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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Újabb 550 millió forintos támogatást
kapott a város

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 forint, az Alcsevicza
városrész közművesítésre 400 millió forint, a Mátyás Király Általános Iskola
felújítására 190 millió forint támogatás érkezett Pomázra és még sorolhatnánk az
elmúlt évek egyéb pénzügyi sikereit. Most újabb 550 millió forint érkezéséről számolhat be…

mányzat, s ugye nem kell különösebben megmagyarázni,
hogy egy állandóan forgalomban levő autó 13 év alatt még
a folyamatos karbantartás ellenére is elöregedik. Mindezek
mellett megemlíthető néhány kisebb beruházás, mely szintén folyamatban van. Ezek inkább városszépítő jellegűek, s
közülük is az elsőként említendő az új üdvözlőtábla, azaz
egész pontosan üdvözlőtáblák, melyek nemrég kerültek ki a
városba vezető utak mentére. A terveket egy pomázi lakótársunk készítette, külön köszönet ezért neki. A tavaszi viharokban kitört országzászló cseréje is lassan befejeződik. És,
ami talán nem annyira látványos, de hasznos, a Mátyás
Király Iskola energetikai korszerűsítése mellett megkezdődött a gyermekorvosi rendelő átépítése is. Mindkét
utóbb említett beruházás a tervek szerint halad, s reméljük,
egészen a befejezéséig ez így is marad.

- Ismét óriási összegekkel támogatja az állam Pomáz
városát a pályázati munka eredményeként…

- 150 millió forint érkezett szilárdburkolatú út kiépítésére és
400 millió forint új bölcsőde építésére. A 150 millióból a
Vróczi út és a Béke utca teljes hosszában való aszfaltozása
fog megvalósulni. Ezzel egy évtizedek óta dédelgetett álom
készülhet el, a Béke utca aszfaltozása pedig az ott épülő új
pomázi óvoda miatt rendkívül fontos a biztonságos közlekedés érdekében. Ide kapcsolódik, hogy a 400 millió forint
támogatásból pedig az egész város örömére, ugyanitt a legkisebb embertársainknak létesít a város újabb bölcsődét… A
júliusi rendkívüli testületi ülésen elfogadásra kerültek a
kivitelezés megkezdéséhez szükséges határozatok. Így a
Béke utca és a Vróczi út esetében a testület elindította a
közbeszerzési eljárást, valamint a bölcsőde tervezésének
közbeszerzését is.
- A testület ezen az ülésen azonban nem csak állami
támogatású projektekről döntött, hanem saját forrású
beruházásokról is…

- Ilyen a Szelistye sétányon létesülő futópálya, melyről már
többször ejtettünk szót. A korábbi évek során folyamatosan
szerepelt a terveink között ez a sportos közösségért történő
beruházás, mely a döntés után meg is kezdődhet, s vélhetőleg még az idén, terveink szerint a városnapon átadásra
is kerülhet. Emellett a döntések között szerepelt az SZSZK
új busza is, ami az idősek és betegek szállításában nagy
segítség a város lakóinak. Égető szükség volt erre a járműre
is, hiszen az előzőt még 2004-ben vásárolta az önkor4 Pomázi Polgár

- A nyár idén sem az uborkaszezon ideje lesz Pomázon…
Ezt már az előzőek elolvasása után is sejtheti mindenki,
ráadásul úgy hírlik, újabb pályázatok is vannak a
látóhatáron…

- Egy harmincmilliós Belügyminisztériumi pályázatunk
beadásra került már, ami járdaépítést szolgálna. Valamint a
megye újabb pályázati lehetőséget írt ki, mely felszíni
csapadékvíz levezetéséről szól, s mi sem természetesebb,
hogy próbálunk ezen a pályázaton is indulni. Bízom benne,
hogy a közeljövőben ezeknek a pályázatoknak a sikerességéről is beszámolhatok, addig azonban épp elég örömöt
okoz számunkra a Béke és Vróczi út, valamint a bölcsőde
pályázatunk teljes sikere.

Újabb 30 millió forint
járdaépítésre

A napokban érkezett meg városunk önkormányzatához
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár levele, melyben
örömmel tájékoztatja a városvezetést egy újabb sikeres
pályázatról. A Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezete 3. melléklet II. 2.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pontja
szerint benyújtott pályázatokról a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter 2017. július 12-én döntött. A döntése
értelmében pedig városunk 30 millió forintot nyert
járdaépítésre. Az elnyert összegből Vicsi László
polgármester tájékoztatása szerint a Petőfi Sándor utcában
készül majd járda.

Ötéves az Árpád-szobor

2017. június 8-án megünnepelték az öt évvel ezelőtti Árpád-szobor felállítását, melyre méltán lehet büszke minden pomázi,
hiszen nem sok településnek van ilyen szép Árpád-szobra.
Az eseményen beszédet mondott Halászné Gambár Mária önkormányzati képviselő, valamint Herpai Sándor a Magyar Vár
Alapítvány vezetője, a pomázi Árpád-szobor megálmodója.
A beszédek után Vicsi László polgármester, Halászné Gambár
Mária önkormányzati képviselő, Herpai Sándor a Magyar Vár
Alapítvány vezetője, valamint Némethy Zoltán a Némethy Lovasíjász Akadémia vezetője megkoszorúzták Árpád Vezér lovas
szobrát. A rendezvényen lovasok is megjelentek a Némethy
Lovasíjász Akadémia részéről. A koszorúzás után minden
résztvevő vendége volt a Magyar Vár szombat esti táncházának,
mely mindig kiváló hangulatú esemény.

Felújították a Művelődési
Ház előtti teret

Pomáz Város Önkormányzata felújítatta a Pomázi Művelődési
Ház és Könyvár főbejárata előtti teret oly módon, hogy az a
közelmúltban felújított épület színeihez igazodjon, így igazán
pompás látványt nyújt az épület előtti tér. A kő virágtartókba
szép virágokat helyeznek majd el, ezáltal is növelve a terület
szépségét.

