ezzel kapcsolatos
esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az
eddig megszokott módokon (tájékoztató megjelenése a helyi
újságban és Pomáz Város honlapján, szükség szerint egyedi
megkeresés levélben). Önkormányzatunk arra törekszik, hogy
olyan új szolgáltató céget válasszon ki, amelyik a hulladékszállítási szolgáltatásokat legalább az eddig megszokottaknak
megfelelően, de reményeink szerint magasabb színvonalon
tudja ellátni.
Pomáz. 2017. július 3.
Vicsi László polgármester
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Nyári napforduló a Klisszán

Június 24-én már reggel korán úgy nézett ki, hogy egész
nap perzselő hőség lesz. A Klisszán is hétágra sütött a
nap. És hiába fújt a szél nyugat felől, a gyéren növő
fűcsomók között már délelőtt se szerettem volna csupasz
talpammal a földre lépni.
Dél tájban viszont készülődésre utaló mozgolódás támadt. A
férfiak felállították a háromszor hat méteres sátrat, sörasztalokat és hozzá tartozó padokat telepítettek az árnyékába,
majd katlant és üstöt helyeztek üzembe, hogy a hölgyek fonynyaszthassák a hagymát és rendre csak rakják a hatvan
literes edénybe a gulyásnak valót. Az emlékműnek is kinyílt
az ajtaja – magyar és székely zászló díszítette a két szárnyát.
Az emlékműben pedig a bronzból készült Kalotaszegi madonna vette át helyét a gipszből készült másolattól és a
talapzat körül meggyulladt a tizenkét gyertya lángja – megvilágítva az épület belsejét és a gyermekét karjában tartó
anya szobrát.
Ünnepre készültünk, - ahogy szoktunk - a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton!
Délután már egyre többen jöttek ki a dombtetőre, hogy a
régi ismerősök köszöntsék egymást. De az emlékművel
szemben kevesen foglaltak helyet a padokon, a tűző napból
a többség az emlékmű árnyékába vagy a sátorba települt.
A kis késéssel kezdődő műsorban a megjelentek köszöntése
és a Himnusz közös eléneklése után Halma Márton Sárköz
vidékén gyűjtött népdalokat játszott citerán. Majd egyetlen
blokkban két vers feszült egymásnak. Először Konsztantinosz Kavafisz Egyiptomban élt görög költő Várunk a barbárokra című verse idézteazt a pillanatot, amikor a széthullóban lévő római birodalom tanácstalan vezetői a
közeledő barbárok számára készülnek átadni a hatalmat, de
mivel olyan hírek is érkeznek, hogy nincsenek barbárok, az
összezavarodott polgárból kibukik a kérdés:
„Mi lesz velünk most a barbárok nélkül? Úgy hittük, ők hoznak megoldhatatlan dolgainkra holmi megoldásfélét.”
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A száz éve hadifogságban elhunyt Gyóni Géza Levél nyugatra című verse a nyugat-majmoló „intellektüellek” számára fejti ki tömörvéleményét:
„E földet s mit rajt teremt a zseni,
Paraszterőnek kell megvédeni.
Mert elsodorja véres áradat,
Ki vérengzők közt védtelen marad”
Balog Boldizsár tekerőlanton játszott Dél-Alföldi dalokat.
Molnár V. József nagy átéléssel beszélt nekünk anyanyelvünk közösséget teremtő és megtartó erejéről. És vallott
az átélt megpróbáltatásiról is.
A Csutkababák énekegyüttes Feketelaki dalokat adott elő.
A műsor zárásaként közösen elénekeltük a Boldogasszony
anyánk kezdetű népéneket.
A rövid műsor után a hasábokból összerakott tábortűz is
meggyulladt, de a fő szerepet most már a tányérok és kanalak vették át, hogy a nehezen hűlő gulyásleves ehetővé
szelídüljön. Bor is akadt mellé, meg víz, mert ebben a hőségben a többség inkább azt kívánta. Sőt némi kosárkák is
előkerültek a kedves közönség jóvoltából – pogácsát és édes
süteményt kínálva.
És az el ne felejtsem, hogy sokan keresték az ADOMÁNYOS dobozt, amibe az emlékmű külső és belső felújítását
segítő pénzeket csúsztatták. (Az önkormányzat ugyan tetemes összeggel segíti a munkálatokat, de sajnos ezt még ki
kell egészítenünk – különösen az anyagárak emelkedése
miatt.)
Persze az evés-ivással nem fejeződhetett be az este, mert a
tábortűz közelébe megérkezett a Békás zenekar – ütemet
adva a lábak dobbanásának. Leidinger Dömötör vezetésével
a tánctanulás is elindulhatott és a táncház még éjfél után is
működött, bár a tábortűz parazsának akkorra már csak a
hamuja maradt meg.
Ha bárki megkérdezi tőlem, hogy hányan voltunk együtt
azon az estén, bizony nehezen tudok hozzávetőleges számot
is mondani, hiszen állandó jövés-menés volt. A műsor idején
70-80 fősre becsültük a közönséget, de a táncház idején a
százat is meghaladta a létszám.
Mindenesetre: jó este volt, emlékezetes este, jól éreztük magunkat! Isten éltessen minden megjelentet. Jövőre veletek
ugyanitt!
Takács László

„Jó reggelt Mr. Trivago!”

