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Hervay Gizella:
Levél helyett
(részlet)

Milyen gyönyörű: szólni lehet, és
kiszámíthatatlan, hogy mit válaszolnak. És megtörténhetik: társra is találhatunk, csak meg kell tanulnunk az ő
egyetlen, soha meg nem ismételhető
nyelvét. Csak meg kell ismernünk, a
föld rétegein át haladva, a történelem
korszakain át haladva, eljutva oda,
ahol ő csak ő, ahol ő a teljes
világegyetem, és megszólítani.

Megtalálni azt a szót, amit ő keresett,
de nem talált, amire szüksége van,
hogy a föld rétegein át haladva, a
történelem korszakain át haladva,
eljusson végre oda, ahol ő csak ő,
ahol ő a teljes világegyetem.
Felesleges és nevetséges olyan
szavakat dobálni felé, amelyeket mi
szeretünk, ezzel csak megütjük,
hiszen én, ha azt mondom: tej, nagy
diófát látok, a lomb közt kis
égdarabok, a fa alatt kerti asztal,
pohárban tej, tündöklik a tej, a táj. De
lehet, hogy ő arra emlékezik, hogy
nem kapott tejet, nem volt, és az
anyja messze volt, és megütöd a szóval. De ha megtalálod neki azt a szót,
amit keres! Társad lesz és válaszol, és
válaszában felfénylik az elveszett szó,
ami gyermekkorod zsebéből
valamikor nyomtalanul kigurult.

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Közel negyven éve nem került átadásra
Pomázon új közintézmény

A nyár végeztével városunk kétségkívül legnagyobb eseménye a szeptember elsejei
óvoda átadó volt. A Belügyminisztérium 400 millió forintos támogatásából létrejövő
intézmény átadására több száz pomázi volt kíváncsi, s igazán örömteli volt látni
nem csak Vicsi László polgármester büszkeségét, hanem azokét is, akik részt vettek
az átadón.

- Szeptember elseje nem csak a szokásos tanévkezdet miatt
volt nevezetes nap a városunkban…
- Bizony nem, hiszen közel negyven éve nem került átadásra Pomázon új közintézmény. Felújítás, átépítés volt több is,
ám új épület legutóbb a Művelődési Ház volt az 1980-as
évek elején. Polgármesterként ennél szívet melengetőbb érzés nincs, amikor is egy ekkora volumenű beruházást a
kezdetektől egészen a végéig koordinálhat az ember. Hála
Istennek nagyon sokan várták, hogy átadásra kerüljön ez az
óvoda. A dolgozók mesélték nap, mint nap, hogy kisgyermekes családok kéredzkednek be az építkezésre, hogy lássák, milyen lesz az új ovi. Ezzel egyidejűleg az óvodához
vezető utca, vagyis a Béke út eleje is elkészült járdával és
parkolókkal. Ami természetesen megkönnyíti a gyermekek
szállítását.
- Az átadó ünnepség valóban felemelő volt…
- Nagy megtiszteltetés ér minket, hiszen a Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős államtitkára, Pogácsás
Tibor úr nyitotta meg az új óvodát, de részt vett az eseményen több kormányzati szereplő, valamint a választókörzet országgyűlési képviselője, Hadházy Sándor. De
velünk volt ezen a napon Pest Megye Önkormányzatának
elnöke, Szabó István is. Talán ebből a felsorolásból is látszik, hogy nem csak Pomáz életében, hanem a régió jelenében is nagyon fontos és mérvadó beruházás valósult
meg városunkban. Itt kell megköszönjem mindenkinek, aki
részt vett ebben a munkában, s közülük is kiemelve az
épület tervezőjét, Ásztai Bálintot, a kivitelező céget, a
hivatal dolgozóit, akik koordinálták az utolsó időszak különböző szakipari munkáit. Valamint mi sem természete4 Pomázi Polgár

sebb, az intézmény összes dolgozójának, az óvónőknek, a
dajkáknak és végül, de nem utolsó sorban Szalontai Katalin
intézményvezetőnek. Az imént felsoroltak mind rengeteget
tettek azért, hogy az átadóra szép és teljes legyen az intézmény. Ha kellett saját szabadidejüket áldozták fel azért,
hogy szeptember 4-én elkezdődhessen a nevelési munka a
Mesevár óvodában. Bizton állíthatom, hogy az ünnepi köszöntőmben elhangzottaknak megfelelően nem csak az új
intézményünkre vagyok büszke, hanem mindazokra, akik
hozzásegítették a várost ennek megvalósulásához.
- Nem pusztán az óvoda építése volt az egyetlen munka a
nyár folyamán.
- Maradjunk első körben az oktatási intézményeknél, hiszen
az új óvoda építésével párhuzamosan jelentős beruházás zajlik a Mátyás Király Általános Iskolában is, ahol energetikai
korszerűsítésre kerül sor. A munkálatok jó ütemben haladnak, de a tanévkezdet utánra is marad még feladata a
kivitelezőnek, reméljük, hogy a legkisebb mértékben fogják
zavarni a tanítást. Emellett elkezdtük tervezni az új
bölcsődénket is, mely, mint ismert szintén pályázati forrásból épül meg, az új óvoda környezetében. Ez is egy
négyszázmillió forintos beruházás lesz, mely valószínűleg
jövő év tavaszán kezdődhet. Ezzel kapcsolatban még egy
oktatást segítő beruházást tervezünk a jövő tavasszal, hiszen
a Belügyminisztériumtól kaptunk 30 millió forint pályázati
összeget a Petőfi Sándor utca járdájának megépítésére. Ez
azért kiemelt fontosságú beruházás, mert a lakótelepről és a
környékről érkező iskolások és óvodások, akár babakocsis
anyukák sokkal nagyobb biztonságban és könnyebben
közelíthetik meg Mátyás sulit és a Hétszínvirág óvodát. De
egy pillanatra még kanyarodjunk vissza a legkisebbekhez,
hiszen a bölcsőde udvarát is nagymértékben felújítjuk, átalakítjuk. Emellett a szelistyei játszótér újabb rongálását is
kijavítottuk az elmúlt napokban.
- Ha már a Szelistyét említette, fussunk neki egy másik
beruházásnak…
- Nekifutottunk a futópályának, ha szabad ezzel a szójátékkal élnem. A lényeg, hogy hamarosan elkészül a Szelistyében az a több mint fél kilométeres rekortán pálya, ami
reményeink szerint a városnap alkalmából átadásra kerül a
nagyközönség és a sportolni vágyók számára. Odafigyeltünk arra, hogy megfelelő szélességben készüljön el a pálya,
így az egymás mellett, vagy éppen az egymással szemben
futók is kényelmesen elférnek rajta. Sőt egy százméteres
szakaszon még sprintpálya is felfestésre kerül. Tervezzük
ivókutak telepítését is a pálya körül, valamint padok és
kandeláberek későbbi kihelyezését is. De nem feledkezünk
meg a terület park jellegéről sem. Ezért a meglévő fák mellett további több tucat fát is ültetünk.

