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Dsida Jenő

HÁLAADÁS
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amig ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg
szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem
fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Haldd meg jó Istenem, legbúzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Méltó megemlékezés volt.

Visszavonhatatlanul itt a tavasz, a kertekben egyre többen jelennek meg, hogy rendbe tegyék mindazt, amit a
tél megváltoztatott, vagy csak egyszerűen élvezzék azt,
amit a jó levegő és a napfény ad.
- Egy polgármester munkájában is eljöhet a tavaszi rendbe
tétel ideje?
- Azt hiszem: egy polgármesternek minden évszakban oda
kell figyelnie a maga kertjére. A tél persze más problémákat
vet föl, mint a tavasz, azt kell mondanom, hogy egy önkormányzat életében is megvan minden időszaknak a maga
szépsége, nehéz feladata és rendbe hozni valója is.
- Ha már a tavaszi nagytakarításnál tartunk, szó szerint
mondhatjuk, hogy az a Deránál kezdődött?
- A Dera patakot sajnos minden évben teleszemetelik, s
mivel a víz hozza és viszi a hulladékot, nem lehet megmondani, vajon kié az a sok minden, ami belekerül. A Dera
kitakarítása szívügyünk, nekünk önkormányzatnak és nyilván sok lakónak is, akik abban lelik örömüket, ha a természet adta kincseinkre vigyázni és abban gyönyörködni
tudnak.
Talán még fontos hogy a városban élők figyeljenek egymásra, hogy a kertben végzendő tavaszi munkáknál figyeljenek, beszéljenek egymással a szomszédok, hogy egy rossz
időben végzett fűnyírás ne okozzon szomszédok közötti feszültséget.
- A tavaszi rendbehozatal fontos kérdése a télen megsebzett
utak gyógyítása is…
- Folytatjuk a kátyúzási munkákat és örömmel jelenthetem
ki, hogy a Boglárka utca kiépítése jól halad. Ugyancsak
fontos a játszóterek építése felújítása is hiszen az sem
mindegy, hogy a jövendő nemzedékek, hogyan milyen
körülmények között nőnek föl. Ezért is határoztam el, hogy
az óvodák és a bölcsőde játékkészletét és udvari játékait, bútorait is kicseréljük, modernizáljuk, ahol szükséges. Megpróbáljuk ennek anyagi fedezetét, ha lehetséges pályázati
forrásból biztosítani.
Elkezdtük a felnőtt fitnesz parkok telepítését, a virágosítást
és a Hősök tere parkjának építését is.
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Tehát mondhatjuk, hogy mozgalmas tavaszunk lesz.
- Ha már az ifjúságnál tartunk, sajnos meg kell kérdeznünk, hogyan látja a droghelyzetet Pomázon?
- Nyilván a kábítószer fogyasztás nemcsak a fiatalkorúak
körében borzasztó dolog, de mindannyian tudjuk, ők a vannak a legnagyobb veszélyben, rájuk kell a legjobban figyelni. Amikor Kocsis Máté ferencvárosi polgármester javaslatokat tett ennek a kérdésnek a kezelésére bizony kapott
hideget, meleget, gyakran szerintem teljesen érdemtelenül
és néhány nyilatkozat akkoriban mélységesen megdöbbentett. Mintha egyesek a szent szabadság nevében nem akarnák felvenni a harcot ezzel a rémséggel. Szerintem minden
törvényes eszközzel küzdenünk kell ellene. Veszélyezteti
gyermekeinket és a lakosság közbiztonságát. Itt élek, tudom,
hogy az emberek emlegetnek „fertőzött” területeket és terjednek hírek, hogy most már az általános iskolában nem
csak a hetedikes-nyolcadikos osztályokban hódítanak a drogok. Mindenkinek oda kell figyelnie erre, a rendőrségnek és
azoknak a segítő szervezeteknek is akik ezzel foglalkoznak.
Ezzel kapcsolatban már egyeztettem a szentendrei kapitányság vezetőjével is.
- Mi a véleménye Sarkadi Attila képviselő kezdeményezéséről a pomázi közbiztonsági kerekasztal létrehozásáról?
- Nagyon jó ötletnek tartom, testületi ülésen is támogattam.
Attila felvállalta, hogy szervezi ennek a létrejöttét és működését és én igyekszem ebben a munkában a legmesszebbmenőkig támogatni.
Annak idején én is bűnmegelőzési tanácsnokként kezdtem
ezzel a területtel foglalkozni, bár abban ez időben más típusú bűnözés volt nagyobb számban a településen. Sajnos
változik a világ.
- A Jankovits Gyula emlékére tartott rendezvényt mi az ott
lévők rendkívül magas színvonalúnak éreztük. Mi az ön
véleménye erről?
- Csak csatlakozni tudok ehhez. Köszönet érte mindenkinek.
Komoly előkészületek és tervezőmunka után jött létre ez az
egész napos rendezvény, amely a művelődési házat és a
temetőt éppúgy érintette, mint reggel a hősök terét. Örülök
annak, hogy a honvédelmi miniszter úr elfogadta a meghívásunkat. Úgy érzem: mi rohanó, percekben élő huszonegyedik századi emberek, pomáziak és vendégeink kiléptünk
modern szerepeinkből visszatértünk kicsit a múltba és méltóképp emlékeztünk a kiváló szobrászra, Jankovits Gyulára,
s mindazokra, akik életüket vesztették abban a szörnyű
világégésben.
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Hírek röviden

Árvácska, árvácska

Ismét versenyen a sahegyis
diákok!

A Sashegyi Sándor Általános Iskola, Művészeti és Rendészeti Szakközépiskola 10. és 11. osztályos tanulói a Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny megyei döntőjében Isaszegen, hatalmas küzdelem után a 2 .
helyezést érték el, egy ponttal lemaradva az első helyezettől. Külön
díjat nyertek a kerékpáros kresz
ügyességi pályán.

Győző és a Koffertigrisek

Győző és a Koffertigrisek című
darabjával a pomázi Szabó Attila
kapta a legjobb írónak járó díjat a II.
Bábos Drámaíró Versenyen, amelynek elismerését Békéscsabai Ibsen
Stúdiószínházban vette át.
A versenyen a Békés Megyei Hírlap
csütörtöki számának cikkei közül
sorsoltak ki egy címet (Hagyomány
lett a Cseppnyi Önbizalomból), ez
alapján írt a három író egy éjszaka
alatt egyfelvonásos gyermekdrámát

„Árvácska, árvácska,
Csak keringünk körbelépve,
Körbe-körbe megigézve,
S úgy nézünk fel a kék égre,
Mint elforgó messzeségre.„

Csuka Zoltán több mint harminc esztendeje elhunyt vajdasági magyar költő
sorai ezek. Igen, csak keringünk körbelépve a kőkockákon, a Szent István park
szemet, szívet gyönyörködtető árvácskái között. Nemrég érkeztek. Kétszázan.
Az önkormányzat adta, és a helyi lakosok az Ész-csoport, Kósa Anikó alpolgármester és Hardi Péter képviselő itt a parkban ültette el őket. Hogy virágozzanak. Hogy vigyázzanak bennünk minden jóra, s hogy mi is vigyázzunk rájuk,
„bánatunk csitítgatóira”.
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Szegélyezés

TWMI napok

Eseménydús áprilist hagy maga
mögött művészeti iskolánk. A TWMI
Napok keretében a Pomázi Ifjúsági
Fúvószenekar „Szférák zenéi” címmel adott koncertet. Volt „Prücsök
zene”, kiállítás az iskola növendékeinek munkáiból, a Jazz tanszakosok, valamint a Pomázi Méheskar
hangversenye és tanári koncert is.
Gilice Teréz filmzenéket adott elő
„Feketén fehéren” címmel. Április
20-22. között pedig nyílt napokon
várták az érdeklődőket.