A Trivago.hu szálláskereső weboldal júliusban indítja
nagyszabású TV kampányát, melynek karaktere a fiatal
és rendkívül tehetséges Kiss Ernő Zsolt lesz. Vele, azaz a
pomázi illetőségű Mr. Trivago-val beszélgettünk a forgatás során a kulisszatitkokról, családról és jövőbeli
tervekről.
- Ismerted-e az oldalt korábban?
- Bevallom férfiasan, hogy még sosem hallottam előtte a
Trivagóról. Anyósom többször foglalt már a portálon szállást, de én még nem találkoztam vele. A castingok alatt
folyamatosan szembejöttek velem a Trivagós reklámok.
Fura volt, mintha az univerzum üzenne nekem.
- Hogyan értesültél a szereplőválogatásról, illetve mit
éreztél, amikor megtudtad, hogy te leszel a Mr. Trivago
magyarországi arca?
- Először el sem akartam menni a castingra. Éppen egy új
bemutató próbaidőszakának kellős közepén voltam és nem
gondoltam, hogy ez most beleférne az életembe. Aztán a
második telefon után már elgondolkodtam, talán mégis el
kéne mennem. Próbáltam ezt is amolyan jelnek felfogni az
élettől és milyen jól tettem! Még most is libabőrös leszek, ha
visszagondolok a casting folyamatára. Az utolsó fordulón
már a rendezővel is dolgozhattam és miután kijöttem a
teremből, úgy voltam vele, hogy legyen bárhogy is, ez már
így is egy csodás élmény volt. A döntésig minden reggel úgy
köszöntöttük egymást a feleségemmel, hogy: – „Jó reggelt
Mr Trivago, hogy van ma reggel?” – „Jól Mrs.Trivago…”
Aztán egy nap amikor épp bevásárlás után pakoltam az autóba, megcsörrent a telefon. Az ügynökség hívott. Remegő
kézzel haboztam pár másodpercig, aztán felvettem. Soha
nem felejtem el azt a mondatot: “Hogy van Mr.Trivago?”.
Napokig fel sem fogtam, hogy mi történik, sőt ha őszinte
akarok lenni, még most is olyan ez az egész, mint egy álom.
Utána azért okozott némi fejtörést a futó munkák és

INTERJÚ

előadások egyeztetése, de mindenki nagyon segítőkésznek
bizonyult. Nagyon hálás vagyok a színházamnak és Szirtes
Tamás igazgató úrnak, hogy elengedtek és ezzel lehetővé
tették, hogy én lehessek Mr. Trivago.
- Melyek azok a kulisszatitkok a forgatásról, amelyeket
megosztanál az olvasókkal?
- A forgatás életem egyik legjobb, ha nem a legjobb
munkafolyamata volt. Még sosem jártam Berlinben, de ezalatt a három hét alatt, amit kint tölthettem, nagyon
megszerettem. Nagyszerű és profi nemzetközi stábbal dolgozhattam együtt, akik mind-mind csodás emberek. Tényleg
úgy éreztem, mintha egy nagycsalád részese lennék. Bár a
tempó feszített volt, azért mindig akadt idő egy kis nevetésre
is. Sok vicces szpot született, amiket hamarosan a közönség
is láthat. Az egyik kedvenc jelenetem az volt, amikor beszéd
közben el kellett kapnom egy telefont, amit a mellettem álló
stábtag próbált a kezembe dobni. Nehezítésképpen nem
nézhettem oda, csakis a kamerába. El lehet képzelni hány
próbálkozás fulladt kudarcba, de a végére annyira belejöttünk, hogy már csukott szemmel is megcsináltuk.
- Mi az, amin jelenleg dolgozol és kitölti a napjaidat?
- Nemrég mutattuk be a Madách Színházban a Szerelmes
Shakespeare előadást. Most már „csak” játszunk esténként,
így napközben lazítás van és élvezhetem a napfényt. A nyár
hátralévő része sok pihenéssel telik majd. Van még néhány
előadásom, de utána a nyaralás projekté lesz a főszerep.
- Milyen terveid vannak a jövőre nézve, illetve mik a legfontosabb célok az életedben közép és hosszú távon?
- Legfőbb célom még több időt tölteni a családommal. A
színházi élet mellett gondolkodom egy zenei projekten is,
amit a közeljövőben szeretnék majd összehozni. Remélhetőleg nemsokára el is tudunk kezdeni dolgozni rajta.
Forrás: www.trivago.hu
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Egy nap a honvédelemért
Regionális honvédelmi és toborzó nap Pomázon.

Június 2-án pénteken nagyszabású és sokrétű eseményre
hívta a térség diákjait és az érdeklődő sokaságot a Magyar Tartalékosok Szövetségének Pest Megyei Szervezete.
A reggeli napsütésben vagy ezer szempár figyelte, amint a
légből a Szent István parkban kijelölt pontra ejtőernyős érkezik. A hivatalos megnyitók és a látványos kutyás bemutatók alatt a művelődési ház előtti területen felálltak a nap
további állomáshelyei, melyeket csapatok, egyének versenyre, vetélkedésre, próbára és szórakozásra egyaránt
igénybe vehettek. Volt hagyományőrző fegyverzettechnikai
bemutató, ejtőernyős szimulátor, rendőrségi-tűzoltó-honvédségi és testőr bemutató és sok-sok harci jármű, illetve
technikai eszköz. A résztvevő diákok ezen felül többféle
versenyszámban is megmérettették magukat: a duatlon
váltó, a kötélhúzó és a tűzoltó csizmadobó versenyszámok
mellett a futógyorsaságukról is traffipax képet kaptak.
A főbb versenyszámok eredményei:
Traffipax futás: - női I. Kovács Noémi, II. Bognár Adél, III.
Goreczász Mira
ffi: I. Hoffmann Gergő, II.Simon Dáriusz, III.Knausz Patrik
Csizmadobó: I. Szabó Dániel, II. Kovács Olivér
I. Mátyás iskola vegyes csapata II. Sashegyi iskola 7.a
osztály
Kötélhúzás: I. Mátyás iskola II. Sashegyi 8.a osztály
Ejtőernyős célbaugrás: I.Vígh Dóra, II.G. Szabó Gábor,
III.Pásztor Lajos
Duatlon: I. Mátyás iskola II.Sashegyi III. Német
Nemzetiségi Iskola
Milyennek látták a résztvevők az eseményt?
Páni Márk István / Német Nemzetiségi Iskola 8.o. /
- Mit tudtatok a mai programról ?
- Tudtam, hogy lesz kötélhúzás, lesznek váltóversenyek és
lesznek katonai bemutatók, erőpróbák.