Rendkívüli testületi ülés

KÖZÖS DOLGAINK

Épül a futópálya

Mint arról már többször beszámoltunk egy közel 600m hosszú
futópálya épül Pomázon a Spar mögötti területen, mely egészen
a Tél utcáig is elér a mérete miatt. A területen lesz ivókút, padok,
kukák, valamint egy nagy street workout kültéri edzőpark is. A
parkban lévő fákat nem vágják ki, ahogy a képeken is látszik,
lesz olyan szakasza a futópályának, ahol a fák között lehet átfutni. Vicsi László polgármester kiemelten fontosnak tartja a sportparkok létesítését Pomázon, melyek természetesen ingyenesen
használhatók.

A 2017. augusztus 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen
mind a két napirendi pontot egyöntetűen megszavazta a
képviselő-testület minden egyes tagja.
Az első napirendi pontban arról szavazott a testület, hogy a
Strabag Általános Építő Kft. végezze a pomázi Béke utca és a
Vróczi út felújítását. A második napirendi pontban pedig arról
szavazott a testület, hogy induljon el a Pomáz Alcsevica területén az ivóvíz bázis, vezetékrendszer kiépítésének kivitelezési közbeszerzési eljárása. Ezekkel a beruházásokkal újabb
óriási fejlesztések indulnak el Pomázon.

EzerARTs tábor
kilencedszer

Augusztus 7. és 11. között immár kilencedik alkalommal
zendült fel a dal az EzerARTs háza táján. A már hagyománnyá vált nyári napközis tábor minden évben nagy sikernek örvend. Így volt ez idén is, ahol kicsik és nagyok, fiúk
és lányok együtt ismerkedtek a zenés színház világával.
A jó hangulat és a társaság mellett nem elenyésző, hogy a
táborozók öt napon keresztül napi hatórányi művészeti fejlesztésen, illetve programokon vettek részt. Mint mindig, most
is az éneklésé,a táncé és a színjátszásé volt a főszerep. A tábor
utolsó délutánján tartott kis bemutatón egy picit a szülők is
bepillanthattak a táborban zajlott műhelymunkába. A gyerekek
bátran és büszkén mutatták meg nekik a héten elsajátított tudásukat. A Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt színészek vezetésével zajlott táborban ez évben is részt vehettek olyan tehetséges
pomázi gyerekek, akiknek táborozását polgármesteri keretéből
Vicsi László támogatta. A gyerekek kiválasztásában idén is a
helyi iskolák segítségét kérték a szervezők, és a tábor végeztével elmondhatták, ismét nagyon jó helyre került mind a 10
“ajándék”.

A Közművelődés Napja

A Közművelődés Napja alkalmából a Teleki-Wattay Kastély
éttermében köszöntötték a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársait. A korábbi hagyományoknak megfelelően város
ezen a napon azoknak mondott köszönetet, akik az év során az
ünnep- és szabadnapok tengerében, mindig a szolgáltatás, a
közösségi művelődés lehetőségének megteremtéséért munkálkodnak. Az ünnepi ebéden a városvezetés elismerő üzenetét
Kósa Anikó alpolgármester és dr. Barthalomeai Krisztina jegyző
tolmácsolta közművelődési dolgozók felé.
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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.

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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FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014(XII. 23.) Korm rendelet (hatályos: 2015. 01. 01.)
valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő–testület
25/2005. (09. 12) számú rendelete értelmében és lakossági
kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezzük az
alábbi helyrajzi számú utakon:
1.
- 3658hrsz-ú út, Alcseviczán
Javaslatunk: Bóna Zsigmond utca

2.
- 3608 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Rudas András utca

3.
– 3601 és 3610 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Szutter János utca
4.
– 3617/32 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Vadász János utca
5.
– 3639/4 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Farkas Zoltán utca
6.
– 3627 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Forradalom utca

7.
–3629/1 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Barrikád utca

8.
– 3629/14 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Toborzó utca
9.
– 3639/1 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Czimmer Tibor utca

10.
– 3639/22 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Mészáros György utca
11.
– 3654 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Nemzetőr utca
12.
– 3656 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Kopjafa utca

13.
– 3604 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Bánóczi Fülöp János utca

14.
– 3611/22 és 3609/8 hrsz-ú út , Alcseviczán
Javaslatunk: Október 23-a utca

15.
– 298/35hrsz-ú út és a 3658 hrsz-ú út DK-i ága ,
Alcseviczán a Béke utca folytatása
Javaslatunk: Béke utca

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13-17, SZ: 8-12, 13-16, P: 812) Közigazgatási és Népjóléti csoportnál, vagy névvel és
címmel ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik levélben, elektronikusan a szabo.andrasne@pomaz.hu e-mail
címre, legkésőbb 2017. 09. 20-ig.
Pomáz, 2017. 08. 24.

Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző nevében és megbízásából:
Nagy Attiláné sk.
Közigazgatási és Népjóléti Csoportvezető

Szeptembertől Szülőklub

A modern-kori veszélyérzet, a stressz és a féltés a családokat, a szülőket, nevelőket és a gyerekeket egyaránt
érinti. A Felzárkózunk Alapítvány programja a sokunkat érintő kérdésekhez kínál szakmai válaszokat.
Egervári Lilla gyógypedagógus, az alapítvány elnöke
mesélt a szülőklubról.