KÖZÖS DOLGAINK

Semmelweis-nap
Pomázon

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja alkalmából
Vicsi László polgármester vendégül látta a pomázi egészségügyben dolgozókat a Teleki-Wattay Kastély Étteremben.
A polgármester méltatta a jelenlévők kiemelkedően fontos
munkáját, hiszen az egészség a legfontosabb egy ember életében, ha nincs egészség, akkor nem élhetünk teljes értékű
életet.
Az eseményen Halászné Gambár Mária képviselő asszony, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke is méltatta a pomázi
egészségügyben dolgozókat. Vicsi László polgármester személyesen adott át oklevelet Andréka Judit úrhölgynek, dr. Korausz
Etelka úrhölgynek, Barnás Ágnes úrhölgynek, Postásné Szendi
Zsuzsanna úrhölgynek a pomázi egészségügyben eltöltött 20 év
odaadó munkájukért. Továbbá oklevelet kapott Kissné Nyilas
Melinda úrhölgy az egészségügyben eltöltött 30 év, valamint a
pomázi egészségügyben eltöltött 30 év odaadó munkájáért. Farkasné Tompa Ildikó úrhölgy az egészségügyben eltöltött 35 év,
valamint a pomázi egészségügyben eltöltött 25 év odaadó
munkájáért kapott oklevelet, továbbá Tóthné Szentesi Rozália
úrhölgy az egészségügyben eltöltött 35 év odaadó munkájáért,
dr. Vas János úr az egészségügyben eltöltött 40 év odaadó munkájáért, dr. Puskás Áron úr az egészségügyben eltöltött 40 év
odaadó munkájáért kaptak elismerésül oklevelet Vicsi László
polgármestertől, valamint Halászné Gambár Mária Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökétől.

Megújultak az üdvözlő
táblák

A közelmúltban hirdette meg
az Önkormányzat, a Pomáz
Város bevezető útjain taláható
üdvözlő táblák megújítását.
Vicsi László polgármester
azzal a kéréssel fordult a
lakossághoz, hogy segítsenek
véleményükkel, ötleteikkel,
grafikai terveikkel. A grafika
fontos eleme volt a Pomázt
jelképező ötágú fa, az üdvözlő
vagy elköszönő szöveg. Az öt
darab beérkezett pályamunka
közül Sinka Anikó grafikai
munkája került kiválasztásra.
Minden közreműködőnek köszönjük a segítséget.
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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.

Polgármesteri szemle az
új pomázi óvoda
építkezésének finisében

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.

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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Vicsi László polgármester és Szalontai Katalin óvodavezető július végén szemlét tartottak a 400 millió forint
állami támogatásból épülő új pomázi óvoda építkezésén.

Az építésvezetők beszámoltak az építkezés jelenlegi állásáról.
A beszámoló alapján kijelenthető, hogy az évnyitóra már teljes mértékben átadható állapotban lesz az óvoda épülete,
amely Pomáz történetében azért is fontos építkezés, mert közel
30 éve nem épült óvoda városunkban. Az új épület megépítése
azért vált szükségessé, mert a folyamatosan bővülő városban
egyre több a gyermekáldás és a jelenlegi létszám várhatóan
bővülni fog, így kell a férőhely a gyermekek számára. Külön
öröm, hogy a közeljövőben megkezdődhet egy szintén ekkora
méretű beruházás, hiszen új bölcsőde is fog épülni Pomázon.
Az óvoda átadója 2017. szeptember 1-jén 15 órakor lesz,
ahova szeretettel vár a városvezetés minden érdeklődőt.

HÁZUNK TÁJA

„De a mennyországotokat ti hozzátok el nekünk!”

Kedves testvérek, kedves pomáziak! Nagy örömmel hívunk
meg idén is mindenkit a már hagyományosnak mondható
pomázi búcsúra. Ehhez hasonló lehetőség a közös ünneplésre, találkozásra a városi gyermeknap, a városnap
vagy a szüreti felvonulás, de még ide lehetne sorolni is az év
végén az adventi gyertyagyújtásokat is.

vészi előadását látván további tehetségek kapjanak ihletet és így
a kultúra lélekről lélekre terjedjen, ahogyan egyedül lehetséges
dallamok és a szavak sebességével.
Azt is szeretnénk önökkel közösen, hogy megérezzük milyen
fontos, hogy együtt vagyunk, hogy egymásnak és egymással
vagyunk. Gondoljunk bele mindabba a kizárólag emberek állította akadályokba a világ nagyobbik részében az emberek millióinak különféle fájó gondok miatt nem lehetséges.
Sokan kérdezik tőlem: Hol van az Isten? Hol van a mennyország? Ahol az emberek egymás örömére és nem vesztére
élnek, ahol az állandó kritikák helyett, a közös dolgokban hajlandók magukról lemondva összefogni, ahol megértik az életben a legfontosabb a hitvesük és a köré épített életük, ahol
megelégszenek annak ölelésével és mindennél többet mondó
tekintetük csendjével, ahol megelégszenek egy családnyi gyermek talpalatnyi helyével, mert tudják az már maga a mennyország, ott bizony mennyország lesz. Nem kell keresni tovább!
Nekem is jó volt látni, sok ilyen kis mennyországnyi család
látogatott ki hozzánk, tőlük szólalt meg a zene, lett lármás a
játék, majd gyermekeik kacaja töltötte meg a kertet, miattuk
szép lassan dalba és táncba szállt az est. „Mi csak egy kertet
építettünk, jöttek szépen, ahogy mindig a zenészek, de a mennyországotokat ti hoztátok el nekünk.”
Idén is várjuk Önöket! Idén is meg kell mindezt köszönnünk! A
nagyvonalú támogatást polgármester úrnak és a városnak, Pomáznak, és sok gazdag szív nagylelkű adományának, a sok
munkát Nagyné Farkas Annamáriának, a titkárunknak, Lampert
Ferencnek, a legkeményebb „lányok csapatának” vagyis „Éva
néniéknek”, akik nélkül nem lenne kert, nem lenne búcsú, nem
lehetne néhány napnyi családi mennyország.
Szeretettel és imádsággal, Erdődi Ferenc atya