- Milyen állomásokon vettél részt ?
- Lőttem air softtal, íjászkodtam és felvettem a katonai
menetfelszerelést.
- Milyen bemutatókat láttál ?
- Az ejtőernyőst és a kutyás bemutatót is megnéztem.
- Milyennek ítéled a programot ? Nem csalódtál ?
- Dehogyis ! Nagyon tetszett, jönnék jövőre is !
Gulyka Vivien / Sashegyi 7.o. /
- Mit láttatok ezeddig a nap során ?
- Futottunk a duatlonban, húztunk kötelet, ott voltunk a traffi
futásnál. Láttuk az ejtőernyős ugrást, amit én nem mertem
volna megcsinálni. Ahogy néztük én azt hittem, hogy rá fog
esni a fára, de ügyesen becsúszott a célba. A készenléti
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rendőrök is jók voltak, de nekem a kutyás tetszett legjobban.
Az nagyon aranyos volt.

/Szentmiklóssy Kovács Zsuzsanna tanárnő a Sashegyiből./
-Hányan jöttetek ?
- A felsőből 60-70 fővel vagyunk itt.
- Milyen volt az osztályok aktivitása ?
- Gyakorlatilag minden versenyszámra beneveztünk.
A bemutatókra már nem együtt mentünk, így volt aki a
rendőrségi bemutatót, aikidót, a kutyást, vagy a lövészetet
látogatta.
- Milyennek látjátok a programot ?
- Nagyon örülünk a programnak, mivel így a tanév vége felé
már nagyon jól jön az iskolán kívüli élményt adó esemény.
Itt lehetünk a szabadban, nem kell messzire utaznunk.
- Jövőre is eljönnétek ?
- Mindenképpen !

KÉPRIPORT

Köszönet Pomáz város önkormányzatának, Hadházy
Sándor képviselő úrnak és a Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár összes munkatársának a támogatásért, az MH
Altiszti Akadémia és az MH KIK NYP. 1. Katonai
Igazgatási Központ közös bemutatójáért, a Rendőrségi
Oktatási és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és
Állatfelügyeleti Központnak a csodálatos kutyás bemutatóért, a Készenléti Rendőrség Támogató Alegysége
fantasztikus bemutatójáért, a Pomázi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóságnak, a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesületnek, a Szentendrei Honvéd Kossuth
Lövész Klubnak, a ZEN Rendészeti Sportegyesületnek,
a Báró Podmaniczky III. János Honvéd Egyesületnek, a
Magyar Aikido-Kultúra Szakszövetségnek, az Aeroking
Ejtőernyős Klubnak, mindazért, amivel hozzájárultak a
nap sikeréhez.
Bíró Sándor ny. r. ezredes
MATASZ Pest Megyei Szervezet
elnök
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Ballagás

Nyolcadikosainktól hagyományosan búcsúztunk a Mátyásban
idén is. Június 13-án az előkertben ültettek rózsabokrokat,
melyek gondozását a jelenlévő elsősöknek adták át.
A ballagás napján nyolcadikosaink névsora osztályonként
felkerült a végzősök fájára. Majd következett a ballagás, melyet
idén egy hatalmas felhőszakadás zavart meg. Szerencsére a
szervezők minden eshetőségre készültek, és az udvari műsort
pillanatok alatt áttették a tornaterembe. Mire a lufikat átadták a
negyedikes testvérosztályok, újra szikrázó napsütés volt, így
ezek és a virágok átadása ismét az udvaron zajlott. Ezután a búcsúzó diákjaink végigjárták a termeket, elbúcsúztak testvérosztályaiktól és az iskolától is. Sok sikert kívánunk nekik új
iskoláikban és visszavárjuk őket az öregdiák találkozóinkra!

Kihívás napja a
Mátyásban

2017. május 26-án, pénteken este 21 órától rendeztük meg a
Mátyás iskolában a „házi” Kihívás napját a 35. évfordulónk
jegyében. 20.30-tól kezdtünk el gyülekezni, és fél órán belül
megtelt az iskola.
200 sportolni vágyó gyermek és szülő jelent meg a
rendezvényünkön a szervezők nagy örömére. Volt itt mindenféle mozgás, amit a kicsik és nagyok akartak. Játszottunk partizánt, királylabdát, floorballt, kapitánylabdát, kosárlabdát,
fociztunk, pingpongoztunk. 35 perces mérkőzések voltak,
folyamatos cserékkel, forgószínpadszerűen, kifulladásig, ami
hajnali 2 órát jelentett. Az Auchan jóvoltából finom szendvicseket, ásványvizet, csokit kaptak a megfáradt sportolók.
Köszönjük a támogatásukat! A pályán vegyes csapatok voltak,
picik és nagyok együtt küzdöttek a legnagyobb összhangban. A
gyerekek különösen élvezték, amikor Géza bácsit dobhatták ki
a partizánban. Tanulóinknál csak a szülők élvezték jobban ezt a
rendkívüli sportos estét, éjszakát. Alig várják, hogy újra megrendezzük. Ezért szeretnénk minden évben megismételni ezt a
szórakoztató programunkat, reméljük jövőre is ekkora sikerrel!
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Jótékonysági
sakkverseny a Mátyásban