Nevével ellentétben a Boglárka utcáról eddig aligha a kedves, vizes élőhelyeken
felbukkanó virág jutott az eszünkbe. Sokkal inkább az elnyűtt aszfalt, a gödrök,
kátyúk. Szerencsére megkezdődött az utca teljes körű felújítása. Jelenleg a szegélyek kiépítése folyik.
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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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Tisztelt Lakosság!
A Kormány 345/2014 (XII. 23.) Korm rendelete (hatályos: 2015. 01. 01.) a központi címregiszterről és a címkezelésről, valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő–testület 25/2005. (09. 12) számú rendelete értelmében lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezi az alábbi helyrajzi számú utakon:
1. – a 9829, 9140, 9878/2 (vízmosás), 9557 (vízfolyás),
9572/1, 9556, 9529, 8738hrsz-ú út folyamatos közterületet alkot az Ady Endre utcától a Vróci útig. Mélyút utca
régóta használt elnevezés. Az utcajegyzékben még nem
szerepel ilyen elnevezésű közterület. A környéken sok
állandó lakos van. Az állandó lakosok bejelentkezése
helyrajzi számon nem lehetséges.

2. - a 9151/4 hrsz-ú út a 9878/2 hrsz-ú területről ÉK-re
nyíló út. Az Írisz, Tűztövis, Pinty, Cinke utca elnevezéseket a kérelmet benyújtók javasolták, mely nevek
még nem szerepelnek az utcajegyzékben.
3. – a 9801 hrsz-ú út a 9829 hrsz-ú útról nyílik az Ady
Endre utca közelében. Javaslat: Őz, Szarvas utca

4. – a 9812/1hrsz-ú út a 9829 hrsz-ú útról nyílik az Ady
Endre utca közelében. Javaslat: Róka, Farkas utca
5. – a 9816 hrsz-ú út a 9829 hrsz-ú útról nyílik az Ady
Endre utca közelében. Javaslat: Ürge utca, Menyét utca

6. – a 9818 hrsz-ú út a 9829 hrsz-ú útról nyílik az Ady
Endre utca közelében. Javaslat: Sündisznó utca, Medve
utca.

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. május 13-ig.
Pomáz, 2015. április 20.
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…

Beszámolt a művelődési ház

Lapzártánk után, március 30-án tartotta soros ülését a
pomázi képviselőtestület. Ebben a hónapban immáron
másodszor, hiszen harmadikán a 2015. évi költségvetésről
szavaztak képviselőink. A hó végi ülés a szervezeti és működési szabályzatok módosításának jegyében telt el,
ezekből négyet is tárgyaltak.
A szokásosnak mondható lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót követően a törvényi előírásoknak
megfelelően zárt ajtók mögött döntött a testület a bírósági
ülnökök jelöléséről.
A pomázi önkormányzat képviselőtestületének szervezeti és
működési szabályzatát a jogszabályi háttér változása miatt kellett módosítani. Az új, 2014 októberében hatályba lépett önkormányzati törvénnyel kellett összhangba hozni a saját rendeletet. Hasonló helyzet alakult ki a polgármesteri hivatal
SZMSZ-ével kapcsolatban is, csak itt a szociális törvény idén
januárban bekövetkezett változásai tették szükségessé a korrekciót melyek a hivatal szervezeti egységeinek feladatkörét
érintették.
A következő napirendi pontnál a Pomáz város gazdasági
programja 2015-2019 című terjedelmes anyag tartalmazza a
jelenlegi szociális egészségügyi demográfiai, oktatási, kulturális helyzetre vonatkozó megállapításokat. Külön fejezet
szól az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének
áttekintéséről. Ennek összegzéseként elmondható, hogy a
település működése kiegyensúlyozott, hiánya nincs hitel felvételére nem kényszerül. Ez lehetővé teszi, hogy az önkormányzat már a 2015. évben jelentősebb beruházásokba kezdjen, pályázati források bevonásával is.
Módosították a költségvetést is, mert a bevételi oldal az állami
támogatás esetében egymillió forinttal megemelkedett. Elfogadták a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatát, amit Szalontai Katalin intéz-ményvezető készített.
A 8. napirendi pontban több, a művelődési házat érintő

ÖNKORMÁNYZAT

anyagot fogadtak el. Ide tartozott a beszámoló az előző évben
végzett munkáról. Ezt nagyban befolyásolta, hogy jó ideig a
felújítási munkálatok miatt a házat a nagyközönség elől be kellett zárni. Elfogadták a képviselők az ez évi munkatervet, az
SZMSZ, valamint az alapító okirat módosítását, utóbbiból az
ellátott feladat megszűnése okán kikerült a múzeumi gyűjteményi tevékenység. Jóváhagyta a testület a művelődési ház
terembérleti szabályzatát is. (lsd. lenti cikkünket)

Napsugár Óvoda

Rendelet szabályozza a városban működő iskolák, óvodák,
bölcsődék, szociális ellátók (SZSZK) intézményi étkezési normáit és térítési díjait.
Rendeletet fogadtak el a képviselők a szeszesital árusításának
és fogyasztásának pomázi közterületen való tilalmáról.
Támogatták Sarkadi Attila képviselő javaslatát egy bűnmegelőzési, közbiztonsági kerekasztal létrehozásáról. (Az
erről szóló cikkünk lapunk 15. oldalán olvasható.)

Helyiségek bérbeadási szabályzata – 2015.

mivel a szerződéskötés – telefonon történő egyeztetés után – a
vásár napján, a helyszínen történik. Amennyiben a vásár (bizonyíthatóan vis major kivételével) a vásározó hibájából nem
jön létre, és bérlendő helyiséget a PMHK abban az időintervallumban nem tudja használni, illetve hasznosítani, a vásározó
köteles a bérleti díj 20%-át kifizetni. Az érvényesítés módja:
postai csekk, legközelebbi szerződéskötés, stb.

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár a következő helyiségeit adja bérbe: nagyterem, klubhelyiség, 103., 104., 105.,
114. és 115. termek.

A bérleti díjak megállapításakor négy csoportot képeztünk:
1. Teljes bérleti díjat fizetők; 2. Kedvezményes bérleti díjat
fizetők; 3. Rezsidíjat fizetők;
Teljes terembérleti díjak: 1. Üzleti tevékenység (vásárok, termékbemutatók, stb.); 2. A művelődési ház alaptevékenységéhez
nem kapcsolható rendezvények, összejövetelek; 3. Nem helyi
rendezvények (kivétel ingyenes használatra jogosultság esetén);
4. A bérbevevő számára jelentős önálló bevételt eredményező
rendezvények (pl. szilveszter, bálok, esküvők, családi események); 5. Külön kategóriát képeznek a vásári rendezvények,

Kedvezményes terembérleti díjak: A kedvezményes díjra jogosultak azon helyi civil szervezek, kulturális közösségek,
oktatási intézmények körei, csoportjai, melyek a művelődési
ház, illetve a város rendezvényein az adott év folyamán ingyenesen közreműködnek (a művelődési házban végzett tevékenységükkel eladható produktumot, szolgáltatást hoznak létre, pl. képzőművészeti kiállítási anyag megalkotása, fellépésre
alkalmas táncprodukciók, stb.). Minden olyan egyéni és közösségi tevékenység élhet a kedvezménnyel, amely emberi,
erkölcsi, szellemi-lelki értéket hoz létre, tart fenn és működtet.

