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Garai Gábor.

Június...

Tudom, meghalnék idegenben:
ott még a fák sem ilyenek:
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg:
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár:
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...
Meghalok itt is:- a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld, szinte tombol,
s a kőnek is illata van:
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha virágot nemzene,
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

Nemes Nagy Ágnes:

Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.

Pomázi Polgár 3

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Összhangba kell hozni elképzeléseinket
a lehetőségeinkkel

-Kezdjük kicsit messzebbről. Jean-Claude Juncker úr Rigai
szereplésekor mintha mindenki más filmet nézett volna…
- Most csak képzeljük el, ha én megérkezem a megyei közgyűlésbe, ahol annak elnöke engem átölel, barátaim közül van,
akit homlokon csókol, van, akinek a nyakkendőjét rángatja…
polgármester társaim közül egyiket pofon veri, a másikat nem
ismeri meg és akkor még nem láttam hölgy képviselőtársaim
arcát, amint megpróbálja szájon puszilni őket… Nem, ezt még
csak elképzelni sem lehet! Azt is mondhatnám: ezek szerint
nagy különbség van illemtudásban elnök és elnök között. Aki
ezt utólag viccesnek találja, annak a fejében azt hiszem, hogy
komoly bajok vannak. Elég volt már a kettős mércéből, ahol
minden lépésünkre vigyáznunk kell, mert az nem európai, de
ha odaát valaki finoman szólva is elvéti a mértéket, az vicces
vagy netán azt komoly politikai jelzésnek kellene értelmeznünk.
- És belföldön vannak komoly politikai jelzések?
- Kétségtelenül. Az „természetes”, hogy gyakran nem arról
szól a közbeszéd, ami az ország szempontjából a legfontosabb.
Vagy egy eseményt maguk a politikusok is rosszul értelmeznek. Amikor a bróker botrány kitört a pártok egymást hibáztatták, és nem arról beszéltek: hús vér felelősei vannak annak
a szomorú ténynek, hogy eltűnt az emberek pénze. De ma,
2015 közepén nekünk önkormányzati vezetőknek egy fontos
üzenetet kell szem előtt tartanunk. A lehetőségeinkhez képest
minden erőnkkel elő kell mozdítanunk az Európai Unió kohéziós alapjainak minél hatékonyabb lehívását. Ez az a pont
ahol kormányzó erőnek és ellenzéknek lehetnek közös érdekei
saját településük fejlesztése érdekében.
- Milyen lehetőségek rejlenek az operatív programokban?
- Sokat elmondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni:
az, hogy Budapesttel közösen alkotunk egy régiót, az Pest
megye számára rendkívül kedvezőtlen, mivel a támogatások
intenzitása a gazdasági fejlettség függvénye és a főváros ebből
a szempontból sajnos lehúzza térségünket. A gazdasági élet
szereplőinek nagyobb önrészt kell biztosítaniuk fejlesztéseikhez, mint más önmagukban nem fejletlenebb térségek vállalkozóinak, befektetőinek. És ez igaz az önkormányzatokra is:
szűkebb a keret arányosan kevesebb a forrás, mint más megyékben.
- Mi a megoldás?

- Összhangba kell hozni elképzeléseinket a lehetőségeinkkel. Ez a munka jelenleg is folyik. Aztán eddig sem vártunk csak az uniós pénzekre,
hanem pályáztunk belföldi forrásokra is, nem is
eredménytelenül. Ezt a jövőben is folytatni fogjuk.