A kezdeti szándékunk egyértelműen az volt, hogy a város
összeüljön egy-két estére. Ezekben a rohanó időkben kevés
alkalommal ünneplünk, hát még azokkal, akikkel együtt lakunk
ebben a városban. Ahogy itt Pomázon, néhány utcában szokták,
vagy, ahogy a filmekben látjuk, az egy utcában lakók néha kiülnek és közösen sütögetve egymás társaságának örömében telik
el a nap és az este. Ez a mi igazi szándékunk is, hogy a nyüzsgő
augusztusban, itt helyben Pomázon is, a saját Szent István ereklyékkel ünnepelve, Istennek hálát adva nemzetivé legyen az
ünnep és augusztus ege alatt egymás mellé üljünk, a zene, a tánc
és a vers tüze mellett egymás örömének részesei legyünk.
Szándékunk továbbá, hogy így hozzájáruljunk Pomáz kulturális
életének gazdagításához. Szeretnénk, hogy a tehetségek műPomázi Polgár 7

INTERJÚ

Sportági olimpiára készül a világbajnok
családanya

A natural testépítők világbajnokságának olaszországi
döntőjében neki játszották a himnuszt. Lugosi Orsi
díszítő szobrásznak készült, de test-szobrász lett.
- Mit jelent a natural bodybuilding?
- Az INBA az egészséges életmód, az egészséges és tiszta
sport mellett áll ki. A tiltott szereket, az anabolikus szteroidokat, vagy a növekedési hormonokat minden komoly
veresenysport szervezet elítéli. A natural szövetség viszont
nem csak a szavak szintjén mondja, amit mond, hanem állandó vizsgálatokkal teszi komollyá a versenyeket.
- Milyen kategóriák vannak a natúr testépítésben?
- Nőknél van modell kategória, ahol a nem túl izmos, de csinos testkép a cél, vagy említhetjük a sportmodell, sportgimnasztikához hasonlítható számokat is és persze vannak gyerek fitnesz versenyek. Én a sportmodell kategóriában versenyzek.
- A Riminiben rendezett világbajnokságom remek volt a
hangulat. Mi kellett ahhoz, hogy a végén Lugosi Orsit
ünnepeljék?
- Önfegyelem és kitartás kell az eredményhez. Megelőzően
egy pomázi sportklubban spinninggel, infinityvel, terepfutással kezdtem. Szerencsésnek mondhatom magam, mert
az a munkám, ami a szenvedélyem, ami érdekel, amiben sikeres lehetek. Pomázon és Szentendrén tartok csoportos és
személyi edzéseket. Emellett a saját felkészülésemre is figyelnem kell.
- Kétgyermekes anyaként hogyan alakítod a napi rutint a
sportos életmóddal?
- A kisebbik fiam tejérzékenységgel született. Lényegében
ezt követően kezdtem odafigyelni arra, hogy mi kerül az
asztalra. A család és a sport vezetett a diétához, az egészséges életmódhoz, ahhoz, hogy felnőtt korban is elérhetjük
a céljainkat.
- A család hogyan fogadta a sikereket?
- A gyerekeket nem vihettük magunkkal, de amikor felhívtam őket a himnuszt követően együtt sírtunk.
- Válozott-e az életed a vb-cím után?
- Nem volt nagy pénzjutalom, ha erre gondolsz. Sokan azt
hiszik, hogy akik felmennek a színpadra és megmutatják a
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testüket, azok tele vannak önbizalommal és nincsenek gátlásaik. Ezzel szemben a legtöbb versenyző tele van kétségekkel és gátlásokkal, hogy nem lesz elég jó.
- Ki segít a felkészítésben?
- Egy ideje már egyedül készülök, de az edzőteremben is
sokan bíztatnak, ha időnként elbizonytalanodom. A férjem,
a családom és a barátaim persze mellettem állnak. Ez nehéz,
mert ők elfogultak, nem szakmabeliek.
- Melyek a következő szakmai célok?
- Szeretnék kijutni a sportági olimpiára, amihez komoly
felkészülés szükséges. Maga a verseny novemberben lesz
Las Vegasban. Oda a kijutás, a szállás és a nevezés is jelentős költséggel jár.
- A szövetég nem segíthet?
- Indítottak egy olimpiai pontszerző-versenysorozatot,
melynek a végén két versenyző utazását fizetik. Mivel a
magyar versenyzők VB-eredményei többeket is kvalifikálnának a szponzorációs kiemelés nem lesz egyszerű döntés.
- Régi pomázi vagy. Itt jártál óvodába, iskolába. Helyi
támogatókkal nem számolsz?
- Most indulok ezen az úton. Látom, hogy a mozgás szegény
életmód és az egészségtelen ételek az uralkodók gyereknélfelnőttnél egyaránt. Szőlőcukor van a szalonnában!? Ha
valakinek azt mondom, hogy három liter vizet igyon meg
naponta, megkérdezi, hogy meddig. A munkám, az eredményeim és a vele járó nyilvánosság erősítheti a kétkedőket:
az egészség a legfontosabb adomány! Vigyázzunk rá, soha
nem késő!
GS

HÁZUNK TÁJA

Nyílt nap a pomázi Kőhegy Majorban

sertések, birkák, libák, nyulak, pulykák, kacsák, csirkék,
tyúkok, kakasok. Ahol az állattartás körülményei engedik,
ott gyümölcsfák is találhatóak. A rendezvénytermükben
pedig különféle összejöveteleket lehet tartani. Számos
iskolás és óvodás csoport látogat el hozzájuk. A gazdaság
területén található egy szép dísztó, melynek környékén díszmadarak laknak. A nyílt napon lehetőség volt mindenki
számára szabadon bejárni, megismerni a farmot, mindemellett a vendégeket rengeteg finomságokkal várták. Volt
élőzene, lovaglás, légvár a kicsiknek és folyamatos étel, ital
kiszolgálás. Igazán tartalmas időtöltés volt ez minden látogató számára.

Nyílt napot tartott 2017. július 15-én az egyre bővülő
pomázi gazdálkodás, a Kőhegy Major. A Kőhegy major
a pomázi Kőhegy oldalában található, a birtok 1100 m2n terül el. Családi vállalkozásként működik. Állattartással, lovarda-üzemeltetéssel foglalkoznak. Ráadásul egyre
több pomázi látogat ki hozzájuk, hogy a délutánt ott
töltse.