Ingyenes használatra jogosultak: 1. Az egész város részére
közhasznú tevékenységek (pl. tüdőszűrés, közmeghallgatás, ingyenes egészségügyi szűrések, véradás, önkormányzati ünnepségek, stb.); 2. Az országos, önkormányzati választások,
népszavazás; 3. A művelődési ház alaptevékenységéhez kapcsolódó, újonnan megalakuló civil szervezetek első két alakuló
összejövetele; 4. Az intézmény saját klubjai, szakkörei, tanfolyamai, rendezvényei, amennyiben az intézmény adott évi költségvetése lehetővé teszi; 5. Karitatív rendezvények. A bevétel
igazoltan jótékonysági célra történő felhasználásával;
Pomáz Város Önkormányzata
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Wattay terem a
zenekastélyban

Ternovszky Béla, Pomáz Város Oktatási, Kulturális és Ifjúsági
Bizottságának elnöke avatta fel a Teleki-Wattay Kastély Wattay termét április 17-én. Bátonyi Pál és Zboray Edina -Wattay
leszármazottak- tartottak előadást a család történetéről.
Az ünnepségen a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft működött
közre.

Városi versmondó
verseny

Versenyre gyűltek össze Pomáz általános és középiskolás
diákjai a Sashegyiben, hogy a Költészet napjára - jó szokás
szerint - együtt emlékezzenek. A versmondás maga az ünnep.
A készülődés, keresgélés, kiválasztás - jó esetben - napok,
hetek, hónapok küzdelme is lehet. Ha nincs ez a kapcsolat,
akkor legfeljebb iskolai kötelezőről beszélhetünk. A motiváció
- gyerekek esetében - elválaszthatatlan a végeredménytől, azaz
a produkciótól. A versválasztás épp úgy döntő momentum,
mint a technikai felkészültség, az értelmezett, értelmező kidolgozottság, vagy a címtől a meghajlásig tetten érhető stílus.
A zsűrinek mindig nehéz dolga van, de az értékelésnél a verseny jelleg helyett most is a versek és a versmondás üzenete
került előtérbe.
Eredmények: 1. évfolyam, 1. hely Tatai Zsófia, Sashegyi isk. 2.
évfolyam, 1. hely Nagy Anna Éva, Mátyás isk. 3. évfolyam, 1.
hely Börzsei Natasa, Mátyás isk. 4. évfolyam 1. hely Paár Balázs, Mátyás isk. 5. évfolyam 1. hely Ignáth Luca, Sashegyi isk.
6. évfolyam 1. hely Gyüge Szabina, Mátyás isk. 7. évfolyam 1.
hely Kiss Balázs, Mátyás isk. 8. évfolyam 1. hely Sánta Laura,
Mátyás isk. középiskola, 1. hely Alatrach Mohamed Fuad,
Sashegyi isk.
G.S.

Irodalmi lépegető

A Pomáz TV és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár új
program-sorozat tervének első összejövetelén nem kisebb
személyiséggel találkozhattunk, mint Jókai Annával, a kétszeres Kossuth-díjas és József Attila díjas író-költővel, a
Nemzet Művészével. A művésznő régi jó ismerőse a pomáziaknak. Pályája, életműve, történetei kimeríthetetlenek,
pédaértékűek.
Az irodalmi lépegető következő állomásain, ismert, elismert és
pályakezdő szerzők egyaránt szerepelnek.Vendégünk lesz a
Pomázon élő Berta Zsolt, akinek Jancsiszög című regénye a
Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert és elfogadta
meghívásunkat Kürti László is, a Postakocsi folyóirat szerkesztője.
-dor-

Versmegálló

Április 10-én pénteken, a Költészet napja előtti délelőttön, a
versekre, a költészetre, József Attila születésnapjára készültünk a pomázi HÉV állomásnál lévő székely kapunál. A
nyílt erseményen nem volt más, csak sok-sok gyermek és
felnőtt versbarát, érdeklődő, járókelő, hallható-látható és
hazavihető vers, " ajándék csecse-becse..."
G.S.
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Tavaszi hírek a német suliból

A szeszélyes április hónap a programok mellett a tavaszi
szünetnek köszönhetően egy kis pihenést is hozott a gyerekek életébe. Szükség is van ilyenkor az erőgyűjtésre, hiszen közeledik a tanév végi hajrá, amikor meg kell próbálnunk megvalósítani mindent, amit eddig nem sikerült.
Ígéretünkhöz híven először a március 27-én rendezett gálaestünkről számolunk be. A nagyszabású eseményre hosszas
készülődés után került sor. Egy ilyen rendezvény sok szempontból is hasznos. Lehetőség nyílik megmutatni milyen
sokoldalúan tehetségesek a gyerekek, ami örömmel tölt el
mindenkit. Mi magunk is rácsodálkoztunk a program összeállításánál, milyen sok tehetséges tanulónk van. A rengeteg
szervezésben izgalommal teli várakozással vett részt gyerek,

Kitört a háború a
Mátyásban

Árpilis elseje mindig nagyobb hangsúlyt kapott a Pomázi
Mátyás Király Általános Iskolában, s ez idén sem volt másképp. Ilyenkor a gyerekek bolondos ruhában jönnek az iskolába - volt, aki pizsamában jelent meg -, s volt olyan tanóra, amit
a gyerekek tartottak meg. Az meg külön emelte ennek a
napnak a jelentőségét, hogy idén a tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási napra esett. S ha már bolondok napja, miért ne tetézzük még a mókát – idén párnacsatát hirdettünk a 20 perces
szünetre, s bőven akadtak „önkéntes katonák”, akik szivacspárnáikkal nem kímélték a másikat. Először a különböző
évfolyamok „harcoltak” egymás ellen, majd kitört a „nemek
csatája”, s végül már mindenki püfölt mindenkit. Hatalmas
élmény volt résztvevőnek és nézőnek egyaránt, remélhetőleg
lesz majd ismétlés jövőre is.
Lévayné Czirók Margit

DIÁKHÍREK

szülő, tanár, ami már a készülődést is nagyon jó hangulatúvá
varázsolta. Az egész estés műsor nagy sikert aratott. Nagyon
sok segítséget kaptunk a szülőktől, illetve sok értékes tombola
felajánlás is érkezett. Az est gyakorlati hasznát a gyerekek
fogják látni.
Április 9-én részt vettünk a Jankovits Gyula szobrászművész
születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett városi emléknapon.
Április 10-én a közelgő költészet napját ünnepeltük meg a
hagyományosan megrendezésre kerülő „Versmegálló” nevű
városi rendezvény keretében.
Ugyanezen a napon, délután 5 tanulónk képviselte iskolánkat
a szentendrei Szent András Általános Iskolában, a kisrégiós
angol tanulmányi versenyen.
Április 14-én az Új Színházba látogattak el alsós tanulóink,
ahol az Országjáró Mátyás király című darabot tekintették
meg.
Április 17-én került sor Pilisvörösváron a német vers- és
prózamondó verseny megyei fordulójára. Iskolánk színeiben
Kassai Angéla 4. osztályos tanuló indult. A nagyon erős
mezőnyben, kategóriájában 25 induló között Angéla kiváló
teljesítményét a zsűri különdíjjal jutalmazta. Gratulálunk,
Angi!
Ezen a napon tartották a Sashegyi Sándor Iskolában a városi
szavalóversenyt is. Négy tanulónk vett részt a versenyen,
Neumark Dóra, 3. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Balog Ilona

„Tarka-barka daloskönyv”