HÁZUNK TÁJA

- Évtizedek óta járom az óvodákat, iskolákat és azt látom,
hogy a gyerekekkel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai,
vagy jogi problémák - bár foglalkoztatják a szülőket - kellő
információ hiányában, nem kerülnek megoldásra.
- Mi a Szülőklub tematikája?
- A klub tíz témát határoz meg, melyek a tanév menetéhez is
alkalmazkodnak. Az első találkozó a "valami nincs rendben
gyermekem fejlődésével, merre induljak?"- címet kapta, mivel a tanév elején ez a probléma sokakban megfogalmazódik. A későbbiekben pedig többek között szót ejtünk a
beszédhibák, a mozgásfejlődés, az autizmus, a gyermekkori
szorongás, a szenvedélybetegségek, vagy a diszlexia sajátosságairól, megismerkedünk azokkal a fórumokkal, intézményekkel, melyek segítségünkre lehetnek a bajban.
Nem kerüljük ki a családi bántalmazás és a jogi tanácsadás
kérdéskörét sem. Végül pedig alternatív pedagógiai
módszerekkel, művészetterápiával is találkozhatnak a klubtagok.
- Mi lesz a klub módszertana?
- A terület szakértőjének ismeretterjesztő előadása lesz a
nyitány, majd téma lesz a probléma feldolgozása és végül
egyfajta interaktív kérdezz-felelekkel zárunk.
- Kik látogathatják a klubot?
- Bárki, akit érintenek, vagy érdekelnek a programok. Nincs
lakcímhez, iskolakörzethez, életkorhoz, vagy iskolai végzettséghez kötve.
- Hol értesülhetünk az aktuális programokról?
- A pomázi iskolákban, óvodákban, a Pomáz TV-ben, a helyi
sajtóban, az alapítvány weblapján (felzarkozunk.hu) és a
közösségi oldalainkon.
- Mikor és hol lesznek a Szülőklub összejövetelei?
- Szeptember végétől tíz hónapon keresztül, havonta egy
alkalommal a Mátyás király u. 4-ben, a Felzárkózunk Alapítvány székházában, ahol a pedagógiai szakszolgálat is
működik. Komoly pedagógus, pszichológus és jogász
munkaközösség alakult, melyhez a Polgármester személyes
kerete biztosítja a működés feltételeit.

Próbáld ki magad a POVEK szervezésében
a VÁROSNAPON
2017. szeptember 23-án
5 játékos gyakorlat után kiderül, ki

Pomáz legerősebb embere.

Erre a játékra várjuk a jelentkezőket szeptember
15-ig levélben a városházán
(2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.)
POMÁZ LEGERŐSEBB EMBERE jeligére.
Írd fel a NEVED, CÍMED, SZÜLETÉSI
ADATAIDAT, MOBILSZÁMOD.
A bajnok hazaviheti a kupát és az értékes
ajándékokat!

Meghívó
Pomáz Városa Településképi
Arculati Kézikönyvet készít.
Ennek kapcsán a Kézikönyv
szerkesztői közös sétára
invitálják Önöket városunk
központjába.
Keressük fel és csodálkozzunk
rá együtt Pomáz rejtett
szépségeire, az Önök javaslatai
alapján!
Találkozó 2017. szeptember 15én, pénteken 14 órakor a
Polgármesteri Hivatal előtt.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A DNS Építészműterem Kft.
munkatársai
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Beszélgessünk, beszélgessünk és beszélgessünk!

Kedves Pomázi testvérek! Először is, engedjék meg, hogy a
Pomázi Szent István Király Római Katolikus Plébánia hívei
nevében megköszönjem a kedves Pomázi polgároknak,
hogy voltak szívesek együtt ünnepelni és részt venni az idei
augusztus 20-ai Szent István napi búcsú rendezvénysorozatunkon. Külön Köszönjük a tavalyihoz hasonló nagyvonalú polgármesteri támogatást a Polgármester úrnak és a
városnak. Külön köszönjük azt a 300 ezer forintos magánadományt, amiből sikerült a szabadtéri színpadunkat idén
felállítani. És azt a rengeteg önkéntes munkát azoknak, akik
nélkül ez a rendezvény nem érhetett volna létre.

Valami megvalósult abból, amit célként kitűztünk, hogy az
emberek találkozzanak és beszélgessenek. Ugyanis a legnagyobb kihívás és feladat az, hogy az emberek figyelmét
újra egymás felé tudjuk fordítani a mindennapi kötelességszerű munkának és a digitálisvilág hatalmas információ
áradatának sodrásában. Ha hiszik, ha nem, sokaknak ez a
néhánynapnyi szabadság adódott, hogy jusson idő egy-egy
hosszabb, mélyebb beszélgetésre.
Én magam minden tanév elején és végén, felhívom a családok figyelmét a nagy beszélgetésekre. Szükséges ugyanis,
hogy legyen alkalmunk minden héten gyermekenként egy
órányi beszélgetésre, vagyis naponta körülbelül 8 és fél
perc. De legalább ilyenkor szükséges látnunk, hogy hol tart
a gyermekünk. Mit gondol önmagáról, a világ folyásáról, a
saját és világ jövőjéről, nyugodtan kérdezhetjük, hogy
lássuk gondolatait a felnőttek világáról, akár a politikáról,
8 Pomázi Polgár