Június 10-én 9.00-tól gyülekeztek a sakkot szerető, segíteni
akaró gyerekek és felnőttek, akik nagyon kellemes délelőttöt
töltöttek az iskolában, és játszottak öt fordulót “a jó ügy érdekében”. A versenyzők mindegyike az ICO Zrt. által felajánlott
értékes nyereményeket kapta. A versenyt követő héten még
lehetőség volt támogatni a kezdeményezést, és akadtak is szép
számmal felajánlók. Június 16-án sorsoltuk ki a fődíjat, a
Nyíregyházi Vadaspark igazgatója, Gajdos László úr felajánlását, egy családi belépőt, az összes támogató között, melyet
Lepenye Gábor nyert! Gratulálunk a szerencsés nyertesnek és
köszönjük a támogatásokat, melyet felhasználva iskolánk
sakkeszközeit bővíthetjük!

XVIII. Scheck Nóra
sakk emlékverseny

A pomázi általános iskolások közötti év végi egyéni
sakkversenyt 1999. óta
rendezik meg a Sashegyi
Sándor Általános Iskolában. Idén június 12-én
volt a küzdelem napja. A
verseny előtt izgatottan
vittük ki a kupát a Mátyás
iskola igazgatói irodájából, reméltük, hogy zsinórban harmadszor is visszahozhatjuk!
18 pomázi általános iskolás gyermek, iskolájuk válogatottjai,
mérték össze sakktudásukat és koncentráló képességüket ebben
a nemes küzdelemben. A Pomázi Német Nemzetiségi Általános
Iskola 3 versenyzőt küldött, a Pomázi Mátyás Király Általános
Iskola 7 diákot nevezett, a Sashegyi Sándor Általános Iskola,
Művészeti és Rendészeti Szakközépiskola 8 tanulót indított. A
verseny a megszokott baráti légkörben, jó hangulatban zajlott.
Idén az előző évekhez képest kevesebb izgalmat tartogatott a
játék, a győztes kiegyenlített küzdelemben 100 %-os teljesítménnyel nyert.
Az eredményhirdetésre eljött az alapító Scheck Nóra leánya,
Vaizerné Scheck Mária, aki minden versenyzőnek egy tábla
csokival kedveskedett. A verseny Nizák András sakkedző vezetésével zajlott, segítője Selley László volt. Köszönjük nekik a
lebonyolítást! Gratulálunk a győztesnek, Milán Attila Gábor 7.a
osztályos tanulónknak és a többi, derekasan küzdő mátyásos
résztvevőnek is: Kerényi Márk Maxim (5.a), Demjén Tamara 4.
b, Gardev Dániel 6. c, Harangozó Zsombor 6. b, Milán Ompoly
Máté 7. b, Lepenye Kolos 5. b!

DIÁKHÍREK

Üzemlátogatás a MÁV- Évzárás a Sashegyiben
HÉV Zrt. Szentendre
Vontatási Szolgálatánál
2017. 05. 24-én látogatóba ment a 4. c osztály a MÁV-HÉV
szentendrei végállomásánál lévő Üzemeltetés - Járműfenntartási Igazgatóság Szentendre Vontatási Szolgálatához.
Bár a nevük rendkívül hosszú és bonyolult, mérhetetlenül kedvesen fogadott bennünket a bejáratnál Nemecz-Novák Zsuzsanna és Fridli Gábor szolgálatvezető. Ők egész nap kalauzoltak bennünket és minden kérdésünkre türelmesen
válaszoltak. Első utunk egy társalgóba vezetett, ahol Fridli
Gábor prezentációjából rengeteg érdekes dolgot tudtunk meg
a HÉV történetéből, a járműtelepekről, a személy –és
teherjárművekről, a munkakörökről és szomorúan néztük a
rongálásokról szóló képeket. Ökoiskolásokként nagy örömmel
vettük, hogy mennyi mindent tesznek a HÉV-nél a kör-

nyezetvédelemért, ezzel a nap folyamán a gyakorlatban is
többször találkoztunk. A bemutató közben záporoztak a
kérdések, amire türelmesen válaszolt Fridli Gábor, sokszor
megnevettetve a gyerekeket. Az előadás végén a látogatók biztonsága érdekében fontos szabályokat ismerhettük meg, majd
következett a legizgalmasabb rész, a szerelőcsarnok meglátogatása. Itt már Molnár Péter is csatlakozott hozzánk, aki
bemutatta a járműveket, bemehettünk egy vezetőfülkébe is,
jegyet lyukasztottunk rendületlenül, és megnéztük a HÉV
szerelvények tetejét is. A szerelőaknába csak óvatosan mentünk, nehogy összeolajozzuk a ruhánkat. Izgalmas alkatrészekkel is megismerkedhettünk, majd ellátogattunk a forgalmi irányító irodájába, miközben rengeteg érdekességgel találkoztunk, váltóval, muzeális szerelvényekkel, mosóval, ahol
szigorúan összegyűjtötték majd tisztították a szennyvizet. A
nap megkoronázásaként átsétáltunk a Városi Tömegközlekedési Múzeumba, ahol mindenki megcsodálhatta az
első magyar gyártmányú METRO szerelvényt is.