Az Izbégi iskola 6 évvel ezelőtt indított útjára ezzel a címmel egy rajzpályázatot a 6-14 éves korosztály számára,
melynek kezdetektől célja: a népdalok és a képzőművészet
összekapcsolása.
A gyerekek feladata idén nem volt könnyű, alaposan megmozgatta a fantáziájukat. Az általános iskolából ismert „Egyszer egy királyfi mit gondolt magában?” című népdal nem
puszta illusztrálása, hanem kreatív továbbgondolása. A történet továbbfűzése gondolatokkal, képekkel. Mi mindent gondolhat a királyfi? Mi járhat a fejében?
320 pályamű érkezett 2 település 8 iskolájából a versenyre. A
Sashegyi iskola indulói közül kategóriájában első lett: Kőrösi
Fanni, Mohácsi Zsófia, Halász Hanna. Rucz Ágoston második
helyezést ért el. Különdíjat kaptak: Kazsik Rozália, SzijjártóSzabó Eszter, Vörös Mátyás, Várszegi Dorka, Fejér Máté,
Tóth Kristóf, Pállfi Nóri, Hlavacska Magdolna, Fellner
Csenge és Terebesi Lilla. Pedagógusi oklevelet kapott Seres
János tanár úr, Hlavacska Orsolya, Kincses Ágota, és Orbánné
Jávorics Judit. Nagy örömünkre a kiállítás megnyitón kiosztott
34 díjból 13 díjat a mi iskolánk hozott el, nagyon büszkék
vagyunk Rátok!
Hlavacska Orsolya, tanítónő, rajz tanár
Pomázi Polgár 9
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Jankovits Gyula emléknap

Április 9-én a szobrászművész születésének 150. évfordulóján az alkotóra, a korra, az első világháborúra és honvédekre, a hősi halottakra és az életben maradt hősökre, a
családokra emlékeztünk. Az első világháborús hősök emlékműve előtt Hende Csaba honvédelmi miniszter a több
mint 660 ezer magyar áldozatról, családi történetekről, az
emlékezés fontosságáról, az emlékművek tiszteletének
felelősségéről, Vicsi László polgármester a nemzeti összefogásról, Ternovszky Béla a kulturális bizottság elnöke pedig
Jankovitsról, a művész és Pomáz kapcsolatáról beszélt.
Berecz András, Borbély Mihály és Trokán Péter által autentikus nép- és katonadalok, illetve Ady szava zengte át
Jankovits-Pomáz napját. Egyházaink képviselői megszentelték, megáldották, a hagyományőrző honvédek és a díszőrség a katonazenekarral pedig körbeölelte a teret. Délután
Jankovits pomázi emlékhelyein jártunk, míg este a művelődési házban a Hadtörténeti Intézet „Négy év vérben és
vasban ” című kiállítását dr. Pollman Ferenc, míg a Jankovits Gyula életét és munkásságát bemutató előadást Babos
Rezső tárta elénk.
G.S.
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Szõke István Atilla: Ura a létnek

Jankovits Gyula emlékére
Az anyagban látni az idõt,
érezni múltat, jelent, jövõt,
s lefejteni a felesleget,
bizony, nem mindenkinek
lehet.
Csak annak, ki ura a létnek,
s keze nyomán kövek
lépnek,
és a kõben szívek dobognak,
és a szobrok érezni fognak.

Jókai, Rákóczi és Árpád,
e szobrokkal üzen most
Kárpát.
S még vagy ezernyi szép
alkotás,
várja azt a nagy szívdobbanást.
Isten áldjon, szent kõfaragó,
kezed munkája megmaradó.
Feltámad majd a
mozdulatlan kõ,
s élõ anyaggá lészen a jövõ.
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További önbizalomra biztatnak

2015-ben immáron negyedszer indul útjára a
vizelettartási
zavarban
érintetteket segítő Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia
Betegedukációs
Program. Pest megyében
26 háziorvosi praxisban
van lehetőség kontinencia
tanácsadáson történő részvételre.

A vizelettartási zavar az a betegség, amiről nem kérdez a
háziorvos, és nem mer beszélni a beteg, annak ellenére,
hogy ugyanolyan gyakori, mint az allergia (szénanátha).
Mindennek ellenére a Cseppnyi Önbizalom Program
kezdeményezői bíznak abban, hogy évről-évre egyre inkább
sikerül elérni, hogy az érintettek megnyíljanak háziorvosuknak, vagy körzeti ápolójuknak és beszéljenek e problémájukról. Eddig már több mint 60.000 érdeklődő vállalta
fel, hogy e kényes témáról beszél az orvosával.
Idén tavasszal összesen 329 háziorvosi rendelőben várják
azokat az érintetteket és a hozzátartozókat, akik eddig még

nem mertek beszélni a vizelettartási problémáról. A
praxisokban rendelési időben fogadják a körzethez tartozó
betegeket. Pomázon és környékén az alábbi orvosokhoz
lehet fordulni:
Dr. Buda Andrea
Dr. Vas János
Dr. Kiss Edina
Dr. Baracska József

Pomáz, Kossuth u.21.
Pomáz, Kossuth u.21.
Budakalász, Kőbányai u.6.
Szentendre, Paprikabíró u. 21-23.

A programról további információkat a www.cseppnyionbizalom.hu weboldalon találhat.

A Cseppnyi Önbizalom Program 2012-ben indult az
Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Általános Orvosok
Tudományos Egyesülete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai támogatásával és az SCA
Hygiene Products Kft. partner-együttműködésében. Az idei
évtől a Magyar Kontinencia Társaság is a kezdeményezés
mellé állt, szakmai támogatásával járul hozzá a program sikeréhez.
Nagy Ákos
VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda

Adományok, chipek, kutyusok

132 befogadott és 118 örökbe adott kutya: ez a pomázi
menhely tavalyi mérlege. A gazdátlanná váló négylábúak
jöttek utcáról, menhelyek-től, gyepmesteri telepekről és
gazdiktól. Kutyaotthonunkban mindig 45-50 körüli volt a
lakók létszáma.
Bizony most is, mint ahogy másfél éve folyamatosan, telt
házzal működik a menhely, várólista alapján vesszük be a
bejelentett kutyusokat. Kb. 1-6 hétig kell várni a bekerülésre,
de igen súlyos, sürgős esetben természetesen kivételt teszünk
(haláleset, sérülés, vemhesség, stb.). Senkit nem utasítunk el,
aki hozzánk fordul segítségért, akár gazdi, akár megtaláló. Ha
azonnal nem tudjuk megoldani a kutyus bevételét, igyekszünk
ideiglenes befogadót találni számára, illetve sok esetben
ajánljuk az állatorvosok segítségét chip leolvasás miatt (ha mi
azonnal nem tudjuk leolvasni). Hiszen egyáltalán nem biztos,
hogy a menhelyre kell vinni egy olyan állatot, akiben van chip.
Leolvasás után hazakerülhet a kutyus. Sajnos még mindig nem
terjedt el a köztudatban a chipelés annyira, hogy minden kutyataláló számára egyértelmű legyen a kutya azonnali azonosítása.
16 iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Az
általános iskolákkal állatvédelmi oktatások tartására, a
középiskolákkal az 50 óra közösségi munka teljesítésével kapcsolatban.
Vicsi László polgármester úr a „polgármesteri támogatási
keretéből”. 2014-ben 368.000 Ft-ot adott, 300.000 Ft-ot az összes
menhelyi védencünk egyszeri oltására, és 86.000 Ft-ot pedig
új hűtőláda vásárlásra. Idén, 120.000 Ft-ot kaptunk kutyaházak vásárlására. Nagyon hálásak vagyunk ezért a segítségért, hiszen mindig „tűzoltásra” kértük és használtuk fel a
támogatást.
Pomázon 4500 db szórólap terjesztésével bíztuk meg a
pomázi Postát, melyben cikkek, SZJA 1% felhívás, és egy
szavazással kapcsolatos kérésünk jelent meg. (Érdekes lenne
megtudni, hogy saját városunkból, a pomázi emberek közül
hányan szavaztak ránk, illetve hányan ajánlják fel az SZJA 1
%-ot számunkra...) Végül a Tesco szavazáson 382, a Szerencsejáték ZRT szavazáson 415 voksot kaptunk, ezúton is
köszönjük mindenkinek, aki szükségét érezte, hogy megpróbáljon segíteni városa menhelyének!
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Örökbefogadásra váró kutyáink:

SZUTYOK
2013-as születésű
nagyon kedves,
zsemle színű,
kistestű kan kutya.
Bemászik az ember
ölébe egy kis szeretetért. Olyan
gazdit keresünk
számára, aki sok
időt van otthon és
tudja szeretgetni.
Külső és belső
élősködők ellen
kezelt, oltott,
chipes.