Persze ráfér még az ismertség a majorra, épp ezért döntött
úgy a tulajdonos Keserű család, hogy nyílt napon próbálja
minél jobban bemutatni gazdaságát a pomáziaknak. Azt a
gazdaságot, ahol kézműves termékeket állítanak elő, de
emellett baromfit is vágnak, amit háznál értékesítenek.
Körülbelül 1500 db állatot tartanak. Állataik között találhatóak: lovak, kecskék, vietnámi csüngő hasú malacok, házi
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KÉPRIPORT

György Ádám Kastélyakadémia kilencedszer

Immáron kilencedik alkalommal került megrendezésre a
György Ádám Kastélyakadémia, a pomázi Teleki-Wattay
Kastélyban, amely a világ minden pontjáról tehetséges fiatal
zongoraművészeket és neves professzorokat vonz Pomázra.
György Ádám világhírű zongoraművész nyitókoncertjére
2017. július 10-én este került sor. A koncert előtt
nyitóbeszédet mondott Vicsi László polgármester, aki örömmel konstatálta, hogy már kilencedik éve minden évben
megrendezik Pomázon a Kastélyakadémiát, minden kultúrát
kedvelő pomázi örömére. A koncerten többszázan jelentek
meg egy felejthetetlen élménnyel gazdagodva! A fiatal
tehetségek a világ vezető egyetemeiről érkeztek a kilencedik
György Ádám Kastélyakadémiára, hogy a magyar
művésznél és zeneakadémiai professzoroknál fejlődjenek. A
kurzus minden évben tehetséges fiatalokat vonz tíz napra
Pomázra.

10 Pomázi Polgár

KÉPRIPORT
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DIÁKHÍREK

Szünidei hírek a német suliból

fog az antik asztalnál ülve, könyvei között dolgozni, a tetőről levezetve napelemes illetve szélgenerátoros bemutatót
tervezünk. A régi szolgabírói épület szobájának csillártartójára a világegyetem bolygórendszere kerül, és még
rengeteg tervünk van.
Az udvarra kemencét építünk, hogy a gyerekekkel végig
kísérhessük a „búzaszembőlkenyér” projektet.
Balog Ilona Katalin
intézményvezető

A tomboló hőségben sem áll meg az élet a német suliban.
A gyerekek érdekes táborokban tölthetik el hasznosan és
kellemesen idejüket, mi pedig készülünk arra, hogy szeptemberben még izgalmasabb és esztétikusabb környezetben fogadjuk őket, ahol öröm a tanulás.

Júniusban napközis és sport táborban vehettek részt tanulóink. A Vakáció táborról már az előző számban beszámoltunk. Másik napközis táborunkat Lívia néni és Erika
néni vezette. 28 kalandvágyó táborozónk járt a leányfalusi
strandon, túráztak a Pilisben, meglátogatták a Visegrádi
Várat. Visegrádon nem maradtki a programból a nyári bobozás sem. Résztvettek múzeumpedagógiai programon az
Aquincum Múzeumban, majd a tabor zárásaként a német
nemzetiség mindennapjaiba tekintettek be a Szentendrei
Skanzenben. A táborban a gyerekek és a pedagógusok is
nagyon jól érezték magukat, s mindez az Erzsébettáborprogram keretében anyagilag sem terhelte meg a családokat.
Andi néni sport tábora júliusban is folytatódott. A napi kétszeri úszásoktatás célja a vízbiztonság kialakítása kicsik és
nagyok számára, a technika csiszolása kezdőknek és haladóknak. Felejthetetlen élményként küzdöttek a gyerekek a
színes szalagokért, amiért a tábor végén érem is járt. Több
sportágat ismertek meg, hagyományos tornatermieket, és
kültéri akadálypályát is. Bukovinszkiné Apáti-Nagy Éva
őrmester, és Kiss Csaba törzsőrmester szakszerű vezetésével a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alakuló terén
levő harcászati eszközöket is megismerhették. Kiemelt
köszönet ezért Bozó Tibor dandártábornok úrnak is. A hónap
végén megjelentek nyelvi táboraink. Pomáz város Önkormányzatának támogatásával indulhatott idén is 15 diák a
három pomázi iskolából németországi testvérvárosunkba,
Oberhausen – Rheinhausenbe. A hazaérkező hírek nagyon
pozitívak. Polyák Marika néni és Gerberné Mészáros Kata
néni kíséretében pedig nemzetiségi honismereti táborban
vesznek részt a gyerekek. A múzeum- és tájház látogatásokon, nemzetiségi érdekességek megismerésén túl, itt is
vidám nyári tevékenységek adják a tábor programját:
kalandpark, strand, kirándulás, bobozás, Dunai sétahajózás.
A programokat a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja. Köszönet érte.
Míg a gyerekek kirándulnak, az iskolában folynak a felújítási munkálatok. Szeptemberre mindhárom épületünk
belső felújítása megtörténik, az újonnan megnyitott tantermek is szépen kifestve fogják várni kis lakóikat.
Készül a természettudományos Tesla-terem, melynek ünnepélyes átadását az őszre tervezzük. Saját kivitelezésben
videókamerával, kivetítővel felszerelt kísérleti fülkét építünk, a gyerekeknek tanulói munkahelyeket teremtünk. A
múlt idézésre „Tesla-installációt” alakítunk ki, ahol Tesla
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DIÁKHÍREK