Eredményekben gazdag volt a 2016/2017-es tanév a Sashegyi iskolában. Szorgos munkák eredménye, hogy szeptemberben ismételten 3 első osztály indul iskolánkban.
És ezennel tisztelettel jelentem, hogy az iskola megtelt.
Azaz, a következő tanévtől már csak 2 első osztályt tudunk
indítani, mert nincs több tantermünk. Elbüszkélkedhetünk
azzal is, hogy az induló gimnáziumi osztályunkba közel
százan jelentkeztek. Elismerés munkánkra nézve, hogy ekkora bizalommal vannak felènk a szülők, és ilyen mèrtékű a
támogatottsága az induló gimnáziumi kèpzèsünknek. Ez a
tanèv sok előkészülettel járt a közèpiskolai kèpzésünk átalakulása miatt. Itt szeretném megköszönni két igazgatóhelyettes kollégámnak, Barta Évának és Szikra Petronellának,
hogy ebben a tanévben is maximálisan számíthattam rájuk.
Együtt sírtunk, együtt nevettünk. De inkább nevettünk, azt
viszont sokat. Harmonikus, egymást jól kiegészítő hármas a
mi vezetőségünk. És ez a Sashegyi sikeressègének az egyik
titka. Továbbà megbecsülés, támogatás, bizalom és mèg sorolhatnám. Minden kollégámnak, szülőknek és gyerekeknek
egyaránt nagyon szép, élményekben gazdag nyarat kívánok.
Szeptember 1-jén reggel 8 órakor találkozunk az évnyitón.
Nagy Koppány Lászlóné
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Nyári hírek a német suliból

Tiszta erőből nyár… jár napok óta a fejemben a régi
sláger (mégha annak idején nem is tartozott az általam
leggyakrabban hallgatott zenék közé). Itt, az iskolában is
tombol a hőség, mi mást lehetne tenni, mint olyan programokat szervezni a gyerekeknek, melyek kellemesek,
de azért hasznosak is.
A tanév végén megrendeztük hagyományos év végi programjainkat, illetve sor került néhány újdonságra is.
Június 2-án regionális honvédelmi napon vettünk részt
Pomázon. Fergeteges bemutatókat láttunk, gyermekeink
változatos vetélkedőkön tehették próbára ügyességüket,

gyorsaságukat, kitartásukat.
A tanév utolsó napjaiban az iskola vezetése évértékelési
megbeszélésre hívta a diákönkormányzatot A képviselők
elmondták véleményüket az idei évben történt fejlesztésekről, iskolai életről, és megfogalmazták elképzelésüket a
jövőre vonatkozólag. Az iskolavezetésnek nagyon fontos,
hogy a diákok érezzék, véleményük fontos, ezért ez alkalommal is ígéret hangzott el, hogy kiemelt figyelmet kapnak
a tervezés folyamán.
Év végén osztálykeretben Erzsébet táborokban és tanulmányi kirándulásokon vettünk részt. Jártunk Zánkán,
Esztergomban, a Tropikáriumban, a Csodák Palotájában, a
Sarkad udvarban, egész napos laktanya látogatáson,
Visegrádon. Minden kirándulás nagyon jól sikerült.
Június 14-én gyermeknapot tartottunk. Részt vettünk drog
prevenciós programon, közös iskola körüli futáson, interaktív színházi előadáson, sportvetélkedőkön.
Mivel tölti szabadidejét Balázs Gyula kollégánk, aki lelkes
természettudomány tanár? Akváriumot rendez be az iskola
folyósóján, kerti tavat épít, hogy a gyerekek élőben is
megszemlélhessék a helyi vízi élővilágot és persze, hogy élő
szúnyoglárvákkal kényeztesse az akvárium lakóit. A gyerekek, a kollégák és a szülők örömére keze nyomán
főépületünk folyosóján digitális fotókeretben nézegethetjük
emlékeinket! Köszönjük!
A hagyományokhoz híven ebben az évben is több turnus
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nyári tábort szerveztünk, hogy segítsünk a szülőknek.
Hagyományos táboraink mellett újdonságokra is sor került
illetve fog kerülni. Közvetlenül a tanévzáró utáni héten
megtartottuk napközis táborunkat. Iskolánk 26 tanulója és
három pedagógus vett részt a közös programokon. A hét a
pilisjászfalui mészkőbánya bejárásával kezdődött. A hatalmas bányában megismerkedtek a gyerekek a kőaprítás
munkafázisaival, az ott használt munkagépekkel. Kedden
ellenkező irányba vették útjukat, és a budapesti Elevenparkban múlatták az időt. Másnap kisvasutaztak, hajtányoztak, fordítókorongoztak a Vasúttörténeti Parkban. A Fővárosi Állat-és Növénykert volt a következő napi program,
utolsó napjukat pedig a Liszt Ferenc Repülőtéren töltötték.
A három órás repülőtéri látogatás alkalmával megismerték a
beléptető biztonsági rendszert, az ott dolgozók munkáját,
közvetlen közelről csodálhatták meg a fel- és leszálló, hatalmas repülőgépeket, megnézték a kivilágított leszállópályát, az Aero Parkban pedig be is mehettek a kiállított
repülőgépekbe. Élményekkel gazdagodva ért végét a hét.
Nyáron nem állnak meg a munkálatok, tovább folynak a
felújítási és fejlesztési munkák, hogy szeptembertől újult
erővel és még több látványelemmel és élménnyel fogadhassuk tanulni vágyó diákjainkat.
Magam és kollégáim nevében minden kedves Olvasónak
vidám, boldog nyarat kívánok:
Balog Ilona Katalin
intézményvezető