gazdaságról, tudományokról. Igenis beszélgethetünk Istennel, a szüleivel és a családdal vagy a barátaival való kapcsolatáról. Arról, hogy milyen zenét, filmet, kultúrát kedvel
és azt is, hogy miért? Oda kell figyelnünk, gyermekünk
mivel töltekezik, mit néz, olvas-e valamit egyáltalán.
Segíthetünk és segítenünk is kell abban, hogy gyermekeink
és a következő generációk is megértsék, mi mindennel
megtölthetik az életüket. Az a tér, amit karnyújtásra van
tőlünk, az életünk 90 %-át fedi le. Amit abba a személyes
térbe töltünk, olyan lesz életünk is. Ha mi magunk ebben a
karnyújtásnyi körben, akkor saját magunk fájdalmas korlátai közé rekedünk. Ha csak a családunkat látjuk, akkor a
mindennapi örömeink mellet, gyakori önzéseink sértéseit is
el kell viselnünk, mert mindennap haza is kell mennünk. De
ha Jézus és a mennyország? Akkor a lét és az ölelések nem
csak nekem lesz boldog, hanem mindazoknak, akik ott, a
közelünkben élnek.
Sok fiatalnak mondom a jegyes oktatások alkalmával, hogy
Isten igenis elkészítette a mennyországot. Az édenkertben is
csak az ősszülők, Ádám és Éva voltak egymásnak, nem tett
oda Isten se mosógépet, se autót, se házat. A hitvesek
ölelése, egymás lelki szépségében való gyönyörködést gondolta Isten mennyországnak. Egy házas embernek így kell
megelőzzön megélhetést, gyeremekeket, pihenést, mindent,
a másik, a hitves, mindezeknek az Ő szeretete köré kell
épülnie és semmi esetre sem elé.
Jó volt látni ezeket a kis családi, karnyújtásra lévő boldogságokat, mennyországokat! Mi mindent megtettünk, de mint
mindig Önöktől, kedves Pomáziak lesz mindig szép városunk, és lesz sikeres valamennyi rendezvényünk.
Végső soron, hadd köszönjem meg a Pomáz Város Önkormányzata által adományozott kitüntetést, mert zavaromban
kétszer is elfelejtettem megtenni. Kerényi Lajos atya fiatal
korom lelki atyja mondta, hogy bár természetes, ha normális
ember nem bírja a dicséretet, de ilyenkor el kell fogadni.
Pomáztól kaptam életemben először ilyet. De tudom és érzem a kitüntetés mögött a valóságos mosolyokat és őszinte
szeretetet, amit sohasem fogok elfelejteni!
Szeretettel és imádsággal, Erdődi Ferenc atya

Szent István ünnepe

ÜNNEP

Immár hagyományosnak nevezhető, hogy augusztus 20-át
több napon keresztül ünnepli Pomáz. A Szent István király
templom parókiájának kertje ezekben a napokban kinyílik, s
színes programokkal várja a látogatókat.
Idén is szép számmal vettek részt ünneplők Pomáz Város
Szent István-napi ünnepségén a Városháza parkjában.
Erdődi Ferenc pomázi katolikus plébános vezetésével a
hagyományos ünnepélyes menet is megérkezett a Szent
István ereklyével a városi ünnepségre. A városháza előtti
ünnepségen Vicsi László polgármester Közművelődési díjat
adományozott Erdődi Ferenc plébános, h. esperes és Nyilas
Zoltán esperes uraknak. Az ünnepi műsorban
közreműködött: Juhász Károly színművész, a Tabulatúra
régizene együttes, Póka Éva és Szabó Enikő. . Az új
kenyeret megszentelték: Erdődi Ferenc atya és megáldotta
Nyilas Zoltán református tiszteletes, valamint Milisavic
Ljubisav ortodox parókus. Az ünnepi beszédet idén Nagy
Attila önkormányzati képviselő mondta. Az ünnepség után
Vicsi László polgármester a szokásokhoz híven a megszentelt kenyeret szétosztotta a megjelentek között.
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Ahol új óvoda épül, van jövője a családoknak
és van jövője a nemzetnek

Szeptember elseje nem csak a hagyományos tanévnyitóktól volt hangos városunkban. E napon került átadásra Pomáz legújabb közintézménye, a Mesevár óvoda, s
ezzel lezárult egy majd negyven éves időszak, melyben
nem került átadásra új intézmény a városban. Készült is
a város az átadóra. A Belügyminisztérium Önkormányzatokért felelős államtitkára, Pogácsás Tibor úr nyitotta
meg az új óvodát, köszöntőt mondott Vicsi László polgármester és Szalontai Katalin intézményvezető. Az új
óvodát megáldotta Nyilas Zoltán esperes, Erdődi Ferenc
plébános és dr. Mosolygó Péter parókus, aki azzal zárta
áldó szavait, hogy ott, ahol új óvoda épül, van jövője a
családoknak és van jövője a nemzetnek.

Az eseményen több kormányzati szereplő is részt vett,
valamint megjelent a választókörzet országgyűlési képviselője, Hadházy Sándor. De velünk volt ezen a napon Pest
Megye Önkormányzatának elnöke is. Talán ebből a felsorolásból is látszik, hogy nem csak Pomáz életében, hanem
a régió jelenében is nagyon fontos és mérvadó beruházás
valósult meg városunkban. Az ünnepség narrátora Juhász

Károly volt, s fellépésével színesítette az eseményt két helyi
művész, Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt. Mielőtt azonban
a nemzeti színű szalag átvágásra került volna, a megnyitó
beszédeket hallhatta a több száz érdeklődő. Elsőként Pogácsás Tibor államtitkár úr gondolatait.