A Mátyás alsós tábora Mindszentkállán

Hosszú, ám biztonságos buszozás után érkeztünk meg
Mindszentkállára Istvándi Lajos nemzetközi sakkmester
táborába, ahová szinte már hazajárunk.
Lajos bácsi - saját elmondása szerint - mindig nagyon várja
a pomázi csoportot. Megérkezésünkkor a csapat első felét
azonnal az ebédlőbe terelte, ahol a szokásosan nagyon finom ebéd várt bennünket. Addig csapatunk másik fele
elfoglalta helyét a házakban, szobákban, majd természetesen ők is kaptak ebédet.
Még alig fújtuk ki magunkat, máris indult a langalló és
kürtős kalács sütés. Dugig ettük magunkat! Este pedig
zenefelismerő verseny, majd karaoke következett.
Mivel nagyon meleg volt, kedden egész napunkat Ábrahámhegyen, a strandon töltöttük, ahová Lajos bácsi kihozta
az ebédünket és az uzsonnánkat. Este mindenki batikolhatott
magának pólót. Háromféle technikával ismerkedtünk meg,
ami jól látszik a pólók különbözőségén.
Szerdán délelőtt felmentünk a szigligeti várba, ahol egy harcászati bemutató aktív részesei lehettünk, sőt Kovács Lázár
szakácsmester serpenyőjébe is bekukkanthattunk közvetlen
közelről. Délután Salföldre mentünk, ahol a pálos kolostor
romjainál igazi várbevevős számháborút - nem is egyet - játszottunk. Vacsora után kis csapatokba szerveződtünk, majd
kezdődött az izgalmas falurally.
A csütörtök ismét ábrahámhegyi strandolással telt, amit este
DISCO követett. Sötétedés után pedig indult az éjszakai
bátorságpróba. Kicsit féltünk, mert tudtuk, hogy többször is
látták a kockás kabátos csavargót a környéken, de összeszedtük minden bátorságunkat és útnak indultunk. Pechünkre az utolsó pillanatban csak elénk ugrott a sötétből, jól

meg is ijedtünk. Szerencsére Lajos bácsi ott termett és
megmentett bennünket, sőt "lézer kardjával" látványos csillagászati előadást is rögtönzött nekünk, a gyönyörűen tiszta
égbolton szemléltetve mindent.
Péntek délelőtt elsétáltunk a Theodora forráshoz, majd
isteni, kecsketejből készült fagyit ettünk a kecskefarmon.
Ebéd utánra már csak az értékelés, az új táborosok avatása
és az ajándékok, emléklapok kiosztása maradt. Ezután
buszra szálltunk és hazautaztunk.
Lajos bácsi szóhasználatával élve: ILYEN PENGE VOLT A
TÁBOR! (ökölbe szorított kézfej, hüvelykujj kinyújtva
felfelé mutat)

ISMÉT SACI-TÁBOR

- Hogy repül az idő! - mondtuk az év elején, mikor
elkezdtük az idei sakk-foci tábor szervezését, immár hetedjére. Bizony, mondhatnánk, ez még gombócból is sok.
Komolyra fordítva a szót. A tábor megrendezése egy kicsit
bizonytalanná vált, mikor kiderült, hogy a Mátyás iskolát
június 17-étől bezárják a felújítási munkák miatt. Iskolánk
igazgatója, Molnár-Bruder Géza, és a Pomázi Polgármesteri
Hivatal dolgozói közül jópáran azon fáradoztak, hogy ez a
népszerű tábor idén is ki tudjon nyitni, köszönet érte! Külön
köszönet a Német Iskolának, hogy első szóra, a hely biztosításával lehetőséget adtak, hogy az évek óta tartó
hagyomány ne szakadjon meg!
Hétfőn belaktuk az új helyszínt, berendeztük a termet a
későbbi nagy sakk csaták reményében. A gyülekező és a

rövid ismerkedés után beosztottuk a csapatokat. Ez hagyományosan színek szerint történik. Idén sárga, zöld, kék és
piros csapatokba szerveződve kezdődtek a küzdelmek.
A napirendünk is az évek során kialakult rend szerint
szerveződött. Reggeli után sakk egyéni- és csapatversenyek,
majd sport, foci (megjegyzem, maradéktalanul kihasználtuk
az iskola tornaterme nyújtotta fantasztikus lehetőséget).
Majd egy kicsit másfajta mozgás. Ez számháború vagy
floorball formájában történt meg. Ebéd –köszönet a Kastély
konyhájának, finom volt-, levezetésnek sakk és nem találják
ki, foci. Az „egyhangúságot” csak a mindennapi jégkrémezés és egy kis csokievés illetve dinnyézés szakította meg.
(Az előbbiért Harangozó Zsombi, az utóbbiért Jordán
Balázs anyukáját illeti köszönet.)
Hamar eltelt az öt nap. Péntekre maradt az egyik legizgalmasabb verseny a hagyományos sakk szimultán Selley Laci
bácsival. Ez azért is fontos, mert a csapatok kiválasztanak
két-két játékost, akik győzelem esetén 10 ponttal gyarapítják
a csapatpontokat. Szoros verseny esetén ez akár helyezéseket is érhet. Egyre keményebb ellenfelek a táborozók, erre
nemcsak az a bizonyíték, hogy a gyerekek közül többen
„elcsípték” Laci bácsit, győzelem vagy döntetlen formájában, de vesztes partit is nagyon hosszú idő után adtak oda.
Az izgalmakat egy kis játékkal vezettük le. Délutánra már
csak a győztesek kihirdetése, az oklevelek és a megérdemelt
csokik kiosztása maradt.
Köszönjük a Németes iskolának, hogy biztosították a helyet
a nehézségben, a technikai dolgozóknak, hogy zökkenő nélkül lezajlott a tábor!
Reméljük, jövőre már a megszokott környezetben, ismét
SA-CI Tábor!
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INTERJÚ

Pomázi sikerek Portugáliában

Április 26-29-ig Portugáliában rendezték a XIV. Kempo
világbajnokságot, ahol Magyarország és Pomáz harcművészei is kitettek magukért.

