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Március 15. üzenete
Részletek a március 15-ei beszédből

Megtisztelő a felkérés mind nekem, mind a
Sashegyi iskola diákjainak. Elgondolkodtató
egy pedagógusnak, népdal-énekesnek és
anyának, hogy mit is mondhatnék itt sok-sok
történész és más nagy tudású ember után. Azt
gondolom, hogy a történelmi tényeken túl
mindig fontos végiggondolni, hogy napjainkban milyen üzeneteket hordoz-hat számunkra az adott ünnep vagy megemlékezés.
A mai „modern” világban, ahol azt harsogják
az újságok, a média, hogy mindenki éljen,
ahogy akar, mindenki tiszteljen, amit akar, és
amit nem akar, ne tiszteljen, nagyon nehéz
eligazodni. És nagyon nehéz a valódi értékeket megmutatni, hiszen kritikák sortüze éri,
és nehéz az értékét megtartani 1-1 ünnepnek.
Ma, amikor a Karácsony vagy a Húsvét tartalom nélküli mondanivalóval kerülnek felülfestésre a média által, akkor különösen
fontos az ünnepeink lelkiségének mélyebb
megélése. Szerencsére, nemzeti ünnepeink
jobb helyzetben vannak, kevesen biztatnak
vásárlásra március 15-én, viszont sokan ezen
a napon ma már a kokárdát sem tűzik ki… De
fordítsuk meg! Mégis sokan kitűzik. Ne azt
nézzük, hogy mi választ el, hanem, hogy mi
köt össze bennünket!
Miután több mint 500 diákért tartozom felelősséggel, fontos kérdésnek tartom, hogy
mit üzen március 15-e a mai fiataloknak,
mondhatnánk ifjaknak? Valószínűleg nehéz
beleélniük a sokszor elhangzó események
sorába magukat. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, nekünk is nehéz. 70 éve békében
élünk és 25 éve szabadságban. És nem becsüljük, lássuk be, hogy nem becsüljük eléggé.
Önmagában a történelemóra kevés, hogy a
gyermekek megértsék, és ennek megfelelően
értékeljék ezt az áldásos létet, amiben élünk,
élhetünk. Még én sem és sokan a jelenlévők
között sem éltük át, hogy mit jelent a béke és
szabadság hiánya. Az életünk kis problémái
nagynak tűnnek, de amikor a hazáért és
szabadságért kellene küzdenünk, még mindig
nagynak gondolnánk? Vajon odaállnának-e
újra a férfiak a frontvonalba és mi nők, barna
posztóból attilát varrni a honvédeknek? Azt
gondolnánk, hogy a mai fiatalok, a sokat emlegetett Y, Z generáció csak az érintőképernyők világában boldogul, és már semmi nem
fontos nekik, ami nekünk és elődeinknek. Hát
nem így van. Hús-vér emberek, akik éreznek,
mernek és tennének, ha kellene. Ennek
hamarosan szemtanúi is lehetnek, az ünnepi
műsorban. Bizony az ő szívük még mindig a
helyén van, és csak rajtunk pedagóguson és
szülőkön múlik, hogy mit teszünk bele. A
kulcs az oktatás és a kultúra, melyeken keresztül az alapértékek közvetíthetők, mint
például a hazaszeret és a szabadság. Tehát mit
is üzen március 15-e a mai
fiataloknak? Azt üzen, amit
általunk üzen. Ne mondjunk le az ifjúságról, hiszen
a márciusi ifjak még ma is
márciusi ifjak.
Nagy Koppány Lászlóné
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Méltó emlékezet

Nem terveztünk hitelfelvételt és jelenleg sincs
adósságunk. A fejlesztésekben apró lépésekben
gondolkodunk saját forrásainkból és a komolyabb beruházásokra továbbra is pályázni fogunk. Elkülönítettünk egy ötvenmilliós tartalékot az esetleges önerő biztosítására.

Az idén márciusban mintha valódi tavaszunk lenne. Kicsit szorongva gondoltunk nemzeti ünnepünkön a két
évvel ezelőtti eseményekre, a rendkívül zord időjárásra.
Szerencsére bár esett is az eső az akkori havazás nem
ismétlődött meg.
- Ha meghatározásokat keresünk Pomázra így tavasz
elején bátran nevezhetjük éledező kertvárosnak. Amivel
előnyök és bosszúságok egyaránt járnak…
- De mennyire… Számtalan olyan probléma van, amivel egy
kertvárosban találkozhatunk, és amire megoldásokat kell
keresnünk, és ha lehet találnunk. Itt van például a kertben
keletkező hulladék kérdése. Sokszor elmondtuk már, hogy
ezeket csak a legvégső esetben égessük el, ha csak lehetséges próbáljuk meg komposztálni. A száraz gallyak könynyen elégnek, de ha ezt látva füvet, leveleket és sajnos
gyakran szervetlen anyagokat, szemetet teszünk rá káros
szennyező füsttel terheljük meg környezetünket Az a
helyzet, hogy ezt minden lakosunknak meg kell értenie,
hogy élhető kertvárosban és ne egy füstben fuldokló katlanban töltsük napjainkat.

Gondolkodom azon, ami úgy 7-8 éve már volt
városunkban, hogy komposztálókat szerzünk
be és pályázaton kiosztjuk az érdeklődőknek.
Ezen kívül tárgyalásokat kezdeményeztem a
szemétszállítást végző céggel, hogyan birkózhatnánk meg közösen a zöldhulladék problémájával.