Hála a takarékos gazdálkodásunknak és az állami konszolidációnak önálló fejlesztésekre is képesek vagyunk, itt elsősorban
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a belterületi utak rendbetételére gondolok, amelyre külső forrás nem igazán áll rendelkezésre.
- Nem aprópénzre váltás ez?
- Egyáltalán nem. Nyilvánvaló, hogy vannak nagyobb ívű
fejlesztések, mint a körforgalom volt és vannak kisebb, de a
mindennapjainkban igenis fontos szerepet játszó fejlesztések,
mint a zebrák, az utca névtáblák.
- Ebbe a sorba illeszkednek a virágoszlopok is?
- Igen. Húsz ilyen oszlopot helyeztünk ki a város különböző
pontjain. Természetesen vigyázni és gondozni is fogjuk, de
ahogy azt már közzé is tettük, szívesen vesszük, ha a lakók is
befogadják, öntözik ezeket. A virágosítást folytatni fogjuk.
Ahogy a játszóterek folyamatos rendbetételét és karbantartását
is, és a fitnesz parkok létrehozását is. Nem fogadható el az
álláspont, hogy nem érdemes ezzel törődni, mert úgyis ellopják, tönkreteszik őket. A pályázaton nyert kamerarendszer
érzékelhető változást hozott ezen a területen is. Vannak területek, ahol az illegális szemétlerakás is visszaszorult. Az önkormányzat a maga lehetőségeivel föl fogja venni a harcot a
sitt hordókkal, az illegális szemétkupac telepítőkkel és ehhez
nem győzzük a jó érzésű környezettudatos lakosság segítségét
kérni.
- Mi a helyzet a zöldhulladékkal?
Itt jó híreim vannak, 2016-tól a város területén megindul a
háztól való szelektív hulladék, gyűjtés. Ez nagy változást
hozhat az életünkben ezzel együtt eltűnnek a sokszor mocsoktól és kommunális hulladéktól „elöntött” szelektív szigetek. A
város egyik részén (Tiszoczky telepen) ezt próbajelleggel
szeptember elejétől beindítjuk. Jövőre pedig a háztól való
zöldhulladék elszállítására is lesz lehetősége a Pomáziaknak.
- Milyen megoldások lehetségesek?

Egyetértek például Zsebe Zsolt, Sarkadi Attila
képviselőtár-saimmal, hogy a probléma kezelését
felvilágosítással a zöldhulladék kezelés megfelelő
házi módszereinek népszerűsítésével kell kezdeni
és ebbe a helyi médiumokat, az oktatási intézményeket, civil szervezeteket is be kell vonnunk. A

komposztálást például korábban megpróbáltuk kedvezményes
árú ládák árusításával serkenteni, de nagyon mérsékelt sikerrel
járt. Kósa Anikó alpolgármester asszony találóan jegyezte meg
az áprilisi testületi ülésünkön, hogy egyszerű anyagokból bárki
ki tud alakítani komposztálásra alkalmas helyet a kertjében.
- Evezzünk más vizekre! Ha polgármesterekkel beszélget az
ember általában a gondok kerülnek előtérbe. Volt e májusban gondtalan, örömteli pillanat is?
- Hát persze, szerencsére a mi életünk sem csak örökös harc,
vita meg homlokráncolás. Nagyon jól éreztem magam például
az Opanke tiszteletére rendezett ünnepségen örülök, hogy én
tolmácsolhattam az önkormányzat elismerését. És jólesően
büszke vagyok arra is, hogy a Kossuth-díjat kapott Hot Jazz
Band egyik tagja, Galbács István városunk lakója.
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Hírek röviden
Psalmus kórus

A marosszentgyörgyi református gyülekezet Reménység kórusa és a pomázi református gyülekezet Psalmus
kórusa közösen léptek föl és adtak
szolgálatot a pomázi református templomban május 18-án.

Tűzoltóink Mezőcsáton

Ebben az évben negyedik alkalommal
került megrendezésre Mezőcsáton az
év első hagyományőrző versenye,
amelyen a Pomázi Ifjúsági Tűzoltók is
részt vettek. A korai indulás és a borús
idő ellenére a csapattagok ismét kitettek magukért, a felvonulás utáni versenyen I. helyezést értek el ifjúsági
kategóriában.

Gratuláció az Opankénak

Az Opánke Szerb Hagyományőrző
Kulturális Egyesületet gratulációban
részesítette Pomáz Város vezetése Vicsi László polgármester méltatásával,
amire a Pomázi Művelődési Ház és
Könyvárban került sor egy táncos
estén 2015. május 30-án, pezsgővel,
süteményekkel kínálva a megjelenteket.