Várszegi Rudolf 6 danos mester, a MyGym Egyesület szakmai referense:
- Egyesületünk kempo csapata három fővel szerepelt a
sportági világbajnokságon. Horváth Sebestyén, Ditchen
Dániel és Bibók Dániel verekedte be magát a válogatott
keretbe. Mindhárman megszolgálták a bizalmat: Ditchen
Dániel 3 arany és egy bronz, Horváth Sebestyén 1 arany és
egy bronz, míg Bibók Dániel 1 ezüst éremmel járult hozzá a
küldöttség sikeréhez.
– Hogyan szerepelt a válogatott az érem táblázaton?
- Az utánpótlás korosztályban első, a felnőtt versenyben harmadikok lettünk. Ennek köszönhetően 2018 áprilisában
Magyarország rendezheti a sportági világbajnokságot.
– Mi a siker záloga?
– Sokat készülünk, a szövetségben és az egyesületeknél is jó
a szakmai munka, ami jó hangulatot is eredményez. A
kempo egy önvédelmi sport, ami életforma. Harcművészet,
ami mégsem az ellenfél megsemmisítésére törekszik.
– Horváth Sebestyén a MyGym Egyesület 12 éves világbajnoka a torna és a foci után döntött a kempo mellett.
Hogyan készültél a vb-re?
– Heti nyolc edzéssel, de az átlagban négy tréninggel lehet
számolni.
- Milyen számokban indultál?
- Submission kategóriában, ami olyan mint a judo: el kell
dobni az ellenfelet és a földön befejezni a küzdelmet, stop
semiben: ami érintéses harc, ahol minden találatnál megállítják a küzdelmet és megmondják, hogy ki hány találatot
kapott, valamint, full kempoban, ahol van ütés és dobás
egyaránt.
– Mi a kedvenced?
– A full kempo, mert az olyan, mint az igazi küzdelem.
Változatos, érdekes.
– Milyen volt a Portugál verseny?
– Az elején még nagyon izgultam, de aztán megnyugodtam
és minden jó volt. Több mint harminc fős volt a csapat,
repülővel és busszal utaztunk. Nagyon jól éreztem magam.
– Milyen volt a dobogó tetején állni a magyar zászlóval?
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– Nagyon jó, szeretném máskor is átélni !
Ditchen Dániel 14 éves, de már 8 éve kempozik. Az előző
vb-n 2 arany 1 bronz, az eb-n 4 arany, míg az idei Portugál
világversenyen 3 arany és 1 bronz érem volt a jutalma.
- Hogyan kerültél ily korán kapcsolatba a sportággal?
– Előtte judoztam, de túl unalmasnak találtam és valami
összetettebb küzdősportot kerestem.
– Volt valami családi hagyomány?
– Apám is birkózott, nagyapám pedig bokszolt. Kezdetben a
német suli kistermében voltak az edzések. Az első időben
nem szerettem a versenyeket, mert még nagyon izgultam.
Mára ez megváltozott: a VB-n négy számban indultam.
– Mi a kedvenc számod?
– A full kempo, ahol ütés, rúgás, földharc egyaránt lehet.
Mielőtt elszörnyednénk, tegyük hozzá, hogy a versenyzők
kesztyűben, fejvédőben és mellvértben küzdenek.A találatok nem okoznak sérülést, vagy balesetet. Az érmes küzdelmekben magyar, argentin és azerbajdzsáni ellenfeleim voltak.
- Kiknek ajánlanád?
- Akik kitartóak, akiknek lelkük is van ehhez a sporthoz és
hosszú távú célt keresnek.
- Vannak e lányok a sportágban?
– Vannak és nagyon jól küzdenek. Az egyikük meg is nyerte
a kategóriáját. Nagyon keményen harcolnak. Nem kímélik
magukat.
- Mitől lehetünk ilyen jók ebben a sportágban?
– A magyarokban sokkal több kitartás van, mint a vetélytársakban.
– Milyen a sikeres egyesület? Ditchen Zoltán a MyGym
elnök:
- Az egyesület 2014-ben alakult. Olyan szakosztályaink vannak, mint a kempo, aikido, ökölvívás a trx, vagy a muay-thai
tai, 250 fő jár rendszeresen napról-napra hozzánk.
– Kik és milyen céllal látogatják leginkább az edzéseket?
– A harcművészet, küzdősport a fiúk kedvence, míg a funkcionális edzéseket a hölgyek látogatják. Verseny és tömegsport céllal is jönnek. Mindenki megtalálja a számítását:
amíg a gyerekek edzenek, addig a szülőknek is ajánlunk
mozgás lehetőséget.
GS

FELHÍVÁS

Felhívás a Pomáz Város területére készülő
Településképi Arculati Kézikönyv és
Településképi Rendelet
készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó
partnerségi egyeztetésekről

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Pomáz Város Önkormányzata megkezdte a
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) készítését. Önkormányzatunk egyúttal
megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rend.) 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. tájékoztatási szakaszát a
Pomáz Város területére készülő
Településképi Arculati Kézikönyvre és Településképi Rendeletre
vonatkozóan.
A TAK-kal és a TKR-rel kapcsolatban Pomáz Város Önkormányzatának a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól
szóló 16/2017. (VII. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Önk. rend.) 3.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak, illetve a partnerségi egyeztetési
eljárásba bejelentkezhetnek. (Az Önk. rend. megtekinthető a http://www.pomaz.hu/rendeletek_2017 oldalon.)
A készítendő dokumentumokról és a véleményezési eljárásról, az abban részt vevők köréről, annak mikéntjéről
részletes tájékoztatót olvashatnak a www.pomaz.hu oldalon.
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR készítése
széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a kidolgozást megelőzően a
Városháza Nagytermében (2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. sz. I. em.)
2017. augusztus 22-én (kedd) 16.00 órai kezdettel
Lakossági Fórumot
tartunk, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismerhetik meg a kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!
Tájékoztatom a T. Partnereket, hogy a lakossági fórumon hozzászóló, véleményt nyilvánító, észrevételt tevő Partner
tudomásul veszi, hogy a lakossági fórumon a jegyzőkönyvezés érdekében hangfelvétel készül, valamint hogy a hozzászólói íven meg kell adnia az Önk. rend. 5.§ (1) bekezdésben meghatározott azonosító adatait (szervezet esetén annak
nevét, képviselőjét, székhelyét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy esetén nevét,
lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét). A Partner ezen adatok önkéntes megadásával hozzájárul, hogy
az eljárás során, azzal összefüggésben az Önkormányzat a megadott adatokat kezelje, jogszabályban előírt esetekben és
módon azokat közzétegye és továbbítsa.
Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi
Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott
egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.
Kérem, jelenlétével tisztelje meg az e témában meghirdetett fórumot, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismertetjük a
kézikönyv mintájául szolgáló példákat, valamint a kiadvány tartalmi felépítését!
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Vicsi László
polgármester
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Kondor Bertalan
2017.06.14
- Kis - Benedek Zara
2017.06.16
- Horváth Mátyás
2017.06.28
- Baló Borbála
2017.07.03
- Kincses Mihály Noel
2017.07.08
- Győri Simon Leó
2017.07.12
- Fónagy Kende
2017.07.12
- Magyar Szófia Tímea 2017.07.12