- Az önkormányzat rendelete szerint hétfőn lehet a kertben
tüzet gyújtani.
- Az a megfontolás vezetett bennünket, hogy a hétvégén
összegyűlt kerti hulladékot ne akkor gyújtsuk meg, amikor
mindenki élvezni szeretné a kertváros hangulatát. Ez nyilván nem feltétlen jó a hétvégi telektulajdonosoknak, de nekünk az itt lakók, a pomáziak érdekeit kell figyelembe vennünk, kérjük: ezt mindenki értse meg.
- Lassan egy hónapja, hogy elfogadták a költségvetést.
Örülök, hogy egy olyan tervezetet fogadtunk el, amelyik
biztonságos és teljesíthető.
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- Milyen „apróbb” lépések várhatók?
- Elkészült a város kátyúzási terve. Nagyon fontos életminőség javító beruházásnak tartom ezt. Nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy a mi régiónkban útjavításra építésre
uniós pénzek nincsenek, a hazai források rendkívül szűkösek jelenleg, így ránk marad ennek a problémának a megoldása. Ezért is fontos a Boglárka utca kiépítése és remélem
nem ez lesz az egyetlen ilyen jellegű fejlesztésünk. Ezen
kívül a város szépítése is elindul, virágosítani fogunk, fitnesz játszótereket is építünk, intézményi javításra is jut,
patakot takarítunk saját pénzből a közmunkásaink bevonásával valamint új kamerák kerülnek a közterületi térfigyelő
rendszerbe, így már 36 szolgálja majd a biztonságunkat.
- Március 15-ét sokak szerint színvonalas rendezvénnyel
ünnepelte a város.
Nagy köszönet illet mindenkit, aki ebben segített, részt vett.
Külön köszönet Nagy Kopány Lászlónénak és a Sashegyi
Sándor általános iskolának a rendkívül értékes műsorért. Az
időjárás most felerészben fogadott a kegyeibe bennünket, a
fáklyás felvonuláson sajnos pont esett az eső.
- Közeledik április 9. Hogy állnak az ünnepség előkészületei?
- A program összeállt. Hende Csaba honvédelmi miniszter
úr megtisztel bennünket azzal, hogy ismételten idelátogat
hozzánk. Egész napos programmal készülünk. Fellép
Berecz András, Trokán Péter és Borbély Mihály. Felavatjuk
Jankovits Gyula emléktábláját és visszaadjuk városunknak
azt az emlékművet, amelyen több család tagjai ükapjuk,
dédnagyapjuk nevét olvashatják a világháború hősi halottai
között. Úgy érzem: méltón emlékezünk meg a szobrászművészről és arról az alkotásról, amit örökül ránk, Pomáziakra hagyott.
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Dera-parti nagytakarítás

KÖZÖS DOLGAINK

Parkosítás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. befelyezte a Hősök terénél
lévő körforgalom környékének parkosítását. A későbbiekben a pomázi önkormányzat fogja végezni ezt a feladatot.

Az önkormányzat nekilátott a Dera-patak tavaszi rendbetételének a közmunkások segítségével.
Sajnos sok esetben nehéz a szeméthalmok megközelítése,
hiszen a mederben a víz a szemetet nehezen elérhető helyekre is elszállítja és a mélybe könnyedén ledobott nehéz tárgyak felhozatala sem egyszerű dolog. A fentiek miatt, a
szemétszedés több hetet fog igénybe venni. A patak tisztításával együtt tovább folytatódik a szemétszállítási szerződések meglétének ellenőrzése és amennyiben lehetséges a
lerakott hulladék tulajdonosainak felderítése, eljárások indítása.Kérjük szíves türelmüket, és reméljük, hogy Pomázon a tavaszt április elején, már tiszta vízzel ünnepelhetjük.
Pomáz Város Önkormányzata

Zebrát a körforgalomba!

Biztonságosabbá vált a gyalogosok számára is a Hősök-terén lévő körforgalomban illetve az azon áthaladó közlekedés. Elkészültek ugyanis az ide szükséges zebrák. A
„közutasok” a környékbeli gyalogos átkelőhelyeket is átfestik.
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ÖNKORMÁNYZAT

Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

a 2-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap elsõ csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Német Nemzetiségi Általános Iskolában. (Iskolai szünetben telefonon)

Sarkadi Attila Ferenc

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

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselõje
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 elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.

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 polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

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

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselõje
Minden hónap második hétfõjén 17-órától
fogadóórát tart a pomázi Jobbik
irodában (Beniczky u 6.)
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

A Kormány 345/2014(XII. 23.) Korm. rendelete (hatályos: 2015. 01. 01.) a központi címregiszterről és a címkezelésről, valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselőtestület 25/2005. (09. 12) számú rendelete értelmében lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezi.

Megvizsgáltuk a kérelmet és az elnevezésre vonatkozó
javaslat az alábbi:
1. - a 8301 hrsz-ú út folyamatos közterületet alkot

Szárazér dűlő vagy Szárazér dűlő utca (egyértelműen lakossági javaslat) régóta használt elnevezés

Az utcajegyzékben még nem szerepel ilyen elnevezésű
közterület. A környéken sok állandó lakos van. A belterületbe vonásokkal még több lakóépület építése várható.
Az állandó lakosok bejelentkezése helyrajzi számon nem
lehetséges.
2. - a 1054 hrsz-ú út Ribizli és Meggyfa utcától Nyugatra

A Birs utca vagy Jázmin utcaneveket a kérelmet benyújtók javasolták, mely nevek még nem szerepelnek az
utcajegyzékben, de a környéken gyümölcs utca elnevezések vannak.
A javaslatunk Birs, Som utca elnevezés.

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13-17, SZ: 8-12, 1316, P: 8-12) Közigazgatási és Népjóléti csoportnál, vagy
névvel és címmel ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik levélben, elektronikusan a szabo.andrasne
@pomaz.hu e-mail címre, legkésőbb 2015. április 22-ig.
Pomáz, 2015. március 9.
Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző
nevében és megbízásából:
Nagy Attiláné sk.
Közigazgatási és Népjóléti
Csoportvezető

Hardi Péter (LMP)

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

Andrásné Murányi Borbála

(MSZP, Lokálpatrióták)
Telefonszáma: 06-26-325-223
E-mail címe: borbala@andrasek.hu
Fogadó órája: hamarosan…

A szabadtéri tűz
gyújtásának szabályai

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb
időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A
veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelent-

A Pomázi Tűzoltók archív felvétele
het a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:
• Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel
megengedik;
• Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot
égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
• Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a
külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
• Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály
megengedi;
• A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat tartalmazza;
• Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában
végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga
után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő menynyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz
gyors továbbterjedésének.
Idén eddig mintegy 900 szabadtéri tűzesethez riasztották a
tűzoltókat, csak az elmúlt hétvégén 259 alkalommal. Szinte
valamennyi eset megelőzhető lett volna egy kis odafigyeléssel.
Az ország leginkább érintett területei közé tartozik BorsodAbaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de nagy számban fordulnak elő Bács-Kiskun és
Hajdú-Bihar megyében is vegetációtüzek.
www.katasztrofavedelem.hu