- Tisztelt pomáziak, köszönöm szépen a meghívást és a
lehetőséget, hogy itt lehetek ennek az óvodának az átadásán.
Mindjárt a legelején módosítanom szükséges a felvezetőben
elhangzottakat, hiszen tolmácsolta műsorvezető úr a köszöntet a 400 millió forintért, amiből ez az óvoda megépült.
A magyar kormány belföldi forrásból biztosította ezt az
összeget, de ezért a köszönetet alapvetően nem a magyar
kormánynak és különösen nem nekem kell, hogy szóljon,
hanem önöknek és úgy általában Magyarország polgárainak,
annak, hogy ez az ország gazdaságilag végre talpra állt, és
eljutottunk oda, hogy bár még nem elegendő mértékben, de
egyre több esetben belföldi forrásból is tudunk fejleszteni.
Nagy szerepe van az óvoda létrejöttében az itt élőknek, az itt
élő gyermekeknek, akiknek a jövője az ország jövője. Ha ők
megfelelő körülmények és gondos kezek között cseperednek fel, akkor biztosított az ország és a nemzet jövője. Polgármester úr nagyon sokat tett azért, hogy ma itt állhassunk,
hogy ez a város végre egy új közintézményt építhessen. Ez
a város igyekszik mindent megtenni az itt élőkért, igyekeznek elérni azt, hogy a meglévő közintézményeik a legkorszerűbbek legyenek, igyekeznek elérni az útjaik felújítását, a közművesítést. De igazán új létesítmény hosszú
ideje nem épült, épp ezért öröm látni, hogy komoly feladatot lát el Vicsi László polgármester úr és Hadházy Sándor
képviselő úr azért, hogy a térségben és a városban élők
körülményei javuljanak. Ahogy utaltam rá, mindez fontos,
elengedhetetlen része az életünknek, de ennél is fontosabb,
hogy a szülők idehozzák gyermekeiket, s rábízzák azokra a
nevelőkre, akik majd e falak között dolgoznak. Biztos
vagyok abban, hogy ebben a városban azok a fejlesztések,
amik eddig megvalósultak, vagy éppen dolgozik rajtuk az
önkormányzat, megteremtik azt a keretrendszert, melyben
az itt dolgozók érzik azt, hogy ezért a városért, ezért az
országért érdemes tenni. Egy dolog ugyanis, hogy nap mint
nap el kell látnunk a feladatunkat, de ha ezt a feladatot úgy
látjuk el, hogy ez a minket körülvevő közösség örömére
szolgál, akkor könnyebb a nehézségeken átesni, könnyebb a
problémákat megoldani. Biztos vagyok abban, hogy a gyermekek élvezni fogják az ebben az épületben eltöltött időt.
Azt kérem az itt élőktől, hogy egyfelől becsüljék meg és
használják ezt a lehetőséget, másfelől segítsék egymást is
azzal, hogy valódi várost, igazi közösséget építenek. A mai
napon nem is kívánhatok mást önöknek, minthogy a városuk
tovább fejlődjön, hogy a gyermekeik boldog felnőttekké
váljanak, jó kezekben, s jó környezetben nőjenek fel.
Az államtitkár szavait Vicsi László polgármester köszöntője
követte, aki beszédében egy újabb nagyszerű lehetőségről is
beszámolt.
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- Közös ünnepet ülünk ma, hiszen fantasztikus dolgot hoztunk létre közösen, nagyon rövid idő alatt. Ahogy az ma már
többször elhangzott, ezen a településen 35 éve nem épült új
közintézmény. Az elmúlt években önkormányzatunk gazdálkodása stabilizálódott és tudtunk merészeket álmodni,
tudtunk merészeket tervezni és ehhez segítséget is kaptunk
a magyar kormánytól, elsősorban a Belügyminisztériumtól,
s ebből a négyszázmillió forintos támogatásból épült fel ez
az új óvoda. Ha az óvodától kicsit balra tekintünk, mintha
munkaterületet látnánk ott… Sőt, nemcsak mintha, hiszen
az egy munkaterület, s büszkén mondhatom, hogy azon a
munkaterületen egy újabb sikeres pályázat eredményeként
tavasztól egy vadonatúj bölcsőde építését kezdjük meg! Azt
gondolom, hogy városunk olyan lépést vagy lépéseket tud
előre tenni, hogy nemcsak jobb és szebb itt élni, hanem
érdemes is itt élni, családot alapítani, gyermekeket vállalni.
Településünk az elmúlt években esztendőről esztendőre
csaknem száz családdal gyarapszik, s ezt a tendenciát látjuk
a következő időszakban is. Ezért fontos, hogy a településünk infrastruktúráját, intézményhálózatát bővítsük. Rendkívüli nap ez számomra, hiszen polgármesterként állhatok
itt, s adhatok át egy fantasztikus óvodát a városnak, s elsősorban azoknak a gyermekeknek, akik ebbe az intézménybe
fognak járni. A munkálatok végének közeledtével az elmúlt
napok valamelyikén az építésvezető megkérdezte, hogy feszült vagyok-e? A válaszom ez volt: Nem, büszke! Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a büszkeséget ennél az
intézménynél kicsit éljük át. Jómagam nagyon büszke
vagyok arra, hogy ma itt állhatok önök előtt és ezt az
intézményt átadhatom Pomáznak.
A polgármester szavait követően a köszöntők sorát Szalontai Katalin intézményvezető zárta, aki beszéde elején
leszögezte, olyan sok szépet elmondott az államtitkár úr és a
polgármester úr, s nem szeretné őket ismételni, ezért rövid
lesz a felszólalása.
- Közös munka eredménye ez az új óvoda, s nagyon büszkék
és boldogok vagyunk ma. Több évtizede dolgozom óvodapedagógusként, s bizony az évek során sokszor nem olyan
körülmények közepette, ami a legideálisabb lett volna.
Zsúfolt csoportlétszámokkal dolgoztunk… Ez az új, hatcsoportos óvoda lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen harminc
vagy annál is több kisgyereket egy csoportszobában nevelnünk. Nagy-nagy ajándék ez a mi számunkra! Az óvodában
játszani lehet és játszani kell! A gyermek számára ez egy
boldogságos, örömteli időszak. Nem kell kötelezően tanulni, ugyanakkor a játékon keresztül az óvónők feladata az,
hogy fejlesszék a gyerekeket. Mi óvónők azt tartjuk nagyon
fontosnak, hogy amíg idejárnak hozzánk a gyerekek,
nagyon sok élménnyel kínáljuk meg őket, és olyan tapasztalatokat adjunk át nekik, olyan ismeretekkel bővítsük a tudásukat, amiket majd az iskolában hasznosítani tudnak.
Zárásként Robert Fulghum soraival készültem önöknek,
mely így szól: „Már az óvodában megtanultam mindent,
amit tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek,
mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában azonban annál
inkább. Íme, amit ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda
tegyél vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! Ne
vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat
okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét! A frissen
sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz
és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts egyet! A
nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét
és ne szakadjatok el egymástól! Ismerd fel a csodát!”
Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkinek jó egészséget, szeretetet és boldogságot kívánni!
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Tanévkezdő hírek a német suliból

lában? Először is azért, mert azon túl, hogy nemzetiségi
iskola vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
a nemzeti hagyományokat is ápolják, a magyar népi kultúrát
is közelebbről megismerjék. Másfelől a búbos kemence kiváló példa arra, hogy a nemzetiségek békésen éltek egymás
mellett, tanultak egymástól, modern kifejezéssel élve átvették egymás „jó gyakorlatait.” Míg készült a remekmű, kályhásmesterünk etnográfiai előadásaiból ugyanis megtudhattuk, hogy a sváboknál legtöbbször az alföldi búbos kemence
mintájára épült kemencék készültek.
Nagyon várjuk, hogy végre kipróbálhassuk!
Balog Ilona Katalin igazgató