Állásajánlat

Augusztus

- augusztus 13. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
- augusztus 20. 18.00 Pomáz Város
Szent István-napi ünnepsége
- augusztus 21. 18.00-20.00 Reg-enor
egészségügyi előadás
- augusztus 24. 17.00 Mesés nyári estek
Holle anyó (Könyvtár)
- augusztus 27. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
- augusztus 25 -től szeptember 7-ig
hétfőtől péntekig 8.00-18.00 óráig
Tüdőszűrés

Szeptemberi előzetes:
- szeptember 16. 9.00-12.00
Anyatejes Nap
- szeptember 17. 15.00-19.00
Nosztalgia délután
- szeptember 21. 18.00-19.00
Szenior Akadémia
- szeptember 23.
Pomáz Város Napja

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
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A Pomázi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pomázi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi előadó munkakör betöltésére.

- A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű GYED, GYES
idejére előreláthatólag 2019.10.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony
- Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
- A munkavégzés helye: Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23.
- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. 16. Pénzügyi igazgatási feladatok II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.
- A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi és elemzési
feladatok ellátása, könyvelés, zárszámadás, beszámoló, negyedéves jelentés
készítése, normatíva elszámolása.
- Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a(z) közszolgálati és cafetéria szabályzat rendelkezései az irányadók.
- Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, középiskola/gimnázium, pénzügy-számvitel,
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Költségvetési intézményben hasonló munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat
- Mérlegképes könyvelői végzettség/államháztartási szakirány
- Közigazgatási alapvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. mellékletének megfelelő tartalmú önéletrajz
- Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6639/2017/01 ,
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
vagy
- Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária részére a vargane.markus.maria@
pomaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon
szerezhet.

Beniczky utca 46. bérlakás pályázat

PÁLYÁZAT

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
15/2015 (V.20.) Önkormányzati rendelet alapján nyilvános
pályázati felhívást tesz közzé a Pomáz, Beniczky utca 46.
szám alatti, 975/A/2 hrsz.-alatt lévő, a saját tulajdonú, 62
m2 nagyságú, két szoba, konyha, fürdőszobás komfortos
lakásának határozatlan idejű bérletére.
Az ingatlan állapota, felszereltsége: Az előszobából nyílik a
fürdőszoba és a konyha. A fürdőszobában WC, tusoló, mosdókagyló került kialakításra és itt helyezték el a gázkazánt és
a meleg vizet biztosító bojlert. A fürdőszoba megfelelően
burkolt (járólap, fali csempe). A konyha-étkező kőpadlóval
burkolt, a víz csatorna ide is be van vezetve. A falazata kissé
vizes, a mennyezeten beázás nyomati láthatóak. A konyha
helyiségből nyílik az egyik, abból pedig a másik szoba, ami
között cserépkályhát helyeztek el. A szobák padlózata hajópadló, a falazat vakolt színezett. A nyílászárók fából készültek.
A nagyobb szoba ablaka az utcára nyílik, a kisebb a belső
közös udvarra. Az udvarban további 4 lakás található. A lakás
összközműves, felújítást igényel. A pályázatokat a megjelölt
helyre magyar nyelven, zárt, cégjelzés nélküli borítékban, egy
példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az
alábbi szöveget:
„Beniczky utca 46. számú ingatlan bérlete”
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. év augusztus 31. nap 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Pomázi Polgármesteri
Hivatal, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. tetőtér 5. szoba
A pályázati kiírás a Pomázi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportján 2017. július 31étől vehető át, vagy a www.pomaz.hu weblapról letölthető. A
pályázat résztvevői a pályázat leadásával egy időben, pályázati biztosítékot nem kell megfizetni. Lakás bérletre vonatkozó
pályázati felhívás a www.pomaz.hu weboldalon tekinthető
meg teljes egészében.

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: kiíró), a 15/2015 (V.20.) Önkormányzati rendelet
alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Pomáz,
Szőlőtelep utca 28. szám alatti, 1988 hrsz.-alatt lévő, a saját
tulajdonú, 37 m2 nagyságú, egy szoba-konyhás, komfort
nélküli lakásának határozatlan idejű bérletére.
Az ingatlan állapota, felszereltsége: A bejárati ajtóból rögtön a
konyha (7 m2) helyiségbe érkezünk, amelyből egy kisméretű
kamra nyílik, (3m2) amely alkalmas lehet később fürdőszoba,
illetve WC kialakítására. A konyha helyiségből nyílik a lakós-

zoba (22m2). Az ingatlanba a közművek közül, csak a villamos áram van kiépítve. Az épületbe víz és csatorna és gáz
nincs bevezetve. A fűtése fatüzelésű kályhával történik, a
konyhában lévő kéménybe csatlakozással. A konyha padlózata
kőburkolatú, a falak festettek, tisztasági festést igényelnek. A
lakószoba ablakai az utcafrontra nyílnak, padlózata PVC-vel
burkolt, falai vakoltak, festettek. A fűtését elektromos eszközökkel és közvetett módon a szomszédos helyiségből oldották meg. A lakás ablakai fából vannak, redőnnyel ellátva. A
lakáshoz tartozó udvar külön elkerített, melyen egy kb.: 7 m2
nagyságú fatároló és egy árnyékszék található. A pályázatokat
a megjelölt helyre magyar nyelven, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, egy példányban kell benyújtani. A borítékon fel
kell tüntetni az alábbi szöveget:
„Szőlőtelep 28. számú ingatlan bérlete”
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. év augusztus
31. nap 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Pomázi Polgármesteri
Hivatal, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. tetőtér 5. szoba
A pályázati kiírás a Pomázi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportján 2017. július 31étől vehető át, vagy a www.pomaz.hu weblapról letölthető. A
pályázat résztvevői a pályázat leadásával egy időben, pályázati biztosítékot nem kell megfizetni. Lakás bérletre vonatkozó
pályázati felhívás a www.pomaz.hu weboldalon tekinthető
meg teljes egészében.