ROZSDI
2005-ös
születésű,
vörös, igen
okos,
szófogadó kan.
Középtermetű,
és kiváló magasugró. Csak
olyan kertes
házba adnánk
örökbe, ahol
magas és stabil
a kerítés.
Szeret
mozogni, és jó
házőrző. Külső
és belső élősködők ellen kezelt, oltott, chipes.
Érdeklődni: 20/424-9808
További információk: www.pomazikutyak.hu honlapon.
Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület

Tisztelt Szülők! Tisztelt Pomáziak!

AKTUÁLIS

Tisztelettel fordulok Önökhöz, segítségüket kérem egy nagyobb szabású projekt megvalósításában.
A Sashegyi Iskola hátsó udvarán lévő játszótér mára már használhatatlan állapotban van, a csúszdát le is kellett zárnunk.
A javítások sem segítenek már. Így elérkezett a pillanat, hogy egy új játszóteret építsünk, ugyanerre a helyszínre. Mivel
ma már csak EU szabványos, TÜV tanúsítvánnyal rendelkező játszóteret lehet építtetni, a projekt pénzügyi vonzata igen
jelentős.
A telepíteni kívánt játékok száma annak megfelelően alakul, hogy mekkora összeget tudunk erre összegyűjteni, így az
Alapítvány fix költségvetést nem tud jelen pillanatban még bemutatni.
Az alábbi forrásokból kívánjuk megvalósítani a projektet:
•
a Sashegyi Sándor Alapítvány számlájára érkező személyi jövedelemadó 1%-a
•
a Sashegyi Sándor Alapítvány számlájára érkező célirányos magán- és céges támogatói összegek
•
a művelődési házban megrendezésre kerülő őszi Jótékonysági gála bevétele, melyen a Pomázon élő illetve
Pomázhoz kötődő művészek adnak majd egy egész estét betöltő műsort
•
önkormányzati támogatás
Kérem, hogy aki teheti, adója 1%-ával támogassa idén iskolánk alapítványát!

Az alapítvány adószáma: 19180818-1-13

A projekt megvalósulásának tervezett időpontja 2016. tavasz.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy támogassa az iskola leendő játszóterének megvalósulását!

Pomáz, 2015. március 27.

Nagy Koppány Lászlóné igazgató

Partnerség Pomáz Jövőjéért

Reményteljes, új együttműködési forma született a pomázi
lakosok, szervezetek és az önkormányzat együttmunkálkodására. Az új kezdeményezés neve Partnerség Pomáz
Jövőjéért. A Partnerség első állomásaként március 20-án a
szervezők a Viking Étteremben összejövetelt tartottak, ahol
mint “alapító tagok” 24-en voltunk. Nem akarunk alapítani
újabb egyesületet, nem akarunk formális tagságot, viszont a
csoport teljesen nyitott és teljes nyilvánossággal akar működni. Az ötletet az élet adta, az önkormányzat megkezdte az
új település fejlesztési terv-koncepció, az építési szabályzat, az
integrált városfejlesztési stratégia kidolgozását. A helyi rendelet meghatározta, hogy ezeket a város jövőjét hosszú időre
meghatározó dokumentumokat az önkormányzat és a pomázi
lakosok, szervezetek partnersége keretében kell megalkotni.
Az önkormányzat teszi a dolgát, hiszen közzétette felhívását a
partnerségi együttműködésre. Aki március 31-éig bejelentkezett a pomázi főépítésznél, az meg fogja kapni folyamatosan
a készülő anyagokat véleményezésre, illetve elküldheti javaslatait. De a tervek rendkívüli jelentősége, az, hogy az
életünk jövőbeni minőségét döntjük el, ennél többet kíván és
érdemel. Ne feledjük el, a tervek nem az asztalfióknak készülnek. Ha most nem tárgyalja ki Pomáz közössége, hogy mit is
akar, mit tart fontosnak, az egyes esetleg eltérő érdekek,
elképzelések nem kerülnek felszínre, most nem köttetnek meg
a leginkább támogatott megállapodások, akkor a végrehajtás
előtt fogunk megtorpanni, mert nem lesz elég támogatás. Az
önkormányzat szerződést kötött a PESTTERV Kft.-vel, a
kíváló településtervező céggel, úgyhogy a sikeres munka minden feltétele adott. Sokkal többet tudunk tenni hálózatos
együttműködésben, mint egyénileg. A hálózat részei lehetnek
egyének, az önkormányzat, a Pomázon működő társadalmi és
gazdasági szervezetek, intézmények tagjai. A hálózatban minden tag egyforma, nincsen hiearchia, csak a jószándék és az
együttműködésre, a másik meghallgatására való készség számít. A cél, hogy megosszuk az ismereteket, egyeztessük az
elképzeléseket. Március 20-án kipróbáltuk, tudunk így együtt

dolgozni. Mindenki magánemberként beszélt, de mégis,
közvetetten jelen volt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, a Fidesz, a Jobbik, az LMP képviselői, a Lokálpatrióták, a Pomázi Művészek Társasága, a Pomázi Közművelődési és Környezetvédő Egyesület, az MTE Pomázi
Osztálya , az Élhető Szelistye Csoport, az Igazioliva, a Magyar
Vár Alapítvány, a Pomáz Barátai Társaság, a Kráter Műhely
Egyesület, a Pomázi Kulturális Kreatívok.
A munka igazából most kezdődik, de abban máris teljes
egyetértés látszik, hogy a város mennyiségi (lakosságszám)
növekedési periódusa véget ért, most a helyben lakó emberek
érdekeinek megfelelő minőségi fejlesztés, a történelmi értékek
megóvása, a turizmus fellendítéséhez szükséges feltételek,
arculat, vonzerő megteremtése, a központok közötti járdák,
kerékpárutak megépítése, a munkahelyteremtési időszak következik.
Ugyancsak teljes az egyetértés abban, hogy jelenleg a
legakutabb probléma a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés,
ami máris veszélyezteti gyermekeink életét. Szükségesnek látszik a szentendrei példának megfelelően Közbiztonsági Drogellenes Kerekasztal létrehozása. A legfontosabb azonnali
teendő a különböző szereplők összekapcsolása: állami szervek, önkormányzat, gondozó hálózat, iskolák, szülők, egyházak.
Megalapítottuk a Partnerség Pomáz Jövőjéért Google csoportot és levelezőlistát. Várjuk a Pomáziak jelentkezését,
ötleteit, hogyan fejlesszük együtt a tevékenységünket. Hogyan
lehet csatlakozni a Partnerség Pomáz Jövőjéért csoporthoz? A
Google keresőbe írd be: Google Groups. Ha a keresőn keresztül megtaláltad a Google Csoportok vagy Google Groups
oldalt, az ottani keresőbe írd be, hogy Partnerség Pomáz
Jövőjéért. A feljött oldalon a "Kérjen tagságot" -ra kattintsál és
kövesd az utasítást.
Radnay József
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SPORT ÉS SZABADIDő

Döntetlen a „szomszédvárral”