Tanévkezdés… Próbálok visszagondolni, én hogyan éltem meg kisgyermekként, amikor a hosszú, forró, véget
nem érőnek tűnő nyarak egyszer csak mégis véget értek,
s elkezdődött az iskola. Úgy emlékszem, nem fogadtam
kitörő örömmel, de nem is bántam nagyon, mert többnyire szerettem iskolába járni. Reméljük, a német suli
diákjai is így érzik, nem bánják, hogy újra találkozunk.
Augusztusban az előző számokban bemutatottakon túl még
három táborban vettek részt tanulóink. Hagyományos honismereti táborunkat, amit a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat évek óta támogat, idén Erzsébet-táborként hirdettük meg. Ennek a programnak az az érdekessége, hogy a
délelőttöket nemzetiségi tartalmakkal töltjük meg, tájházat
látogatunk, kitelepítési emlékhelyekre látogatunk, délután
pedig igazi vakációs tevékenységeket folytatunk: strandolunk, kirándulunk, bobozunk. Mivel idén az év legmelegebb
hetét fogtuk ki, a strandolást dupláztuk a tervezetthez képest. Jólesett ez gyereknek, tanárnak egyaránt.
Augusztus első hetében Németországban is jártak a gyerekek, a másik két pomázi iskolával együtt, Pomáz város
polgármesterének támogatásával. A testvértelepülésen voltak, ahol egy nagyon szép és élményekben gazdag hetet
töltöttek. A nemzetközi tábor lassan három évtizedes múltra
tekint vissza, és reméljük még sokáig erősíti az országok
közötti jó kapcsolatot, gazdagítja gyermekeink látókörét és
nyelvismeretét. Sok érdekes helyen jártak a gyerekek, megnézték Speyer városát, barangoltak Karlsruheban és Heidelbergben is. A szórakozás is szerepet kapott, Oberhausenben
a tónál egy napot töltöttek, ahol kipróbálhatták a motorcsónakot, szörföt, sőt még a katamaránt is, és evezhettek.
Végül iskolánk tanulói is részt vehettek Csobánka német
önkormányzata által szervezett egy hetes németországi
táborban, ahol szintén nagyon jól érezték magukat. A tábor
Wertheim városában volt, ahová a csobánkai német
lakosokat telepítették ki. Sok érdekes programon vettek
részt a gyerekek, a wertheimi üvegmúzeumban üveget is
fújtak, a városnézés mellett, egy napot töltöttek a sinsheimi
Auto-und Technikmuseumban és Würzburgban megnézték
az erődítményt és a Residenzet. A gyerekeket fogadta a
wertheimi polgármester, akitől ajándékot is kaptak.
Míg a gyerekek nyaraltak, az iskolában folytak a munkálatok. Boldogan mondhatjuk el, hogy épületegyüttesünk
belülről teljesen megszépült. Mindenhol festettünk, lecseréltük a repedt mosdókat, a csúnya, csöpögő csapokat.
Egységessé tettük a falburkolatokat, a főépület is jellegéhez
méltó belső megjelenést kapott. Elkészült a gyerekek által
hőn áhított iskolarádió, és a csengő hangja is új dallamot
kapott.
Elkészült a hagyományoknak megfelelően kialakított alföldi búbos kemence az udvaron. Sokakban felmerülhet a
kérdés, miért magyaros kemencét építtettünk a német isko12 Pomázi Polgár

Légy-ott Tábor – 2017

DIÁKHÍREK

Szelídek a Szelidi-tó partján

A Pomázi Mátyás Király Általános iskola nebulóival honismereti kirándulásra indultunk, immár hatodik alaklommal.
Filozófiánk, hogy azon tanulók, akik 4-5 éven át minden
nyáron velünk tartanak, megismerhetik hazánk egy-egy tájegységét a szélrózsa minden irányában. Mire elballagnak az
iskolából, szívükbe zárhatják hazánk kulturális és természeti
értékeit is.
Táborunk célja továbbá a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, így idegen nyelvi-, kézműves-, és sport foglakozásokon vesznek részt a táborlakók. Ezen a héten a telefonok,
a tabletek, no meg a szülők is szabadságra mehettek, és valódi társas kapcsolatokat építettek csemetéink.
Közösen éltünk egy nagy faházban, igazi kis közösségként,
hiszen 19 diákkal 3 pedagógus foglalkozott egy héten át. Így
igazán személyes törődést élvezhettek kis tanulóink, egy valódi „nagy családként” tértünk haza a kirándulásról, és majd
kedves ismerősként fogjuk egymást köszönteni az iskola
folyosóján, ami nagyon sokban segíti a pedagógiai munkánkat a következő tanévben.
A programok a táboron kívül és belül is igazán gazdagnak
mondhatóak voltak. A délelőtti foglakozásokat, a kemencés
kenyérsütést, délutáni strandolás követte, strandröplabdázással, közös kukorica-csócsálással, majd este kezdetét
vette a számháború, a lovas kocsikázás és a közösségi játékok, nagy nevetések.
Mivel külön busszal utaztunk, így útközben sokféle látnivalót tekinthettünk meg. Útban hazafelé pedig kuriózumként a Kaiber család húsfeldolgozó üzemét látogattuk meg
Hartán és a saját szemünkkel láttuk a híres hartai kolbász