ÖNKORMÁNYZAT

Elfogadták a
költségvetést

Városunk képviselői megtárgyalták az önkormányzat
2015. évi költségvetését. A március 3-án megtartott ülésen
nyilvánvalóan ez volt a legfajsúlyosabb kérdés. Emellett
napirendre kerültek óvodai szakmai programok, utcanév
változtatások, valamint a beszerzési és közbeszerzési szabályzatok felülvizsgálata is.
A költségvetés bevételi főösszege ebben az évben 2,66
milliárd forint, ebből a működési célú bevételek 1,6 milliárdot,
a felhalmozási célúak 328,194 milliót, a központi támogatások
pedig 677,862 millió Ft-ot tesznek ki. Az önkormányzat
242,769 milliót tervez az intézményi működtetések hozzájárulásához. A vagyonhasznosításból származó bevételeknél
48,129 millió Ft-tal kalkulálnak, míg az intézményi működési
bevételek nem egész 186 milliónyi összeg körül alakulnak. Az
ingatlanok értékesítéséből származó várható összeg 148,556
millió Ft. A működési célú kiadások 1,602 milliárdot tesznek
ki, a felhalmozási célú kiadás 312,284 millió, a hitel, kölcsön
törlesztés 70,371 millió, az intézményi támogatás 675,486
millió. A költségvetés egészét a könyvvizsgáló rendeletalkotásra alkalmasnak a jogszabályi követelményekkel
összhangban lévőnek nyilvánította. A képviselőtestület a költségvetés 2015 évi tervezetét 7 igen és 4 nem szavazattal fogadta el.
Jóváhagyta a testület a 2015. évi közbeszerzési tervet. Ezek
alapján határoztak arról, hogy a városi közétkeztetés ellátására
közbeszerzési eljárást írnak ki.
Felülvizsgálták a közterület használatról és közterület használati díjakról szóló önkormányzati rendeletet. Ez a rendelet az
előterjesztés szerint könnyebb, átláthatóbb egységes keretet
nyújt majd közterület használatára, az ide vonatkozó engedélyek kiadására és a díjak mértékére vonatkozóan. A beszerzési
rendelet felülvizsgálatára jogszabályi változások miatt volt
szükség. Megújult a város közbeszerzési szabályzata és megválasztották a Közbeszerzési bírálóbizottság állandó tagjait is.
Utcanévváltozásokat is támogattak, az eddig csak helyrajzi
számmal megjelölt közterületeket Kőhegy, Szüret és Sólyom
utcának nevezték el, míg a Fecske utcát átkeresztelték Nikola
Teslára.
A pomázi testület megtárgyalta és elfogadta a városi bölcsőde
szakmai programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát.
pp
Részlet:
Pomáz Város Önkormányzatának a települési szilárd
hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási
tevékenységről és a köztisztasági tevékenységről szóló
rendeletéből:

Pomáz Város belterületén kerti
hulladékot az ingatlan tulajdonos csak
az ingatlanon belül és csak hétfőn
égethet, külterületen csak az
ingatlanon belül, hétfőn és pénteken
égethet.
Vicsi László polgármester

Dr. Szabó András jegyző
2008. 04. 04.
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KULTÚRA

Városi népdaléneklési verseny

2015. március 20-án a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
rendezte meg az idei városi népdaléneklési versenyt. Az általános iskolai tanulók három korcsoportban indulhattak egyéni
és csoportos előadással. Az eseményt Gillich Péterné igazgatónő szavai nyitották meg, majd Takácsné Oláh Mária által betanított megnyitó műsorszámmal kedveskedtek a résztvevő
versenyzőknek és kísérőiknek iskolánk 2.b osztályos tanulói.
A kéttagú zsűri: Szabó Árpádné történelem-ének-zene szakos
tanárnő és Janka László, a TWMI zenetanára arany, ezüst és
bronz minősítéssel értékelte a versenyzőket. A legjobb versenyszámokat kiemelt arany minősítéssel jutalmazta.
Az oklevelek átadása előtt röviden értékelték a hallottakat.
Döntésük alapján a következő végeredmény született:
Kiemelt arany minősítés:
Sashegyi S. Ált. Isk. 4. osztályos csoportja
Pásztor Tünde 4.c oszt.. (Mátyás)
Horváth Zoltán 5. oszt. (Sashegyi)
Ország Lili 8. oszt. (Sashegyi)

Versmegálló

Április 10-én pénteken 10-14 óráig
költészetnapi versmegálló lesz a
pomázi HÉV-állomásnál lévő
székely kapunál. A Magyar
Költészet Napját (április 11.) és
József Attila születésnapját
megelőzően emlékezünk és emlékeztetünk mindenkit, aki a
jelzett időben arra jár. Aki
szívesen mond, hallgat,
olvas verset, aki a verset
személyesnek, harsánynak, gyerekesnek, vagy
bonyolultnak tartja, akinek naponta jön szembe,
s aki a napját se tudja
mikor látott utoljára
verset, akinek ott lesz
fia, lánya, unokája, s
akinek se barátja, se
ismerőse: mi készülünk
előre, lesz ajándék vers,
versképeslap, s minden,
mi leírhatatlan, elmondhatatlan, ami KÖLTÉSZET.
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Arany minősítés:
Bardócz Csenge 2. oszt. (Német)
Pomázi Mátyás K. Ált. Isk. 3.a oszt. csoportja
Pomázi Mátyás K. Ált. Isk. 5.b oszt. csoportja
Szabó Nikolett 8.a oszt. (Mátyás)
Pomázi Mátyás K. Ált. Isk. 8.b oszt. csoportja
Ezüst minősítés:
Potyók Dominika Diána 3. oszt. (Sashegyi)
Németh Diána 4. oszt. (Mátyás)
Német Nemzetiségi Á. I. 4. osztályos csoportja
Kóbor Lili Rebeka 6. oszt. (Mátyás)
Bronz minősítés:
Buczkó Eszter 4. oszt. (Német)
Erdős Levente 4. oszt. (Sashegyi)
Német Nemzetiségi Á. I. 3. osztályos csoportja
Böhm Nikolett 5.b oszt. (Mátyás)
Völgyesi Anna Sára 5.a oszt. (Mátyás)
Laukó Szandra 7.c oszt. (Mátyás)
Továbbá a versenyen való részvételéért oklevélben részesült,
de minősítést nem kapott:
Pomázi Mátyás K. Ált. Isk. 4.d oszt. csoportja
Pomázi Mátyás K. Ált. Isk. 6.c oszt. csoportja
Pomázi Mátyás K. Ált. Isk. 7.a oszt. csoportja
Minden résztvevőnek gratulálunk a teljesítményéhez, köszönjük a szép élményt!
A versenyre felkészítő tanárok: Bíró Krisztina, Borsi Mihályné, Dúcz Lászlóné, Gillinger Lászlóné, Krisztián Barbara,
Méhes Imre, Nagy-György Mária, Petrovits Krisztina, Somlyainé Pataki Andrea. A verseny támogatói: Pomázi Nebulókért Alapítvány, a Pomázi Mátyás Király Ált. Isk. Szülői
Munkaközössége, ICO Zrt. – Pomáz, Hot Jazz Band
A verseny lebonyolításában segítő munkatársainknak, pedagógusainknak, technikai dolgozóinknak köszönjük a segítséget!
A szervezők: Gillinger Lászlóné, Nagy-György Mária, Petrovits Krisztina

A pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola –
hagyományaihoz hűen – idén áprilisban is
megrendezi a

TWMI Művészeti Napokat.