Pomáz ICO SE - Budakalászi MSE 2 - 2 ( 0 - 0 ) Megyei II.o.
Nyugati csoport.
G.: Sergő M.(2) ill. Elekes P.,Erőss T.
A "két szomszédvár" találkozója sok nézőt csalt ki a szombat
esti villanyfényes
mérkőzésre. Több százan biztatták a csapatokat. Jó iramú
mérkőzésen az első negyed órában nem alakultak ki helyzetek
egyik kapunál sem. Ezután lettek izgalmasak az események. A
vendégek többet birtokolták a labdát és veszélyesebbek voltak
kapura, bár a pomáziak is sokszor közelítettek gólra törően a
kalásziak tizenhatosához. Nagy eseménye volt az első
félidőnek, hogy a jogosan megítélt büntetőt a kalászi
ítéletvégrehajtó elemi erővel a felső lécre lőtte, utána a
védelem a kipattanót tisztázta.
A második játékrész második fele négy gólt hozott: A pomázi
Sergő Márton jobboldali támadás végén a beadást közelről
értékesítette (1 - 0 ). Nagyot hajtott ezután a Kalász, előbb egy
jobboldalról eleresztett lövés csattant a pomázi kapu jobb
kapufáján, majd a 78. percben Elekes Péter révén egyenlítettek
( 1 - 1 ). Nagy harc kezdődött a győztes gólért és a vendégek
mezőnyfölénye ellenére egy jó kontrából Sergő kiugrott és a
83. percben
meglőtte maga és egyben csapata második góját ( 2 - 1 ). A
hazaiak tartani próbálták a labdát. Elértek egy szögletet, de a
felszabadításból kontrázott a Kalász és nagy kavarodás után

Nyuszi kupa másodszor

Erőss Tamás közelről a jobb sarokba lőtt ( 2 - 2 ). A vendégek
hatalmas hajrát vágtak ki az utolsó percekben.
Igazságos döntetlen született a végig izgalmas háromesélyes
meccsen. A kalásziak nyerhettek volna, hiszen három
kapufájuk is volt, a pomáziak viszont, ha tartani tudták volna
a 2 - 1-et, szintén... Így mindkét csapat elégedett lehetett az
egy-egy ponttal.
Gerlai Péter

Pulik, mudik,
kuvaszok

Április 11-én a Magyar Várban tartotta meg évadnyitóját a
Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport
Egyesület, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület és a
Magyar Mudi Egyesület. A rendezvényen 16 eb részvételével került sor a Magyar Pásztorkutyák Munkaversenyére,
ezt a magyar Mudi Egyesület agility (akadályokon haladnak
át a kutyák) bemutatója követte. Sokan talán nem is tudják,
hogy nemcsak a puli magyar pásztorkutya, hanem a mudi is.
A mudik nemcsak a terelésben jeleskednek, de kiváló képességeik alapján nagyon jó katasztrófakutyák is válnak belőlük.

A húsvéti szünet előtt lezajlott a 2. Nyuszi sakk kupa a Pomázi
Mátyás Király Általános Iskola diákjai között. A versenyt idén
is Nizák András sakk-oktató és Selley László bonyolította le.
28 lelkes sakkszerető diákunk vállalta az 5 fordulós küzdelmet. A végső győzelmet 100 %-os teljesítménnyel Horváth
Ádám 4. d osztályos tanulónk szerezte meg. Második helyezést ért el Ferencz Dávid, Harangozó Zsombor, Gardev Dániel, Milán Attila Gábor, harmadik lett Devescovi Barnabás,
Horváth Olivér, Kerekes Máté, Kerényi Márk, Kovács Bertalan, Lepenye Kolos, Milán Ompoly. Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek és köszönjük a Pomázi
Nebulókért Alapítvány támogatását a díjazásban!
Mátyás király általános iskola
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Modern spártaiak

Rengeteg edzésforma létezik Magyarországon. Mégis kevés
olyan van, mint a spartan race, mely kimondottan harcosoknak lett kifejlesztve. Ennek lényege gyakorlatilag egy
rendkívül nehéz akadályokkal terhelt pálya, amit a
versenyzőknek gyakran sárban, vízben gázolva kell leküzdeniük. Az önvédelmi irányzatok, harcművészetek és
küzdősportok művelőinek olyan edzésmódszerre van szüksége, amely kézzel fogható eredményeket hoz magával:
erősebb ütések és rúgások, nagyobb állóképesség, jobb koordináció.
Olyan összetett, funkcionális edzéstervet dolgoztunk ki,
mely mind a mentális, mind a fizikális erőt fejleszti. A kettő
összekapcsolásából hihetetlen eredmények születnek!
2015. április 18.-án a Hungaroringen rendezték meg a Reebok Spartan Race versenyt, melyen A MLYNKY -POMÁZ
SPARTAN TEAM a 203 csapatból a 6. helyezést érte el!
Jánszki Katalin, edző

A képen: Papucsek József, Tamás Papucsek, Eszter Zömbik, Pataki László, Papucsek Péter, Gyula Jánszki, Attila Friedrich, Hernádi Eszter, Anett
Varga, Krisztina Majoros Szabó, Bence Rákosi, Jánszki Dénes, Zita Falics,
Zsolt Iflinger, Jánszki Dániel, Zsuzsanna Karsza Kiri, Dániel Hernádi és
Gotthard András

Drogmegelőzés

Pomázon sajnos komoly probléma a fiatalok drogfogyasztása. Ami még riasztóbb tény lehet, hogy amíg pár évvel
ezelőtt a 13-14 éves fiatalok voltak a legveszélyeztetettebb
életkorúak, mára ez a korhatár lejjebb ment, s már az 5-6.
osztályosok körében is előfordul a füves cigaretta. Viszont
túlnyomó részben mi felnőttek (szülők, pedagógusok) tájékozatlanok vagyunk – mind a megelőzés terén, mind a
felmerülő probléma kezelésével kapcsolatban.
Ennek érdekében a Pomázi Mátyás Király Általános
Iskolában tartott egy előadást a KÉKKOCKA Nonprofit Bt.
2015. március 21-én, szombaton. Sajnos, nagyon kevesen
voltunk, pedig a probléma igen komoly. Sokan úgy gondolják, őket nem érinti ez a téma – pedig be kell látnunk,
hogy akár közvetve, akár közvetlenül, a baj mindennapos, s
igenis mindenki érintve van.
Az előadáson rengeteg ismeretet szereztünk mind a szenvedélybetegségekről, mind a függőségről, s a különböző
kábítószerek hatásairól. Melyek a felismerhető jegyek egy
kábítószert használónál. Megdöbbentő tényeket tudtunk
meg a mai fiatalok kábítószer élvezetéről, arról, hogy milyen könnyű ma már hozzájutni a különböző drogokhoz, s
aztán mennyire nehéz leszokni. Megtudtuk azt is, hogy
rengeteg újfajta szintetikus drogot készítenek, melyekkel az
orvosok nem is tudják tartani a lépést.
Pomázon nem egy ismertebb hely van, ahol mindennapos,
hogy a fiatalok kábítószereznek (bármilyen formában). Fokozottan kell figyelnünk gyerekeinkre, mert mint kiderült,
itt kiépített droghálózat működik, sajnos sikeresen!
Lévayné Czirók Margit

MOZAIK

Festmények az
elhagyott autóban

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
eljárást folytat ismeretlen
tettes ellen orgazdaság vétség elkövetésének gyanúja
miatt.
A jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint az ismeretlen
személy 2015. március 12-én
Pomázról Budakalászra közlekedett személygépkocsival,
amikor eddig ismeretlen okból
és körülmények között balesetet szenvedett. A gépjármű
vezetője az autót hátrahagyva
távozott a helyszínről.
A rendőri intézkedés során a
balesetet szenvedett járműből
könyvek és festmények kerültek elő. A szentendrei nyomozók vizsgálják, hogy a
lefoglalt tárgyak bűncselekmény elkövetéséből származnak-e.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismerni
véli a fényképeken szereplő vagyontárgyakat, jelentkezzen
személyesen a Szentendrei Rendőrkapitányságon vagy tegyen
bejelentést a 06-26/502-400-as telefonszámon, illetve az
ingyenesen hívható 06-80-555-111 "Telefontanú" zöld számán
(h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén.
www.police.hu