Az Év Védőnője

A 2013-as „Év védőnői közössége” díj megnyerése után,
idén ismét nagy dicsőség érte Védőnői Szolgálatunkat, és
ezzel együtt Pomáz városát.
A Magyar Védőnők Egyesülete által kiírt szavazáson
közepes méretű település kategóriában kolléganőnk,
Komjátiné Kocsis Edina nyerte el a díjat. Edina 2010-ben
kezdett el Pomázon dolgozni, friss diplomásként. Sikerült
egy nyitott, nagy szakmai felkészültségű, baráti közösségbe
bekerülnie. A beilleszkedés gyorsan ment, a munkatársak
igyekeztek minden segítséget megadni a felmerülő prob-

A Védőnői Szolgálat
idei eseményei

A 2017-es év során több jelentős esemény is érintette a
Pomázi Védőnői Szolgálatot. A legfontosabb, amelyről
előzőleg már tájékoztattuk a kedves szülőket, hogy Védőnői
Szolgálatunk június 1-től új helyre, a Kossuth Lajos utca
38/a szám alá költözött. Az ideiglenesen kialakított részben
két felújított tanácsadó és egy védőnői szoba áll rendelkezésünkre; ide várjuk ezután is nagyon sok szeretettel a
szülőket, gyermekeket.
Februárban szomorú szívvel vettünk búcsút egy régi, kedves
kolléganőktől, Inczédy Zoltánnétól. Bobó, ahogy mindenki
hívta, hosszú éveken keresztül dolgozott Pomázon, egy
időben a Védőnői Szolgálat vezetője is volt. Nyugdíjba
vonulása után is védőnői közösségünk aktív tagja maradt,
minden fontos eseményen, ünnepen szívesen és örömmel
csatlakozott hozzánk. Humorát, kedvességét a fiatalabb
kolléganők is felismerték, elismerték. Mindig tisztelettel,
szeretettel fogunk rá visszaemlékezni!
Míg tavaly decemberben Sebő Zsuzsanna doktornő kezdte
meg jól megérdemelt pihenését nyugdíjasként (helyette dr.
Szakács Krisztina látja el a körzetet), idén tavasszal mi
búcsúztunk el két kolléganőnktől ugyanezen okokból. Edit
és Zsóka 40 éves védőnői munka után köszöntek el tőlünk
és gondozottjaiktól. Fiatalosságuk, lendületük, jókedvük és
nem utolsó sorban mély és alapos szakmai tudásuk mindvégig biztos támpontot jelentett, a gyermekekkel, várandósokkal felmerülő bármilyen kérdés, nehézség megoldása
esetén. Zsóka egész életében, Edit pedig közel 20 évig dol-

EGÉSZSÉG

lémák kezelésére. Az évek során Edina tu-dását különböző
tanfolyamokon, továbbképzéseken tovább mélyítette, gyarapította, majd tavaly decemberben (nagy büszkeségünkre)
IBCLC, vagyis Nemzetközi szoptatási szaktanácsadó
végzettséget szerzett. Ezt a tudását mindennapi munkájában
is sikeresen használja, nagy segítséget nyújtva a
kismamáknak az esetlegesen felmerülő szoptatási nehézségek megoldásában. Az Év Védőnője díjakat 2017.
június 13-án, a Védőnők Napján adták át ünnepélyes
kereteket között.
gozott Pomázon, ahol az évek során egy egymást tisztelő,
szerető védőnői közösség alakult ki. Mindkettőjük áldozatos
munkája is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Pomázon évek
óta magasan az országos átlag felett van az egy éven túl
szoptatott csecsemők aránya. Köszönjük mindkettőjüknek!
Május 18-án, az Egészséges Nemzetért Alapítvány segítségével és az Önkormányzat támogatásával ismét sikerült
megrendeznünk az „Egészséges életmód” elnevezésű
versenyünket. A zsűriben a védőnőkön kívül szerepet vállalt
Dr. Korausz Etelka gyermekorvos, a Német Nemzetiségi
Iskola iskolaorvosa is. Idén a hatodik, hetedik osztályosokat
kértük fel a részvételre. Nagy örömünkre a Német Nemzetiségi Iskolában megtartott versenyen 9 csapat mérette
meg magát, és igyekezett megoldani az olykor könnyebb,
olykor igencsak nehéz kérdéseket. Különböző feladatokon
keresztül mutatták be tudásukat, melyet az egészséges
táplálkozás, mozgás, káros szenvedélyek témakörében
teszteltünk. A versenyen a jó hangulatban nem volt hiány,
minden versenyzőt megjutalmaztunk a részvételért.
Köszönjük a felkészítő tanároknak a munkájukat és minden
gyermeknek gratulálunk a részvételhez! Reméljük sikerül
hagyományt teremtenünk ezzel az általunk fontosnak és
nagyon hasznosnak ítélt versennyel!
A verseny díjazottai:
1.
Mátyás király Általános Iskola 7. a osztály
(Darányi Áron, Hoffmann Gergő, Milán Attila, Sipos Márk)
2.
Mátyás király Általános Iskola 7. a osztály (Filep
Balázs, Fodor Bence, Konka Balázs)
3.
Német Nemzetiségi Általános Iskola 6. osztály
(Balogh Amanda, Horváth Alexandra, Kassai Angéla, Lévai
Anna)
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- július 13. 17.00

Július

A kisgömböc (Könyvtár)
- július 16. 15.00-19.00

Mesés nyári estek II.
Nosztalgia délután

Nyári tábor:

július 10-14. Angol tábor 8.30-16.00

2017. július 17-augusztus 6.
a Művelődési Ház nyári szünet
miatt zárva tart.
Pomázi Termelői Piac

Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház parkolójában

Mesés nyári estek

Szőke István Atilla
égből szálló dobpergésed
Farkas András emlékére
vannak áradó ritmusok
melyek sosem halkulnak
vannak tisztes tisztességek
melyek soha nem múlnak

vannak fennkölt égi fények
melyek sosem fakulnak
vannak erős földi tüzek
melyek mindig lángolnak

vannak szavak és ötletek
melyek téged idéznek
vannak csodás alkotások
melyek mind-mind rád néznek
vannak igaz barátságok
melyek nagy tartást adnak
vannak lélek-emlékeink
melyek vélünk maradnak

Tudom, te is vélünk maradsz,
sőt mindannyian tudjuk.
Égből szálló dobpergésed
öröklétig hallgatjuk!