17-én és 19-én a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar
Szférák zenéje c. hangversenye (19 óra)
20-án: A jazz tanszak növendékeinek és tanárainak
koncertje (17.30)

21-én: - A fény éve – A képzőművészeti tanszak
növendékeinek kiállítása (17.30)
Feketén- fehéren - Filmzenék zongorán – Gilicze
Teréz koncertje (18.00 óra)
22-én: Zeneiskolások másképpen III. (17.30)
23-án: Tanári hangverseny (17.30)

24-én: Méhes vegyeskar – koncert (17.30)

25-én: Prücsökzene Óvodásoknak, kisiskolásoknak
(9.30 és 11.00 óra)

Húsvéti hírek a német
suliból

Végre itt a tavasz! A gyerekek boldogan töltik idejüket a
szabadban. A játék mellett azonban most is nagyon sok érdekes programot rendeztünk.
Február 27-én megtartottuk a német vers- és prózamondó
verseny területi fordulóját. Tantestületünk a szülői munkaközösséggel karöltve lelkesen szervezte és bonyolította le a
versenyt. Iskolánk a budakalászi, visegrádi, dunabogdányi és
kisoroszi iskolák diákjaival mérte össze erejét. Kassai Angéla
(4.o.) továbbjutott a megyei fordulóba, Lévai Anna (4.o.)és
Lévai Emma (2.o.) 3. helyezést értek el, Lugosi Tímea (3.o.)
külön díjat kapott. Szívből gratulálunk nekik!
Március 13-án a 3. osztályosaink tartottak színvonalas ünnepi
műsort az 1848-as forradalom emlékére.
Március 16-án házi magasugróversenyt tartottunk. Vastag
László (6.o.) 1., Kreizler Patrik (7.o.) 2., Szilágyi Richárd
(7.o.) 3. helyezést ért el.
Március 17-én a 6. osztály történelmi emléksétát tett Budapesten és megcsodálta fővárosunk panorámáját a Sas-hegyi
Természetvédelmi Terület kilátójából.
Március 20-án a víz világnapja alkalmából kékben érkeztünk
az iskolába. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy a környezetvédelem nem elméleti fogalom, hanem mindennapos tennivaló. Apró dolgokkal is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy óvjuk
a minket körülvevő természetet, amit majd gyermekeinknek,
unokáinknak is át kell adnunk. A gyerekek levelezős versenyen számolhattak be arról, amit a környezetvédelemről
tudnak. A versenyt Pál Csaba (8.o.) és Motika Tamara (6.o.)
nyerték meg.
Március 23-án a felsősök, 24-én az alsó tagozatosok vettek
részt hagyományos Nyuszi-kupánkon. A felsősöknél a 8.
osztály, az alsósoknál a 3. osztály nyerte meg a játékos
vetélkedőt.
Március 24-én nyílt napon vehettek részt jelenlegi és leendő
diákjaink szülei. Iskolánk örömmel fogadja, ha a szülők bepillantanak az iskola életébe, részt vesznek egy-egy tanítási órán.
Fontos a visszajelzés diáknak, tanárnak egyaránt.
Március 25-én húsvéti barkácsdélutánt szerveztünk. Andi nénivel gyönyörű nyuszikat és tojásokat festettek az érdeklődő
gyerekek. Március 27-én reggel tojásvadászatot tartottunk. A
gyerekek izgalommal keresték az elrejtett tojásokat, majd boldogan számolgatták, hányat találtak. A győztes osztály nagy
tapsot kapott. A március 27-én megtartott nagyszabású gálaestünkről következő alkalommal számolunk be részletesen.

DIÁKHÍREK

A Víz Világnapja

Iskolánk - a Mátyás király - versenyt hirdetett a Víz Világnapja alkalmából, amire a gyerekek vízzel kapcsolatos fotókkal és rajzokkal készültek. A 20 legjobb munka alkotóit
egy szigetmonostori jutalomkirándulással díjaztuk. A helyi
faluházban tartott rendezvénysorozat alatt megismerkedtünk
a vízi élővilággal, meteorológiai eszközökkel és még mikroszkópos vizsgálatokat is végezhettünk. A program különlegessége volt, hogy találkozhattunk a Kárpátián szolgálatot
teljesítő hajóorvos unokájával, aki sok érdekes történetet
mesélt a Titanicról. (Az RMS Carpathia a Titanic közelében
volt és a bajba jutottak megmentésére sietett.) Nagy szerencse volt, hogy nézhettük a részleges napfogyatkozást is.
Sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtunk.
A győztes pályamunkákat az iskola első emeleti zsibongójában állítjuk ki. Ezúton gratulálunk az alkotóknak: 2.c:
Andruskó Gergely, Barabás Kassziopea Kira, Kóbor Anna,

László Viktor, 3.b: Borszéky-Kis Botond, Börzsei Natasa
Alíz, Mihály Zsófia, Pákai Rebeka, Rieder Kira, 4.c: Antal
Lili, Melecsek Panna, 4.d: Farkas Vanessza, Németh Diána,
Povalej Karolina, 5.a: Milán Attila Gábor, 6.c: Kovács
Noémi, Krunity Karina, Melis Lili, 7.c: Burai Henriett, Pálmai Kyra.
K.N.

Gergely-járás

2015. március 12-én a Hétszínvirág Óvodában jártunk. Egy
régi tavaszi népszokást, a Gergely-járást elevenítettük fel. A
tavaszi munkák megkezdése után a gyerekek már nem
járhattak iskolába, a földeken kellett dolgozniuk. Az ő iskola utáni vágyakozásukat, illetve iskolába toborzásukat mutatja be ez a népszokás. Az ovisok figyelmesen hallgatták
műsorunkat, nagyon örültek az apró ajándéknak is, amit
kaptak tőlünk. A fiúknak papírcsákót készítettünk, a lányoknak színes krepp-papír virágot tűztünk a hajába. Mi magunk
is jól szórakoztunk és sokat tanultunk a felkészülés és a
próbák alatt.
Gillinger Lászlóné 4.c Mátyás Iskola

Balog Ilona
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KÉPRIPORT

2015. Március 15.

AVAGY VIRÁG VAGY TE

48’ 56’ 68’ fiatal forradalmak, a fiatalok
forradalmai.