Kerekasztal a drog ellen

Sarkadi Attila önkormányzati
képviselő példaértékű kezdeményezéssel élt, amit a képviselőtestület is teljes mértékben támogatott. Pomázi közbiztonsági kerekasztal létrehozását javasolta, amely véleménye szerint jelentősen csökkenthetné a pomázi bűnesetek, ezen belül is első sorban a droghoz kötődő bűncselekmények számát.
A képviselő évek óta foglalkozik a városi droghelyzettel.
Azt tapasztalta, hogy az
elmúlt időszakban a panaszok
Sarkadi Attila
száma megtöbbszöröződött, és
önkormányzati képviselő
bár a város különböző részein a
probléma másként jelentkezik, az egész Pomázon jelen van.
A kerekasztal résztvevői a következőkből állnának: önkormányzat, szociális ellátás szereplői, pedagógusok, egészségügy szereplői (orvosok, védőnők), egyházak diakóniai
csoportjai valamint a helyi egyházi vezetők, rendőrség, addiktológiai és romológiai szakemberek.
És mik lennének szerinte a konkrét teendők? A rendőrségnek
biztosítani kellene egy pomázi drogügyekért felelős, kapcsolattartó embert. Csoportos képzéseket kell szervezni a
lakossággal közvetlen kapcsolatban álló szakemberek (pl.
tanárok, védőnők) számára és biztosítani egy városi addiktológiai szakembert. Ki kell harcolni a három pomázi iskolának közösen egy iskolai szociális munkást. Fontos teendő a
Szociálpolitikai kerekasztal összehívása és kibővítése. Felvenni a kapcsolatot az országosan jól működő drogterápiás
szervezetekkel. A képviselőtestület megbízta Sarkadi Attilát
a kerekasztal koordinálásával.
pp
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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

Május

Tipegő – Hétfőnként 10 órától. Első
alkalom: 2015. május 11.
A Tipegő foglalkozásai a zene, a
mozgás, a látványos eszközök és az
élvezetes játék egyedi és hatásos kombinációja. Információ: Szmirnov
Krisztina, 06-30/314-2829,
www.zsurok.hu.
ÖTLETELJÜNK POMÁZÉRT
Május 14-től minden hónap második
csütörtökén 18 órától
a Pomázi Művelődési Házban.
Civileknek, intézményeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
korhatár nélkül !
Várunk minden jó szándékú
pomázit kérdéseivel, ötleteivel !
május 17. csütörtök 18:00 óra
A kölyök. Édes-bús musical Charlie
Chaplin emlékére. A Pilisszentkereszti
Közösségi Ház Színjátszókörének
előadásában
Zene: Nagy Tibor
Vers: Bradányi Iván
Szöveg: Pozsgai Zsolt
Főszereplő: Pelsőczy László
május 19. kedd 14:00-19:00 óráig
Véradás

május 23. szombat 19:00-22:00 óráig
Musical est
Kocsis Tibor, Szabó Dávid, Serbán
Attila, Veréb Tamás előadásában
május 30. szombat 10:00-14:00 óráig
Gyereknap
11:00 órától a Bojtorján Együttes
koncertje. A belépés díjtalan.

Minden szombaton 7-11-ig
termelői piac
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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!
- Horváth Izabella
- Takács Gréta
- Fülöp Hanna Lívia
- Hetzmann Sára Rozina
- Dobos Hanna
- Bajtek Marcell
- Hetényi Zalán Medárd
- Laszli Csenge

2015. 03. 17.
2015. 03. 23.
2015. 04. 02.
2015. 04. 03.
2015. 04. 06.
2015. 04. 09.
2015. 04. 09.
2015. 04. 10.

Levelünk jött!

Az Úr, ünnep, tradíció és
egymás tisztelete!!!

Húsvét hétfő van, az ÚR halálának és feltámadásának ünnepe. Ma 2015. 04.
06-án a keresztény világ a feltámadást ünnepli. Az újjászületés a természet
ébredése, tojás jelképezi a sziklába vájt sírhely üzenetét.
Mit jelent mindez a mai "modern ember"számára?
Példa az olvasó és környezete számára!
Béla és fia Gábor hétvégén és ünnepnapon láthatja gyermekét. Húsvét hétfőn
mivel múlatja az időt gyermekével? Milyen fundamentumot ad az ilyen
szülő gyermekének? Talán ilyet?
„Gyere fiam húsvét hétfő van nyírjunk füvet úgysincs más dolgunk” addig is
együtt vagyunk"
Vagy?
Gyere fiam menjünk el ünnepelni a megváltót és kapjunk be egy jó kis sonkás hamburgert, hogy te is érezhesd az ünnep hangulatát.
Válasszunk! Mi kell nekünk?
Kell nekünk? Vasárnapi nyitvatartás, hajszolva a vasárnapi gagyit, amit hétköznap is meg tudnánk venni.
Vagy?
Maradunk a hagyományos vasárnapi ebédnél beszélgetésnél gyerekeinkre és
egymásra figyelve, megkérdezve őket: hogy vagytok?
Vagy kell nekünk egy jó kis webkamera, hogy 2000 km-ről élvezhessük
unokáink képét. Ez kell nekünk? Nem.
Szerintem az kell nekünk, hogy szeressük és tiszteljük egymást, ne 2000 km
távolságból, mert ha így lesz, mi is csak egy génmanipulált húscafat leszünk
egy globális hamburgerben. Mi magyarok sokkal többre vagyunk képesek,
csak merjünk magyarnak lenni.
A történetet a képzelet szülte, ha valaki magára ismer az csak a véletlen
műve.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzik: Guszter János

Pomáz Város Önkormányzata Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottsága által elbírált
civil szervezetek pályázatainak közzététele 2015
Szoc.p.1.
(3662/2015/0

Pomázi
Mátyás

Pomázi
Nebulókért

5.a. "Várnak a
várak"

Szoc.p.2.
(3663/2015/0

Pomázi
Mátyás

Pomázi
Nebulókért

5.b. Gazdálkodj 50.000
ökosan!
Ft

Szoc.p.3.
OPÁNKE OPÁNKE Szerb
(3664/2015/0
Szerb
Hagyományörző
1.)
Hagyományö
Kulturális
Szoc.p.5.
(3667/2015/0

Pomázi
Mátyás

Pomázi
Nebulókért

Szoc.p.6.
(3668/2015/0

Pomázi
Mátyás

Pomázi
Nebulókért

Szoc.p.7.
(3669/2015/0

Pomázi
Mátyás

Pomázi
Nebulókért

Szoc. p.8.
Pomázi
Pomázi
(3670/2015/0 Harcművésze Harcművészeti

35.500
Ft

az Egyesület kirándulása Bonyhádra.

50.000
Ft

Kult.p.2.

Pomázi

Pomázi Nebulókért

54 gyermek

50.000

(5.B) Tájegységek

25.000

Pomázi Nebulókért

Kult.p.5.

Pomázi

Pomázi Nebulókért

Jó tett helyébe, jót 50.000
várj!
Ft

Kult. p.7.
(3648/2015/01

Pomázi
Ifjúsági

Pomázi Ifjúsági
Fúvószenekar

Koncert az Egri
Székesgyházban

50.000
Ft

OPÁNKE
Hagyományörző

"Pomázi Udvar II."

50.000
FT

8.osztályok a
Terror Háza

50.000
Ft

Látók a nem látók 50.000
között!
Ft
A gyermekek
felkészítése

50.000
Ft
8.000
Ft

Szabadnapok a
Majdánon.

Szoc. p.11.
(3719/2015/0

Pomázi
Agapé

Emberséggel,
Kultúrával

Pomáz Város 40.000
Napi élő csocsó
Ft

Szoc. p. 16.
(3725/2015/0
1.)

Sashegyi
Sándor
Általános
Iskola,

Szoc.p.18.
(3727/2015/0
1.)