Szőlőtelep utca 28. bérlakás pályázat
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HIRDETMÉNY

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil
szervezetek részére
Kedves Pomázi Közösségek!

A 2017. szeptember 23-án, szombaton 08 órától 20 óráig megrendezésre kerülő Pomáz Napi rendezvényről
szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek. A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén tartjuk
meg. A rendezvényen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várjuk az érdeklődőket. Több száz adag
ökörsült és malacsült kiosztására is sor kerül.
Az előző évekhez hasonlóan, a pomázi civil szervezetek és közösségek számára a város az idén is sátrakat, 2 karton
ásványvizet (2 l), higiénikus étkezési eszközöket (szervezetenként 50 db), szalvétát, illetve tűzifát tud felajánlani.
Sör asztalokat és padokat előre egyeztetett kérések alapján korlátozott számban tudunk rendelkezésre bocsájtani.
Az eszközök kiosztása a művelődési ház klub teraszán történik 7 órától 9 óráig.
Tekintve, hogy a rendezvény helyszíni lehetőségei korlátozottak, kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a sátor és
eszközfoglalásaikat felelősséggel tegyék, azért, hogy ne kelljen senkit elutasítanunk, de ne is legyen kihasználatlan
sátor.
Vízvételi lehetőség rendelkezésre áll, viszont áramot sajnos nem tudunk a sátrakhoz biztosítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akik gázzal főznek, kizárólag nyomáscsökkentővel ellátott eszközt használhatnak a
főzéshez! A helyszínen annak meglétét a szervezők, illetve külső hatóság is ellenőrizni fogja, nyomáscsökkentő
hiányában nem kezdhető el a főzés.
A sátrakban minden nemű árusítás tilos, tömény alkohol kiszolgálása díjtalanul sem lehetséges.
A sátrak megközelítésére legfeljebb 3 tonnás összsúlyú, előre bejelentett rendszámú járművek vehetők igénybe. A
közösségek kellékeiket szeptember 23-án 7 órától 9 óráig szállíthatják a sátrakhoz, azt követően minden gépjárművel
kötelesek elhagyni a lezárt területet. Az Álmos utca lezárásra kerül a Huszár utcától a Rózsa utcáig.
A rendezvény végeztével, 20 és 21 óra között minden kelléket és eszközt el kell szállítani a sátrakból, mert 21 órakor
megkezdődik a sátrak szervezett elbontása. Mielőtt a helyszínt és a sátrakat elhagynák, kérjük jelezzék nekünk, hogy
a sátorelemek hiánytalan megléte biztosítva legyen. Ahol probléma jelentkezik, az adott közösségre kénytelenek
leszünk ráterhelni a hiányzó alkatrészeket.
Ezúton is felhívjuk a részvevők figyelmét, hogy a rendezvény területét csak a jelentkezési lapon leadott rendszámtáblával rendelkező autók közelíthetik meg.
Kérjük, jelezzék ismerőseiknek, a közösség tagjainak, hogy gyalogosan érkezzenek a helyszínre, mert a parkolás a
környéken nehézkes lesz.
Az eseményen jelentős számú rendezői gárda segíti a közlekedést, kérjük, velük együttműködve biztosítsuk a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását.

A főzőverseny menete:
A verseny három kategóriában zajlik: 1. Levesek, 2. Pörköltek 3. Sültek és más finomságok. A jelentkező szervezetek
szeptember 23-án a reggeli kellék átvételkor egy lezárt borítékba helyezett, két példányban készült sorszámot
húznak, amelyet csak ők ismerhetnek majd. Emellett ételükhöz a fenti kategóriák azonosító betűjét is ki kell választaniuk, (L., P., S) hogy az azonos kategóriájú ételek versenyezhessenek. A betűvel és az egyik sorszámmal felragasztott tányérban kell a versenybe nevezett ételt az információs sátorhoz hozni 13:45 és 14 óra között.
Az elkészült ételekből így kapott minta az utolsó pillanatig a csapatok számára is „ismeretlen”. A hozzáértő zsűri
számokhoz rendeli majd véleményét. A 16 órakor kezdődő eredményhirdetés során a díjazott „számok” kerülnek
kihirdetésre, és csak ekkor derül ki, kik a díjazottak.
A borítékban kapott sorszám második példányával lehet majd átvenni a díjakat a színpadnál.
Kérjük, hogy bármely hús alapanyag vásárlásáról szóló számlájukat hozzák magukkal, mivel a versenyen hatósági
állatorvosi és ÁNTSZ ellenőrzésre is sor kerülhet.
A szervezeteket – saját tagságuk ellátása mellett – lehetőségeikhez mérten a programok során fellépő gyermekek és
felnőttek megvendégelésére kérjük.
A színpadi műsorokhoz még várunk bemutatkozni vágyó együtteseket, zenés, táncos, előadó művészeti produkciókat.
A részletes tájékoztató és a jelentkezési lap a www.pmhkpomaz.hu; www.pomaz.hu honlapokon.
Kérnénk, hogy 2017. augusztus 15-ig e-mailen (pmhk@pomaz.hu) vagy postai úton szíveskedjenek azt hiánytalanul
kitöltve eljuttatni a Művelődési Ház címére (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár utca 3.). Az
augusztus 15. után érkező jelentkezéseket már sajnos nem tudjuk elfogadni, főként a sátrak bérlése miatt.

Minden további kérdésben állunk rendelkezésükre
Tel.: 06-26-325-163; 06-20-228-2135
a Művelődési Ház és Könyvtár szervezői
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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

Augusztus

13-án 8.00–20.00-ig
István Király
20-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
27-én 8.00–20.00-ig
Viktória
Szeptember
3-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

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

Fényresötétedő lencsék akár
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

Hirdetésfelvétel
06-20-340-5288
pomazi.polgar@
freemail.hu

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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