A nemzedék, amely lett légyen a bitó, a tankok,
vagy a coca-cola árnyékában, nagylelkűen meg
akart halni azért, amiért az érett ember alázatosan
élni akar. Nyomdát, rádiót, tv-t foglal a hazáért, s
a szabadságért, a szellemért, s a szerelemért és
nem fog megöregedni soha. Tiszta hangját, játszi
lépését addig is figyeljük, félve egyengetjük, s a
márciusi szélben könnyeinket nyeljük. Büszkén
nézünk rájuk, előre majd vissza, régmúlt időkből
a jelen generációra. Mert a márciusi ifjak most
hatalmukba kerítették a pomázi ünneplőket.
Az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc 167.
évfordulóján rendezett városi megemlékezésen
ismét az övéké volt a főszerep. Az ünnepi
beszédben a nemzedékek felelőssége, a tanítás,
a példamutató magatartás és cselekvőképesség
személyes mozzanatai jelentek meg. A Sashegyi
igazi összművészeti előadást kreált. Az énekkar, a
táncosok, a zenészek és a színjátszók verssel, dallal, ritmussal járták át a teret. Hittel, kedvvel,
tehetséggel.
G.S.
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AKTUÁLIS

A római katolikus temetők sírhelyeinek
új nyilvántartása

A helyi közösség felelőssége a pomázi közéletben résztvevő, vagy innen elszármazott nevezetes emberek (családok) sírhelyeit megőrizni az utókor számára. A plébániai
irodán található részletes nyilvántartásunkban különböző
emberek emlékezése és javaslata alapján megjelöltük ezeket
a sírokat. Várják mindazok további jelentkezését, akik érdemi javaslatukkal segítenék a jeles sírhelyek számbavételét
és megőrzését.
Az adatok elemzése után megtörtént a sírhelyek kategorizálása is, amelynek alapján a tulajdonos és üzemeltető
dönthet a temető rendezésének ütemezéséről. A lejárt és
elhanyagolt sírhelyeket a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával 2015-ben körültekintően felszámoljuk.
Az elhanyagolt, gazdátlan síremlékek szétbontása, és az
üres sírhelyek területének rendezése után a temetőkert
megújítása és rendszeres ápolása is a szolgáltatásért fizető
temetőlátogatók jogos igényét fogja színvonalasan kielégíteni. Ezen tervek megvalósulása azt is eredményezi,
hogy a pomázi katolikus temetőkben még hosszú évekre
biztosítható a temetkezés lehetősége.

Korábban megjelent cikkünkben olvashatták, hogy a római
katolikus temetők sírjainak és elhunytjainak nyilvántartási
rendszere megújításra kerül.
2012 novemberében Erdődi Ferenc plébános kezdeményezte, hogy a plébánia irattárában fellelhető kézírásos
feljegyzésekből digitális adatbázis készüljön, mert a rendelkezésre álló dokumentumok nem elégítették ki a hatályos
jogszabályok vonatkozó előírásait, és az irodai adminisztrációhoz is korszerű, de egyszerűen kezelhető segédeszköz
szükséges.
A munkát végző önkéntesek az adatbázis összeállításához
felhasználták a plébánia irattárában fellelhető összes dokumentációt, valamint személyes adatközléseket is. Ezek:
•
1966-2014 között készült különböző adattartalmú
és olvashatóságú kézírásos „nyilvántartási könyvek”
folyamatos sorszámozással készült bejegyzései.
•
Kéziratos térképvázlat mindkét temetőről folyamatos sorszámozással, időmegjelölés nélkül.
•
Pénztárbevételi számlamásolatok az 1999-2014
közötti időszakból.
•
Személyes szóbeli és írásos adatközlések, melyek
elsősorban a halottak napjához kapcsolódó kampány eredményeképpen bővítették és pontosították az ismereteket.
Az alapadatok gyűjtése és rendszerezése lezárult 2014.
december 31-én. A több évig tartó munka nyomán elkészült
digitális dokumentumok az alábbiak:
•
Adatbázis és összesítő táblázatok (.xls)
•
Temető térképek (.cdr és jpeg)
•
Sírok fotói (.jpeg)
A nyilvántartás segítségével az elhunytak nevei, a sírhelyek
fényképei és az új térképek alapján megszámozott sírhelyek
szerint lehet tájékozódni. A jelenlegi „alapállapotban” természetesen még számos régi – talán már nem pótolható –
adat hiányzik. Ilyen nagy terjedelmű munka során hibák,
pontatlanságok is előfordulnak, amelyek azonban a napi
használat során egyszerűen javíthatók.

A www.pomaziplebania.hu honlapon az elsődleges tájékozódást biztosító, nyilvános adatokat tartalmazó táblázat és
a temetői térképek megtalálhatók. Bármilyen észrevétel,
pontosítás, javaslat és további tájékoztatás a plébániai
irodában (Templom tér 8.) megtehető a hivatalos időben
(H, Cs: 8-12 K, P: 13-17).
Havasy István
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FELHÍVÁS

Pályázati felhívás

Pomáz Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
a civil támogatási pályázati kiírása
1.) Az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek
programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

Támogatandó programok:
Fiatalokat megszólító prevenciós programok, pályakezdést
segítő előadások stb.
Családi programok, ahol a család minden tagja megfelelő
kikapcsolódást talál.
Idősebbek számára összejövetelek, előadások, kirándulások,
stb.
Városunk lakói egészségvédelmének érdekében felvilágosító
előadások, magzatvédelem, rákszűrések, stressz elleni küzdelem stb.
Továbbá mind azon programok, ami a település közösségeiben
a témához kapcsolódóan felvetődnek.
A városi sportversenyek megrendezése, a szabadidősport és
versenysport, sporttal kapcsolatos táboroztatás, szabadidős
tevékenységek.
Sporttal kapcsolatos események szervezése az előbbiekben
felsorolt programokon, rendezvényeken a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részvételének részleges vagy teljes
támogatása az egyenlő esélyek kialakítására.
A jó tanuló és kiemelkedő sporteredményekkel rendelkező
diákok jutalmazása.