Sashegyi
Sándor
Általános
Iskola,

Szoc. p.21.
(3731/2015/0
1)

Sashegyi
Sándor
Általános
Iskola,

Szoc. p.22.
(3732/2015/0
1)

Sashegyi
Sándor
Általános
Iskola,

Szoc.p.24.
(3735/2015/0
1.)

Sashegyi
Sándor
Általános
Iskola,

2. és 3. o.
AggtelekSzögligeti

Rendészeti tábor

50.000
Ft

50.000
Ft

Sashegyi Sándor
Alapítvány

8.b.o. Börzsöny 31.500
útjain
Ft

Sashegyi Sándor
Alapítvány

Soft-csúzli
szabadtéri program.

35.000
Ft

Sashegyi Sándor Egészség és Sport 50.000
Alapítvány
Nap
Ft

Szoc.p.27.
Pomázi
Pomázi
terembérleti díj a
(3738/2015/0 Közművelőd Közművelődési és POVEK ren- 50.000
1.)
ési és
Környezetvédő
dezvényere.
Ft
Szoc. p.28.
Pomázi
Pomázi
POVEK
50.000
(3739/2015/0 Közművelőd Közművelődési és
buszkirándulás.
Ft
1.)
ési és
Környezetvédő
Hátrányos
50.000
helyzetű gyerFt

Szoc.p.30.
Szociális ENA "Egészséges Szüreti Mulatság 50.000
(3741/2015/0 Szolgáltató
Nemzetért"
SzSzK-ban
Ft
Szoc.p. 32. Szent Miklós
(3743/2015/0 Alapítvány

Szent Miklós
Alapítvány

Idősek klub kirán- 50.000
dulás
FT

Szoc.p.33.
Német
(3744/2015/0 Nemzetiségi

"Napsugár" a
Német

Sport nap buborék 50.000
foci.
Ft

Szoc.p.34.
Német
(3745/2015/0 Nemzetiségi

"Napsugár" a
Német

Pomázi akácméz 50.000
nyomában
Ft

Szoc. p.35. Holdvilág- Holdvilág-Árok
(3747/2015/0
Árok
Országjáró és Pomáz körül-belül 50.000
teljesítmény túra
Ft
1.)
Országjáró és
Kulturális

1.000.
000 Ft.

Összesen: 22
db.
Pomáz,

Pomázi Német
Nemzetiségi

Pomázi

Emberséggel,
Kultúrával

Szoc.p.29. Gyermekjólét ENA "Egészséges
(3740/2015/0 i Szolgálat
Nemzetért"

Pomázi
Német

Kult. p.4.

Pomázi
Agapé

Sashegyi Sándor
Alapítvány

Kult.p. 1.
(3414/2015/01

Hagyományörző 50.000
Szerb táncház
Ft

Szoc.p.10.
(3718/2015/0

Sashegyi Sándor
Alapítvány

Pomáz Város Önkormányzata Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottsága által elbírált
civil szervezetek pályázatainak közzététele 2015.

Halászné Gambár

Kult.p.8.
OPÁNKE
(3649/2015/01 Hagyomány
Kult. P.11.

Hétszínvirág

Icuri-Picuri

Kult. P.12.

Hétszínvirág

Icuri-Picuri

Kult. P.13.

Hétszínvirág

Icuri-Picuri

(6.c.) Nógrád megyei 50.000

Csapatépítése és men- 50.000
Poroszlói Ökopark

50.000

Poroszlói Ökopark

50.000

Kult. P.14. Hétszínvirág
(3655/2015/01 Óvoda és Huncutka Alapítvány

Szakmai kirándulás,
Poroszlói Ökopark

50.000
Ft

Kult. P.15.
(3656/2015/01

Sashegyi
Sándor

Sashegyi Sándor
Alapítvány

7.a osztálykirándulás.

50.000
Ft

Kult.p.16.
(3657/2015/01

Sashegyi
Sándor

Sashegyi Sándor
Alapítvány

"Skanzen " a falusi
iskola műkődése

25.000
Ft

Kult. P.17.
(3658/2015/01

Sashegyi
Sándor

Sashegyi Sándor
Alapítvány

Szakmai nap

50.000
Ft

Kult.p. 19.
(3680/2015/01

Sashegyi
Sándor

Sashegyi Sándor
Alapítvány

8. évfolyam Terror
Házába

50.000
Ft

Kult.p.22.

Pomázi

Emberséggel,

Filmvetítés

25.000

Kult. P.24.
(3689/2015/01

Pomázi
Ifjúsági

Pomázi Ifjúsági
Fúvószenekar

Nyári zenetábor Sopron

50.000
Ft

Kult.p.26.

Testvérmúzs

Testvérmúzsák

Söndörgő Együttes

25.000

Kult. P.27.
Kult.p.29.

Testvérmúzs
Testvérmúzsák
művésezti tábor
50.000
Tarzicius Tarzicius Alapítvány Tiszaug cserkészcsapat 50.000

Kult.p.30.

Német

"Napsugár" a Német

Osztálykirándulás

25.000

Kult. P.31.

Német

"Napsugár" a Német "25 éves a Német suli" 50.000

Kult. P.32.

Német

"Napsugár" a Német

Napközis tábor

25.000

Kult. P.33.

Német

"Napsugár" a Német

Balaton környéki

50.000

Kult. P.34. Hétszínvirág "Tátika" Alapítvány a , Budapesti Fővárosi
(3704/2015/01 Óvoda és
Pomázi III. sz.
Állatkerti kirándulás

50.000
Ft

Kult.p. 35. Hétszínvirág "Tátika" Alapítvány a
(3537/2015/01 Óvoda és
Pomázi III. sz.

50.000
Ft

Nőtincs élménypark
meglátogatása.

Kult. P.36. Hétszínvirág "Tátika" Alapítvány a Múlt és jelen Fertődön 50.000
(3706/2015/01 Óvoda és
Pomázi III. sz.
I.
Ft
Kult.p.37. Hétszínvirág "Tátika" Alapítvány a Múlt és jelen Fertődön 50.000
(3707/2015/01 Óvoda és
Pomázi III. sz.
II.
Ft
Kult. P.38. Hétszínvirág "Tátika" Alapítvány a Múlt és jelen Fertődön 50.000
(3708/2015/01 Óvoda és
Pomázi III. sz.
III.
Ft
Kult.p.39.

Pomázi

Holdvilág-Árok

3 dimenziós kiállítás

50.000

Kult. P.40.

Pomázi

Holdvilág-Árok

Sport, művészeti és

50.000

Kult. P.41.

Pomázi

Holdvilág-Árok

Szakmai kirándulás.

50.000

Kult. P.42.

Pomáz

Pomázi

Bauhaus Stúdió

50.000

Kult. P. 43. Honalapítás Honalapítás Emlékmű
Pályázat össz.:
Pomáz, 2015.
28.

Nyári napforduló
Ternovszky Béla

50.000

1.500.0

HIRDETÉS

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.

10-én 8.00–20.00-ig
Viktória
17-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
24-én 8.00–20.00-ig
István Király
25-én 8.00–20.00-ig
István Király
31-én 8.00–20.00-ig
István Király

Június

7-én 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

Május

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

FE-GROUP INVEST Zrt.

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladékgyűjtés

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök,
berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyűjtése.

2015. június 6. szombat 8.00-13.00
helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
parkolójában (Huszár utca 3.)

A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal,
elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait!

Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!
Ezeket NE a háza elé tegye ki!

A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyet nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni,
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélén kössenek ki
ezek a berendezések, avatatlan ezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő nehézfémről
és egyéb veszélyes kemikáliáktól.
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„Mi mindent megteszünk az Ön látásáért,
jöjjön, hogy bizonyíthassunk!”
Intézzen el helyben mindent, ami a tökéletes látáshoz
kell! Szemvizsgálat, szemüvegkészítés, napszemüvegek, szemcseppek, kontaktlencse ápolók.