G ó l y a h í re k

Az első Mesés nyári estre az idei nyáron június 29-én, délután
két eső között került sor. A nagy klasszikus Alekszej Tolsztoj
„A répa” című meséje nem volt ismeretlen a gyerekeket
elkísérő szülők, nagyszülők előtt. A gyerekek értették a mesét
és megfogalmazták a lényegét, amit mi felnőttek gyakran
elfelejtünk: Ha összefogunk, bármit megoldhatunk!
Vendégeink voltak egy limonádéra, volt dinnye és természetesen répa is. Köszönjük, hogy eljöttek! A következő estre július
13-án, csütörtökön, 17 órakor kerül sor.Mindenkit várunk
szeretettel!
Benkovics Zita, könyvtáros
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Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké. Kedves
nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Bakos Patrícia Lia
2017. 05. 20.
- Nagy-Konkoly Natália 2017. 05. 21.
- Szabó Hanna Éva
2017. 05. 31.
- Istvánffy Lara
2017. 06. 04.
- Gasztonyi Csaba
2017. 06. 08.
- Ujházy Áron Norbert
2017. 06. 13.
- Kocsis Kristóf
2017. 06. 15.
- Kiss-Bozsó Mátyás
2017. 06. 19.
- Jungwirt Martin
2017. 06. 28.

Új fogalmak az építésügyben:
Településképi Arculati Kézikönyv,
településképi rendelet

2016. júniusában született meg a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény, majd annak végrehajtási
szabályai 2016. decemberében jelentek meg.
A jogszabályok megalkotását az építésügy területén az elmúlt
időszakban végrehajtott bürokrácia csökkentés tette szükségessé. Az új szabályozással a települési önkormányzatok
újfent lehetőséget kaptak, hogy a településképet érintő beavatkozásokra befolyással legyenek, hiszen azok minden
építésre nézve kötelezővé teszik a településképi szabályok
figyelembe vételét – így az egyszerű bejelentési eljárás alá eső
lakóházak építése esetén is.
A településképi szabályokat minden településnek magának
kell megalkotnia: az önkormányzatoknak először Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK), majd erre támaszkodva településképi rendeletet kell készítenie.
A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a jogszabályok
útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki
számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és
fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve
városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti
értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat.
Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat,
amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb,
esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető.
A TAK tartalmi követelményeit kormányrendelet rögzíti, és
elfogadását a lakosságot és az államigazgatási szerveket
bevonó, részletesen szabályozott véleményezési eljárás előzi
meg. A kézikönyv az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.
A TAK-ból nyomdai úton kiadvány is készíthető lesz majd (az
internetes letöltési lehetőség mellett), melyet az építtetők,
tervezők rendelkezésére lehet bocsátani.
A TAK alapozza meg az önálló rendeletbe foglalandó
településképi szabályokat. A településképi rendeletben lehet
majd szabályozni az alábbi témaköröket:
- az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználata, tömegformálása, homlokzati kialakítása és a zöldfelületek
kialakításának módja,
- a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy
egyéb helyi adottság miatt településképi szempontból
meghatározó területek lehatárolása,
- a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelme, védetté
nyilvánítása és a védettség megszüntetése,
- a reklámok, reklámhordozók, cégérek elhelyezésének
szabályai,
- azon építési tevékenységek köre, amelyek megkezdését
településképi véleményezési eljáráshoz kötjük, és ezen
településképi véleményezési eljárás részletes szabályai,
- azon építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések köre, amelyek megkezdését településképi
bejelentési eljáráshoz kötjük, és ezen településképi bejelentési
eljárás részletes szabályai,
- a helyi építészeti örökség megóvásának szabályai, ennek
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érdekében településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakítása,
- a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása
esetén alkalmazható bírság esetkörei, településképi kötelezési
eljárásra vonatkozó részletes szabályok,
- helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének szabályozása.
Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet segítséget
fognak nyújtani a város polgárainak, valamint az ide tervező
építészeknek abban, hogy településünk sajátos arculatát felismerjék és tovább fejlesszék.
A Lechner Tudásközpont által biztosított Településképi
Arculati Kézikönyv mintát megtekinthetik a Miniszterelnökség honlapján: http://www.kormany.hu/download/f/5a/
f0000/magyarszephely_tak.pdf
A Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére!
Mi az, amitől megdobban a szíve, amikor hazaérkezik? Mi az,
ami az Ön számára Pomáz egyedi és összetéveszthetetlen
hangulatát adja? A dombok kontúrja, egy kedves ház, a kanyargó macskaköves utca, vagy talán egy árnyas tornác? Mi az,
ami Önnek Pomázt, tágabb otthonát jelenti?
Keressen a padláson, vagy a kredenc alján, egy eldugott fiókban régi fényképeket, képeslapokat a valamikori Pomázról,
vagy készítsen a mai arcáról fényképet és ossza meg velünk!
Keressük meg közösen településünk építészeti értékeit!
Dokumentáljuk együtt városunk egykori és mai kincseit és
rejtett szépségeit, megalapozva a településkép védelmét és
segítve a Településképi Arculati Kézikönyv megszületését!
A térképen is beazonosítható, címmel ellátott fotókat, vagy
beszkennelt képeket a foepitesz@pomaz.hu címre várjuk.
A későbbiekben lakossági fórumot is tartunk a témában,
amelyen vetítéssel kísért előadás során ismertetjük meg a
kézikönyv mintájául szolgáló külföldi példákat, valamint a
kiadvány tartalmi felépítését. Ennek során lesz lehetőségük
bekapcsolódni a közös munkába, és a településképpel, annak
alakításával, illetve az épített környezettel kapcsolatban
észrevételeiket, javaslataikat is megtehetik majd.
Kiss Gabriella
főépítész
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HIRDETMÉNY