2.) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati keretösszegét Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 3/2015.(III.04.)számú rendeletében határozta meg. Annak
felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásnak rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú
rendeletében határozta meg. A Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottság 20/2015.(III.12.) számú határozatában döntött
a rendelkezésére álló keret felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázatok tematikájáról. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság rendelkezésére álló keret összeg,
melyet a sikeresen pályázók támogatására fordíthat:
1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint.
3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez, programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások,
ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél feladás,
pénz feladás díja, mobil- vezetékes és internet telefon)
II. Személyi jellegű kiadások
- Vendéglátás költségei (pogácsa, ásványvíz, stb.)
- Előadók tisztelet díja
III. Tárgyi eszközök
- A rendezvényekhez szükséges tárgyak bérleti díja (szék, asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer,
stb.)
- A rendezvényhez szükséges tárgyak beszerzése: a pályázott
összeg 10%-ig. A megvásárolt tárgyak további programokban
való hasznosítását a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések,
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amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek
közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
melynek folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a
pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy öszszegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés
megkötésétől számított 15 napon belül.

A támogatás mértéke pályázatonként maximum 50 000.Ft, - azaz Ötvenezer forint.
A pályázati összeg 2015. április 15. - 2015. november 30.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2015. május 08. 2015. december 15. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben van
befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra
pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be.
Kérjük, a pályázókat egy külön lapon nyilatkozzanak, hogy a
Magyar Nemzeti Üdülési Alap a Nemzeti Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázaton részt vettek-e és az elbírálás
milyen eredménnyel zárult. Továbbá más a témához kapcsolódó pályázaton részt vettek-e és támogatást kaptak-e.

6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth
Lajos utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814 381
telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2015. április 22. 12 óráig

A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a
pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való
szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit Pomáz Város Önkormányzata Képviselőtestületének hatályos rendelete (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 12/2008.(V. 6.)
számú rendelete) tartalmazza, mely a város, honlapján
(www.pomaz.hu) megtekinthető.

7.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság a pályázat leadási határidejét
követően 2015. április 27. napján hoz döntést. A nyertes
pályázatokat a www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal
2015. április 28. napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A
nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz
Város Önkormányzata köt szerződést 2015. május 08. napjáig.
Pomáz, 2015. március 12.
Pomáz Város Önkormányzata

Pályázati felhívás

FELHÍVÁS

Pomáz Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Ifjúsági
Bizottsága
civil támogatási pályázati kiírása
1.) Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság pályázatának
célja:
A kulturális területen
(közművelődés, nevelés-oktatás, média) végzett olyan tevékenységek, táborok, rendezvények, kirándulások szakmai programjainak támogatása, melyek hozzájárulnak a Pomázon
élő, vagy tanuló/dolgozó állampolgárok közösségi
élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő
aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint az egészséges életmódra nevelnek.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek
a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják
a település lakosainak bármely korosztálya számára.
2.) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság pályázati
keretösszegét Pomáz Város Önkormányzata 3/2015.(III.04.)
számú önkormányzati rendeletében határozta meg. Annak
felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak rendjéről szóló 12/2008.
(V.06.) számú rendeletében határozta meg. Az Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság 18/2015.(III.12.) számú
határozatában döntött a rendelkezésére álló keret felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázat tematikájáról. A Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság rendelkezésére álló keret összeg, melyet a sikeresen pályázók
támogatására fordíthat: 1.500.000.- Ft azaz Egymillióötszázezer forint.
3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez,
programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű,
stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél feladás,
pénz feladás díja, mobil- vezetékes és internet telefon)
II. Személyi jellegű kiadások
- Vendéglátás költségei (pogácsa, ásványvíz, stb.)
- Előadók tisztelet díja
III. Tárgyi eszközök
- A rendezvényekhez szükséges tárgyak bérleti díja (szék,
asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer, stb.)
- A rendezvényhez szükséges tárgyak beszerzése: a pályázott összeg 10%-ig. A megvásárolt tárgyak további programokban való hasznosítását a pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések,
amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek
közé.

4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája:

A támogatás, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
melynek folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a
pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy
összegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum 50 000.Ft, - azaz Ötvenezer forint.
A pályázati összeg 2015. május 08. - 2015. november 30.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2015. május 08. 2015. december 15. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben
van befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be.
Egy szervezet maximum 5 pályázatot nyújthat be. Kérjük, a
pályázókat egy külön lapon nyilatkozzanak, hogy a Magyar
Nemzeti Üdülési Alap a Nemzeti Táboroztatás keretében
Erzsébet-tábor pályázaton részt vettek-e és az elbírálás milyen eredménnyel zárult. Továbbá más a témához kapcsolódó pályázaton részt vettek-e és támogatást kaptak-e.

6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth
Lajos utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814
381 telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2015. április 22. 12
óráig

A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának,
a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal
való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program
megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának
kötelező általános feltételeit Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének hatályos rendelete (a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 12./2008.(V.6.) számú rendelete) tartalmazza, mely a
város, honlapján (www.pomaz.hu) megtekinthető.

7.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság a pályázat leadási határidejét
követően 2015. április 27. napján hoz döntést. A nyertes
pályázatokat a www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2015. április 28. napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást
nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel
Pomáz Város Önkormányzata köt szerződést 2015. május
08. napjáig.
Pomáz, 2015. március 12.
Pomáz Város Önkormányzata
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A hetedik…

Kult Ferenc: „Fejben kell erősödnünk”

Mintha odaszögezte volna magát a tabella hetedik helyére
a Pomáz-ICO SE felnőtt labdarúgó csapata a megyei másodosztályban. A téli felkészülés során a műfüves bajnokságban mutatatott teljesítmény alapján bizakodó hangulatban vághattak neki a játékosok a tavaszi idénynek, bár
a további edző meccseken a Bag és a budapesti Voyage
csapatától vereséget szenvedtek. Aztán a bajnokságban
folytatódni látszott az őszi változó teljesítmény.
A szezon nyitó mérkőzésén az éllovas Csomád ellen 3-0
arányú vereséget szenvedtünk. A tartalékosan kiálló csapatunk nem játszott alárendelt szerepet, de a két gárda közötti
helyezésbeli különbség megmutatkozott. A 17. fordulóban
Sóskútra látogatott a csapat, ahol kellemetlen meglepetésre
gyenge játékkal, Kult Ferenc edző szavai szerint „alázat
nélkül és lelketlenül” futbalozva 5-0-ra kikapott. Érthető az
elkeseredés: két mérkőzésen 8 kapott gól nulla elérttel
szemben… A 18. fordulóról Gerlai Péter beszámolóját külön
cikkben olvashatjuk, s hadd köszönjük meg itt a segítséget
és a kiváló tudósításokat, amit tőle kapunk. A 19. fordulóban
az Ürömi SC fogadta a Pomáz-ICO SE csapatát. A mérkőzés
Kult Ferenc megfogalmazásával élve „hajtós, brusztolós
volt”, míg az ellenfél trénere Podhorcsek Miklós „nevetséges grundfocinak” értékelte. A küzdelmet mindenesetre a
négy sárga és a két piros lap is jelzi. A 39. percben az ürömi
Ipacs Norbertet a bíró gólhelyzetben lévő játékos elleni szabálytalanságért kiállította. A büntetőt Léhi Dávid értékesítette. Sajnos ez a vezetés és az emberelőny nem a pomáziakat motiválta jobban, hanem az ellenfelet. Az 57. percben
egyenlítettek majd a gólszerző Léhi Dávid megkapta második sárgáját és mehetett zuhanyozni a második félidő közepén. A 74. percben aztán Gyurkovics Ádám gólja viszszahozta a pomázi győzelmi reményeket, de ez korainak
bizonyult, mert az ürömiek öt perccel a lefújás előtt kiegyenlítettek. Ha győzni nem is sikerült idegenben a 3.
helyezett elleni döntetlen mindenképp értékes.
A Pomáz-ICO SE a 19. forduló után 27 ponttal továbbra is a
hetedik helyen áll két ponttal lemaradva a Budakalásztól és
hárommal megelőzve a Dunakeszit.
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Pomáz ICO SE PILE-Szántó SC 4 - 1
(1 - 1)