Nyár a Köbön 2017

Idén már ötödik éve látogattunk Zamárdiba, hogy megrendezzük táborunkat, ezért a szokásos egy hét helyett most tíz napot
töltöttünk a Balatonnál. Mivel ebben az évben nagy létszámmal voltunk, 55-en, és sokaknak ez volt az első „Nyár a köbön” táboruk, így az első napot ismerkedéssel töltöttük.
Az évforduló alkalmából megalakult a Nyár a Köbön Köztársaság, ami négy tartományból állt, piros, zöld, kék és sárga. A
táborozókat ebbe a négy csapatba osztották el, hogy jobban
megismerjék egymást, és hogy a tábor végére a négy tartomány közül kiemelkedjen egy győztes. A tíz nap alatt különböző vetélkedőkön versenyeztek a csapatok, volt 1 perc és
nyersz, sportverseny, szellemi vetélkedő, illetve a tévéből
ismert játék kicsit átírt változata, a Balaton szeretlek. Mind a
négy csoportban voltak kicsik is nagyok is, fiúk is és lányok is
egyaránt, ami azért volt jó, mert mindenki odafigyelt a másikra, meghallgattuk egymás ötleteit és egy élmény volt megírni a csapatindulót is.
A délelőttöket általában táncolással és sportolással töltöttük,
de ebéd előtt mindig jutott idő egy kis strandolásra is.
Szerencsére jó időnk volt, így amikor csak tudtunk leugrottunk
a partra, emellett persze más programok is voltak. Egyik nap,
amíg a tábor fele elment a kalandparkba mászni, addig a töb-

elkészítését. A kedves vendéglátóink egy kis helyi kóstolóval is készültek a gyerekeknek. Ezen felül a felújított Kalocsai Érsekséget ismerhettük meg egy régész vezetésével,
valamint idegenvezetővel a Paprika Múzeumot jártuk végig.
A búcsúebédet pedig a Hartai Kolbászházban fogyasztottuk
el, ahol kézműves hamburgerrel, valódi burgonyával csillapítottuk éhünket.
Az élményeket, a vicces jeleneteket még hosszan mesélhetném, de azt biztosan nem találják ki, mit élveztek a legjobban a Z generáció ivadékai: SZELFIZNI EGY NAPRAFORGÓVAL!!!
Na, ezért kell őket kimozdítani a szobájukból…!!!
Hali srácok, várunk Benneteket jövőre is egy másik tájegység meghódítására:
Beregszászi Katalin, Inczédyné Számedli Anikó, Lévayné
Czirók Margit
Köszönjük a Pomázi Nebulókért Alapítvány és Pomáz
Város Önkormányzatának támogatását a tábor megvalósításához.
biek gokartozni voltak, ami nagyon tetszett mindenkinek,
lehetett száguldozni, persze csak ésszel. Annyi program volt a
tíz nap alatt, hogy felsorolni is nehéz… Szerda este felvettük a
matrózcsíkos egyenpólónkat, átmentük Siófokra és tettünk egy
kört a discohajóval, másik este pedig bátorságpróbán teszteltük magunkat. Volt, hogy tábortűz mellett énekeltünk, és
egyszer éjszaka is megmártóztunk a Balatonban. Mindig tartunk jelmezes bulit, idén valamilyen filmes karakternek kellett
beöltözni (hát voltak vicces összeállítások… :D ) Kedden este,
amíg a kisebbek kertmoziban voltak, mi nagyobbak elsétáltunk megnézni az utcabált, ahol élő zene szólt a parton sétálóknak.
Minden évben a tábor idejére esik a Rosé fesztivál, ahol rendszeresen fellépünk, ezért a szórakozás mellett arra is kellett
időt szánni, hogy táncokat gyakoroljunk. Volt, hogy már alig
bírtunk mozogni a próbákon, sütött a nap és melegünk volt, de
megérte a befektetett energia, mert egy vidám és örömteli
produkciót adtunk elő vasárnap este. Hagyomány már, hogy a
fesztivált felvonulás nyitja meg, aminek szintén mindig a
részesei vagyunk, így csütörtökön zenekarral a hátunk mögött
vonultunk le a partra. Számomra ez mindig nagy élmény, mert
nagyon jó érzés látni azt, ahogy az emberek mosolyognak ránk
az utcán és jókedvvel kísérik végig a menetet.
A programok és a fellépések mellett, ha épp szabadidőnk volt,
akkor sem unatkoztunk, mert a szálláson mindig lehetett pingpongozni, kártyázni, focizni, társasjátékozni, vagy éppen aludni egy jót ebéd után...
Összefoglalva így nézett ki a táborunk, bár még rengeteg dolgot sorolhattam volna. Köszönjük a táborvezetők, ifi vezetők
és étkeztetők munkáját, köszönjük Tibi bácsinak a szállást és
köszönjük ezt a felejthetetlen 10 napot!
Mindenkinek tudom ajánlani, hogy jöjjön jövőre, mert ebben
a táborban a 7 évestől a 18 évesig mindenki jól tudja érezni
magát. Az évek alatt olyan barátságok alakultak ki, amik még
most is tartanak, ezért aki egy vidám és kedves társaságban
szeretne nyaralni, csatakozzon hozzánk! Jövőre találkozunk!
Horváth Cecília
Pomázi Polgár 13

AJÁNLÓ

Pomáz napja idén is rengeteg programmal vár

Az idei városnapot szeptember 23-án a programok hihetetlen sokszínűsége jellemzi majd! Senkit nem hagyunk
magára! Az Y-generáció elektronikus muzsikájától a
szépkorúak kedvelt operett slágeréig minden korosztály
találhat kedvére való programot!
10 órától a nagyszínpadon ezúttal is a messze földön híres
Pomázi Tűzoltózenekar hangjaira indul a program. 11 órától
a Kossuth-és Prima Primissima díjas Kaláka együttes
ingyenes gyermekműsora határtalan élménnyel kecsegtet.
Muzsikájuk révén nemzedékek dúdolják a magyar-és a világirodalom gyöngyszemeit. 14 órától "Délibábos hortobá-

gyon"- címmel az opera és az operett nagyasszonya, Pitti
Katalin lép a színpadra Udvarhelyi Boglárka társaságában.
A világhírű operaénekes pomázi fellépése nem mindennapi

esemény! 15 órától Sipos Mihály és zenészbarátai megzenésített versekre, irodalmi szövegekre, énekhangokra, dallam
és ritmushangszerekre épülő műsora lírai és sodró, dinamikus szertartás is egyben. 17 órától a Liversing zenekar
koncertje a hajdani tabáni rock fesztiválok hangulatát idézi.
18 órakor kezdődik a The Couple műsora. Eszes Viki és
Berkó Gábor formációjának Vége van című dala bejutott a
Dal 2017-versenyének legjobb 30 produkciója közé, ahol a
TV-s válogatón még két fordulón jutottak túl. A fiatalok ott
14 Pomázi Polgár

vannak a szezon összes jelentős fesztiválján! 19 órától a
Balkán Fanatik Zenekar játszik. A zenekar lassan tizenöt éve
szerepel a nagyvilág klub-és fesztivál színpadain. A Jehtro
Tull és a Prodigy előzenekaraként is játszottak. A ha te tudnád, a Feljött a Nap, vagy az Ölelj magadhoz című slágereiket senkinek nem kell bemutatni! Népzenei feldolgozásaikat
Sebestyén Márta is a legjobbak között említi. 20 órakor

Auth Csilla műsora zárja a nagyszínpadot. Az énekesnő több
mint két évtizede a hazai könnyűzene állócsillaga. Vonzó,
letisztult egyénisége olyan slágerekkel találkozott, mint az
Elfelejtett szó, a Minden rendben, vagy a Féltelek. A koncert
után az elmaradhatatlan tűzijáték zárja a napot!