Múzeum

Hamarosan ismét látogatható lesz a Pomáz, Kossuth Lajos
utca 48. szám alatti Műemlék épület és környezete, melyhez Pomáz Város Önkormányzata a lakosság segítségét
kéri
Mint ahogy korábban hírül adtuk, Pomáz Város Önkormányzata a Pomáz, Kossuth Lajos utca 48. szám alatti műemlék
épületet, 2017 év első felében a Nemzeti Kulturális Alap
A2012/N7121 számon elnyert pályázata segítségével felújította (bruttó 12.330.814 ft értékben, melyből 7 330 814 Ft önkormányzati önrész)
A műemlékben lévő – a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület tulajdonát képező – bútorokat a fentiek mellett,
szintén az Önkormányzat restauráltatta (Bruttó 1.393.190 Ft
értékben), hogy ezzel is segítse az épület mielőbbi megnyitását
a nagyközönség felé.
A műemlék épület környezetének megújulásához, későbbi
karbantartásához nagy mértékben hozzájárul a jövőben
szomszédos épületet bérlő Igazi Olíva üzlet tulajdonosa is,
hiszen mindamellett, hogy az üzletét működteti, gondoskodik
az udvar rendben tartásáról és a műemléképület mindennapi
szellőztetéséről is, ami alapvető feltétele annak, hogy elkerüljük a korábbiakban lezajlott állagromlásokat.
Az épületben a későbbiekben berendezésre kerülő kiállításokhoz, azonban kérjük a lakosság segítségét is!
A megnyitásához szükség lenne olyan korabeli német nemzetiségű használati tárgyakra, (faliszőnyeg, asztalterítő, függöny, ágybetét, lavor, csuprok, tálak stb.) amelyek segítségével
élőbbé lehetne tenni a kiállítást, és amely jelenleg hiányzik a
bútorok környezetéből. Természetesen a felajánlott eszközöket
nem csak leltárba venné az Önkormányzat, hanem a felajánló
nevét is közzé tenné a tárgy mellett és adott esetben, ha a
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kiállítás megszűnne, vagy bezárna, visszaszolgáltatná azt a
jogos tulajdonosának.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a későbbiek során az épületben természetesen nem csak a német, hanem a szerb
nemzetiség is helyet kap majd és a helytörténeti kiállítást is ott
tervezzük megvalósítani, melynek előkészületei jelenleg is
folynak.
A műemlék és környezete felújítása véleményünk szerint több
egyéb olyan folyamat kezdeti lépése lehet, melynek során
Pomáz város központjában a sokszínű, soknemzetiségű társadalmi csoportok kiszolgálása mellett a város turisztikája is
fellendülhet.
Kérjük, hogy a felajánlásokkal kapcsolatban a Pomázi
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási
Csoportjánál Hámornyikné Csemeczki Zita ügyintézőt
keressék meg az alábbi elérhetőségeken: levélben a
cszita@pomaz.hu E-mail címen, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos
utca 23-25. levélcímen és illetve ugyanitt a tetőtéri irodában
ügyfélfogadási időben.

HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

Hétfõn és csütörtökön: 7–19-ig
Kedden, szerdán és
pénteken: 7–18-ig.
Szombaton: 8–13-ig.

Vörösmarty
Gyógyszertár
Cím: 2013.Pomáz
Vörösmarty u 12.
Tel: 06 26 326-402
Nyitva tartás :
Hétfőtől –péntekig:
8-17 óráig
Szombaton:
8-11 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

Görög katolikus
liturgiát
tartunk minden
vasárnap 9.00-kor
a Szent Miklós
kápolnában.
Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Július

16-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
23-án 8.00–20.00-ig
Viktória
30-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Augusztus
6-án 8.00–20.00-ig
Herkules (Auchan)

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

tanítás, felkészítés
emeltszintû érettségire.
Hencz Géza 26-326-733,
70/943-1425

REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)
Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szunyoghálók,
fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, roletták,
gurtnicserék, javítások
EGÉSZ NAP
Tel: 06-30-987-1237

Evangélikus
istentisztelet
Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu

Dioptirás napszemüveg lencsék
20% kedvezménnyel!

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor
u. 1/a
Tel.:
06-26-325-869

VILLANYSZERELÉS

Családi ház, iroda villamos
és gyengeáramú
kivitelezése, átalakítása,
(villanyboyler javítás, biztosítótáblák, kapcsolók,
csatlakozók cseréje)
gyorsan.

- Kedvező áron Tel: 06-26-326-872,
06-20-971-0471

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Hétfõ: 9.30 baba-mama kör

(a hónap elsõ és harmadik hétfõjén)

17.00 imaóra (páratlan heteken)
18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet

Nyilas Zoltán
Református tiszteletes
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hõsök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu
Tel: 26/325-297

Bojler szervíz

Hajdu és olasz villanybojlerek vízkőteleíntése, felújítása, javítása, cseréje
Ingyenes állapotfelméréssel
Tel.:06-30-708-6052

Fogsor
javítás

Tel:06-20-973-0749
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya
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