Pest megyei II.o.(Nyugat) felnőtt labdarúgó mérkőzés.
Góllövők: Léhi Lóránd, Léhi Dávid, Sashegyi Dávid,
Nick-mann György.
A szemerkélő esőben az első félidő viszonylag kiegyenlített
játékot hozott. A hazaiak többet támadtak. A vezetést meglepetésre - a vendég PILE-Szántó szerezte meg a 29. percben. Danku Tamás beadását a pomázi kapus csak elütni
tudta, a kavarodásban Széplaki József elé perdült a labda és
közelről a hálóba lőtt.
Ezután a Pomáz átvette a játék irányítását, sorozatos támadásaik a 35.percben eredményesnek bizonyultak: Léhi
Dávid pontos indítását Léhi Lóránd lőtte keményen a rövid
sarokba.(1-1) A félidőig jobbára mezőnyjátékkal teltek a
percek.
A második félidőben is pomázi fölényt láthattunk. Az 51. percben Gyurkovics Ádám átadását Léhi Dávid védhetetlenül
lőtte a sarokba. (2-1). Egyenlíteni próbáltak a vendégek,
vezettek is jó néhány veszélyes akciót, de vagy egy plusz
cselen, vagy lövés helyett gyenge beadáson haltak el gólszerzési kísérleteik. A támadás-kényszer miatt védelmük sebezhetőbb lett, el is fáradtak és a 83. percben Varga Péter
szögletét Sashegyi az ötösre berobbanva fejelte a léc alá. (31). A reményét vesztett PILE-Szántó a 90. percben egy kontrából megkapta a negyedik gólt. Léhi Lóránd jobbról érkező
beadását Nickmann pazar mozdulattal kapásból lőtte a hálóba. (4 - 1)
Szöveg és fotó: Gerlai Péter

MOZAIK
Pomáz Város Önkormányzata havi rendszerességgel jelenteti meg az ingyenes Pomázi
Polgárt, melyben a városban történt
események mellett, a lakosságot érintő fontos
kérésekről is szeretnénk értesíteni mindenkit.

Az újság terjesztését éppen ezért kiemelt
fontosságúnak tartjuk, és szeretnénk, hogy minél
több háztartás időben hozzájuthasson. Mindezek
miatt a terjesztés megfelelőségének vizsgálatához, kérjük a lakosság visszajelzéseit,
hogy megérkezett-e az újság a háztartásukba. A
visszajelzéseket a következő szám
megjelenésétől számított két héten belül, azaz
hogy április 20-ig várjuk a pomaz@pomaz.hu
e-mail címre, vagy a (26) 814 381
telefonszámon.

Csaló Pomázon

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást
folytat 13090/363/2015. bűnügyi számon csalás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen
tettes 2015. március 12-én a délelőtti órákban pomázi lakásán keresett fel egy idős férfit, akinek azt mondta, hogy az
áramszolgáltatótól küldték mérőórát cserélni. A férfi kitöltetett egy nyomtatványt a sértettel, valamint elkérte a személyi igazolványát is. Ezt követően tájékoztatta a sértettet arról, hogy a mérőóra cseréjének díját előre ki kell fizetni. Az
idős férfi ekkor 200 ezer forintot kifizetett a csalónak, aki a
mérőórát nem cserélte ki és a kifizetett összeget sem adta
vissza.
A rendőrség kéri, hogy aki a grafikán látható személyt
felismeri vagy a bűncselekményről érdemi információval
rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szentendrei Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 06-26/502400-as telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható 06-80555-111 "Telefontanú" zöld számán (h.-cs: 8-16, p.: 8-13),
vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebbhireink/felhivasok/aramszolgaltato-munkatarsanak-adta-kimagat
Az ismeretlen tettesről grafika készült:

Történelem órán látogattunk el az ország házába. A Látogatóközpontban lementünk a múzeumba, ahol megelevenedett
mindaz, amit már tanultunk arról, hogyan is működik az ország. Már a belépés is nagyon izgalmas, alaposan átvizsgáltak
mindenkit. A múzeum nagyon modern, digitálisan lapozhatunk bele több száz éves iratokba, fotó készülhet rólunk
1790-ben, mi magunk írhatunk alá egy korabeli okiratot. A
Parlamentbe belépve aztán ámulva sétáltuk végig a folyosókat,
léptünk be az ülésterembe, és álltuk körbe államiságunk
jelképét, a Szent Koronát. Az épületet kívülről is körbejártuk,
így vált érzékelhetővé monumentális mérete. A Duna parton
fejet hajtottunk a folyóba lőtt zsidó áldozatok emléke előtt.
Visszafelé még egy őrségváltást is láthattunk, ami után még
fotók is készültek a díszőrséggel. Sokat tanultunk ezen a délelőttön, pedig nem is voltunk iskolában!
Kapin Györgyné
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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

Április

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 mindannyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!

Újszülött babáink:
- György Aisa Larissza
- Hanics Kamilla
- Nagy Bence József
- Réder Csongor
- Kovács Léna Dorottya

2015. 02. 17.
2015. 02. 27.
2015. 03. 03.
2015. 03. 08.
2015. 03. 12.