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

Szeptember

szeptember 6. 12.00-17.30 Látásvizsgálat
szeptember 7. 8.30-17.30 Látásvizsgálat

G ó l y a h í re k

NYÍLT TÉR

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!
- Wágner Aliz
- Fehér Luca Tirza
- Bellaagh Lilien
- Palatinus Emma
- Csomor Mira
- Oláh Dániel
- Paizs Csenge Kinga
- Haris Dávid
- Gulyás Tünde
- Németh Janka Dalma
- Horongi Róza
- Szabó Alina

2017.05.27
2017.06.12
2017.07.04
2017.07.09
2017.07.17
2017.07.18
2017.07.19
2017.07.24
2017.07.26
2017.07.27
2017.08.09
2017.08.23

Kedves Pomáziak!

Városunk Egészség Klubja egyesületi formában folytatja tevékenységét.
Tervezett programjainkat rendszeresen közzé tesszük, amit menet közben
kibővíthetünk. Erről tagjainak minden esetben időben tájékoztatjuk.
Rendezvényeinkre szertettel várunk mindenkit, életkortól függetlenül!
Érdeklődőknek szívesen válaszolok programjainkról: Halászné Gambár
Mária 06-20-955-17-63

szeptember 9. 9.00-12.00 Bababörze
szeptember 16. 9.00-12.00 Anyatejes
Nap

szeptember 17. 15.00-19.00 Nosztalgia
szeptember 21. 18.00-19.00 Szenior
Akadémia

szeptember 23.
szeptember 30.

Pomáz Város Napja
Pomázi Udvar

augusztus 25-szeptember 7.

hétfőtől péntekig 8.00-18.00 óráig
Tüdőszűrés

OKTÓBERI ELŐZETES

október 7. Szüreti Felvonulás
október 10. 14.00-18.00

Véradás

október 19. 18.00-19.00

Szenior

október 15. 15.00-19.00
Akadémia

Nosztalgia

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
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FELHÍVÁS

Tisztelt Pomázi
Lakosok!

Pomáz Város Önkormányzata a szentendrei Városi Szolgáltató Zrt.-vel
(továbbiakban VSZ Zrt.) kötött szerződés alapján biztosítja a városban a
hulladékgyűjtést. Mindezekkel kapcsolatban szeretnénk a lakosság figyelmét ismételten felhívni arra,
hogy a gyűjtést 2017. évtől már szelektíven folytatjuk. A VSZ Zrt. által
megadott utcabontásban, – azoknak a
lakosoknak, akik érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek
– havi rendszerességgel lehetőségük
van a papír, és a műanyag hulladék
leadására az otthonuk előtt a hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezve.
Kérjük éljenek a lehetőséggel, hiszen
azzal, hogy a szelektív gyűjtés házhoz megy, csökkenhet a háztartási
hulladék mennyisége is. (A kihelyezéskor kérjük, vigyázzanak arra –
megkönnyítve a gyűjtést végzők
munkáját – hogy a papírhulladék
legyen összekötözve, a műanyag hulladék pedig átlátszó zsákokba legyen
helyezve, hogy a szállításkor jól látható legyen azok tartalma és minden
esetben reggel 6 óráig helyezzék ki.)
Az üveg hulladékok elhelyezésére
jelenleg továbbra is a Spar mögötti
(Tas utca) gyűjtőkben van lehetőségük, azonban felhívjuk a figyelmet,
hogy mindez jogszabályi változás
miatt előreláthatólag 2018. januártól
oly módon megszűnik, hogy ezzel
egy időben az élelmiszerboltokban
lesz lehetőségük a nem visszaváltható üvegek ingyenes átadására.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy
a lomtalanítás már nem település
szinten végezzük, hanem egyedileg
megoldható, így amennyiben lomtalanítani szeretne, kérjük vegye fel a
kapcsolatot a szolgáltatóval és egyeztessenek időpontot, amikor az a kihelyezést meg szeretné tenni. (Azok
részére, akinek érvényes szerződése
van, egy évben egyszer háztartásonként 2 m3 lom mennyiséget ingyen
elszállít a VSZ Zrt.)
Ismételten tájékoztatjuk Önöket,
hogy jogszabályi előírások miatt a
jelenlegi közszolgáltató VSZ Zrt.-vel
a közszolgáltatási szerződés legfeljebb 2018. január 31-ig hatályos. Az
új közszolgáltató kiválasztásával
kapcsolatos tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Köszönjük az együttműködésüket!
Pomáz Város Önkormányzata
16 Pomázi Polgár

FELHÍVÁS
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HIRDETMÉNY

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM
Felnőtteknek élethű portré 3 nap, gyerekeknek kedvenc
játék rajz és állatkép 2 nap. Mindenkinek sikerül!
Tel.: 30-562-8146 orgovanyi.aniko@gmail.com
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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

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Szeptember

10-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
17-én 8.00–20.00-ig
István Király
24-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
Október
1-én 8.00–20.00-ig
Viktória

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

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

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

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

REDŐNYÖK

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

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

Iskolakezdési akció! Gyermek szemüveglencsék 20% kedvezménnyel
+ 10 000 Ft értékű ajándék kupon!

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

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

Bojler szervíz

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

Angol

Szeretne szebben jobban kommunikálni?

Szerezze meg ezt a
képességét egy angol
nyelvű oktatótól!
Felkészítem angol akcentussal kommunikálni és
angol nyelven tárgyalni.
Sőt felkészítem angol
nyelven állásinterjúkra is!
Decker Lívia

06-26-630-004
06-30-9524818
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
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