A Pomázi Görögkatolikus Egyházközség
nagyheti-húsvéti istentiszteletei
a Karitász Ház kápolnájában

9. csütörtök 10 órától
Emléknap - Jankovits Gyula
szobrászművész születésének 150. évfordulója alkalmából

Április 2. Nagycsütörtök:
8.00 Nagy Szt. Bazil Liturgiája az
utolsó vacsora emlékére
17.00 Gyóntatás
18.00 Kínszenvedési evangéliumok
olvasása

10. péntek 10:00- 14:00
Költészet Napi VERSMEGÁLLÓ a
COOP üzlet előtti téren.
Mondjunk, hallgassunk, ajándékozzunk
verset!

Április 4. Nagyszombat:
8.00 Nagy Szt. Bazil Liturgiája

11. szombat 9.00-12.00
Bababörze, Baba-és gyermekruházati
vásár, kelengyék csereberéje, használt és
megunt holmik börzéje.
Asztalfoglalás, jegyvásárlás a művelődési
házban.
12. vasárnap 15:00-19:00
Nosztalgia délután
23. csütörtök 18:00-20:00
Pomáz Város Egészség Klubjának
előadása
25. szombat 10:00-12:00
Közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi, családi vetélkedő a
Föld Napja alkalmából.
Házigazda: Pomázi Közművelődési és
Környezetvédő Egyesület
április 28-május 8.
Lafferton Zsolt „Élet képesen” street
fotókiállítása
A kiállítás megtekinthető hétfőtől péntekig 8-18 óráig.

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac
16 Pomázi Polgár

Április 21-22. Húsvét hétfő-kedd:
9.00 Szent Liturgia
Dr. Mosolygó Péter, parókus

Április 3. Nagypéntek:
8.00 Királyi imaórák
18.00 Sírbatételi vecsernye

Április 5. Húsvét vasárnap:
7.30 Feltámadási szertartás
8.30 Szent Liturgia – pászkaszentelés

A pomázi németek
kitelepítésére emlékeztünk

69 éve, a II. világháború után 1032
németajkú pomázi lakosnak el kellett hagynia otthonát. Ez az akkori
lakosság 20%-át jelentette. Itt kellett hagyniuk mindent, amit nemzedékeken át felépítettek, előteremtettek, és elindultak a bizonytalanságba.
A Német Nemzetiségi Általános Iskolában minden évben megemlékezünk erről a szomorú eseményről.
A történteket úgy mutatjuk be, hogy a
gyerekek megértsék és átérezzék a
helyzetét azoknak, akiket ez a hibás
döntés közvetlenül vagy közvetve,
németként vagy magyarként érintett.
A megemlékezésen jelen voltak
Szlávikné Katona Mária, a Pomázi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Sztrányainé Dr. Striegler
Rosemarie, a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke és
tagjai, Vicsi László polgármester úr,
valamint a kitelepített német lakosság

hozzátartozói és más vendégek.
Az idei műsor beszéd nélkül, zenei és
látványelemekkel mutatta be, mindazt, ami történt. Láthattuk, hogy az
egykori magyar és német lakosság
sokáig békésen élt együtt. A gyerekekben tudatosítani szeretnénk,
hogy a soknemzetiségű lakosságnak
más volt a ugyan a nyelve, mások
voltak dalaik, ételeik, szokásaik, de
azért egymást elfogadva, békében
éltek.
A hétköznapokon mindannyian szorgalmasan dolgoztak, az ünnepnapokon saját hagyományaikat ápolták,
saját nyelvükön imádkoztak, de mégis
együtt, egymást kölcsönösen tisztelve
éltek a magyar hazában.
Ezek a gondolatok a jelenkorban is
aktuálisak, nem veszítenek értékükből, mindenki számára megszívlelendő üzenet.
Balog Ilona

HIRDETÉS

„Mi mindent megteszünk az Ön látásáért,
jöjjön, hogy bizonyíthassunk!”
Intézzen el helyben mindent, ami a tökéletes látáshoz
kell! Szemvizsgálat, szemüvegkészítés, napszemüvegek, szemcseppek, kontaktlencse ápolók.
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Szökõ cukrászda
Pomáz, Ady Endre u. 4.
Nyitva tartás: 10–18 óráig
Telefon: 06-26-325-954

Kossuth Lajos u. 3.
Nyitva tartás: 9–17 óráig
Hétfõ szünnap!
Helyben készített édes és sós sütemények, torták,
kávé és üdítõ kapható.
Tortára ehetõ fényképdíszítést készítünk.
Esküvõre, rendezvényekre rendelést felveszünk,
a rendelést házhoz szállítjuk.
Kisebb rendelést telefonon is elfogadunk.

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

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
18 Pomázi Polgár

REDŐNYÖK

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Német Német Német
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Német Német Német

Tetőfedő-bádogos-ács

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 21/a.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

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

6-án 8.00–20.00-ig
Viktória
12-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
19-én 8.00–20.00-ig
István Király
26-án 8.00–20.00-ig
István Király

Május

1-én 8.00–20.00-ig
István Király
3-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy

Napos és előnevelt csirke
kapható!

Nyitva:
Hétfőtől -Péntekig
8.00-16.00-ig
Szombaton:
8.00-12.00-ig
Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor u. 1/a
Tel.: 06-26-325-869

MATEMATIKA

szakos tanárnő érettségire,
pótvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítést és
korrepetálást vállal.

06-20-974-1023

Bojler szervíz

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

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

Április

Baromfikeltető

munkák, valamint lapos
tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468
e-mail:badogosbela@freemail.hu

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

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

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)
18:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

HIRDETÉS

Hirdessen a Pomázi Polgárban!

A Pomáz Város Önkormányzata által készíttetett közvélemény kutatás szerint, több
mint 800 fős telefonos megkérdezés alapján a pomáziak 77 százaléka a Pomázi
Polgárból tájékozódik a város életéről, programjairól.
A Pomázi Polgár havonta egyszer 5500 példányszámban jut el a város lakóihoz.

Használja ki ezt a lehetőséget, hirdessen a Pomázi Polgárban
2015-ben a tavalyi árakon!
Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Méret
1/1 (21x29,7 cm)
1/2 (17x12 cm)
1/4 (8x12 cm)
1/8 (8x6 cm)
1/16 (4x6 cm)
1/32 (4x3 cm)

nettó
39.900
19.800
10.000
5.500
3.000
1.500

+áfa
10.770
5.350
2.700
1.485
810
405

bruttó
50.670
25.150
12.700
6.985
3810
1.905

színes
60.810
30.175
15.240
8.380
4.570
2.290

Példányszám: 5500 db, formátum: A4, oldalszám: 20 oldal, ebből 1 fekete-fehér, a többi színes
terjesztés: Postaládákba, elérhetőségek:e-mail: pomazi.polgar@freemail.hu, Tel.: 06-20-340-5288
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