Hadüzenet a kátyúknak

Az önkormányzat megkezdte a az erősen
elhasználódott utak kátyúzását. Első körben a kiemelten problémás területekre
koncentráltak.
Ennek megfelelően az első ütemben
elkészült a Bem, Susnyár (hátsó szentendrei út is), Vróczi, Balogh Á. Otelló,
Körte, Egres, Cseresznyés, Hegyalja,
Bodza, Gábor Á. Diófa, Pataksor, Vörösmarty, Rákóczi, Mátyás, Ipartelepi,
Céhmester, Mester út. A második ütemben pedig az Ady Endre u., Sashegyi S.
u., Horváth u., Plébánia u., Sport u., Erkel Ferenc u., Szilágyi E. u., Toldi M. u.,
Váci M. u., Széchenyi I. és Mikszáth K.
u. között.
2. szakasz
Orgona u., Tavasz u., Mogyoró u., Alma
u., Körte u., Petőfi S. u., Mikszáth K. u.tól lefelé Jókai M. u., Arany János u.,
Csokonai u., Eötvös L. u., Zrínyi M. u.,
Kandó K. u., Május 1. u., IV. Béla u.,
Bethlen G. u., Bocskai u., Teleki J. u.
Bihari u.

Szemét a szántón

Építkezik? Bont, vés, átalakít? Vagy
csak egyszerűen sok szemetet halmozott fel élete során? Semmi gond!
Fogadjon egy teherautót, és hordassa ki a más földjére és ne zavartassa
magát, ha feljelentik, ha felszólítják
a tulajdonosok… Remek megoldás,
nem? Hogy ilyen nem lehetséges,
nem létezik? Dehogynem. Hasonló
eset Pomázon zajlik egy esztendeje.
Az önkormányzat megelégelte az áldatlan állapotokat és úgy döntött:
ideje véget vetni ennek.
Majd egy éve városunk jegyzőjéhez
fordult egy bejelentő, hogy a Kőhegyen a 8401 helyrajzi számú út, valamint az attól északnyugatra lévő
területre nagy mennyiségű illegális
sittlerakás, és földfeltöltés történt. A
magánterületre lerakott sitt, zöldhulladék és szemét lerakása környezetvédelmi illetve földvédelmi hatósági
ügy, ezért a polgármesteri hivatal értesítette a megfelelő hatóságokat. Az
ügyben egy magánszemélyt is sikerült
azonosítani, aki jegyzőkönyvbe véve
vállalta a cselekmények elkövetését.
Mindez nem tántorította el emberünket, aki azóta is úgy irányít sittel megrakott teherautókat a szántónak jelölt
ingatlanra, hogy az nem is az övé. Igaz
igyekszik a csúfságot szemérmesen
földdel eltakarni, mondván: ami nem
látszik, az nincs is. Többen is tettek
már lefotózott rendszámokkal együtt
bejelentést az áldatlan állapot ellen,
ezeket a hivatal folyamatosan továbbította. A terület tulajdonosai szóban és
írásban is felkérték ezt a kitartó és
szorgalmas személyt, hogy ne hordja
már az ő földjükre a más szemetét, de
mindhiába.
Az önkormányzat viszont elunta azt,

hogy az illetékes hatóságok finoman
szólva mintha nem kellő eréllyel léptek volna föl a szorgos szeméthordó
ellen. Ezért a hatóságok felettes szerveinél az ügyek azonnali kivizsgálását
kérte, valamint a Szentendrei Rendőrkapitányságnál az ismert személlyel
szemben környezet és természetkárosítás címén büntetőjogi feljelentést is tett.
Pomáz Város Önkormányzata kéri a
lakosság segítségét, amennyiben a
területen sittet hordó teherautót észlel,
mielőbb értesítse a Pomázi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőit
a 06-26-814-315 telefonszámon, hogy
a tettenéréssel és rendőrségi segítséggel azonosítani (igazoltatni) lehessen a
teherautó vezetőjét is.
A bejelentők személyét és adatait természetesen titkosan kezelik.
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Útépítések Pomázon

Folyamatosan zajlott májusban is az utak építése. Új burkolatot kapott a sokak
által használt Gábor Áron utca eddig még le nem aszfaltozott része, a Gábor
Áron és a Huszár utca találkozásánál. Elkészült a Tulipán utca is. A Boglárka
utcában is folyik a munka, itt megépül teljes hosszban a járda és a csapadékvíz
elvezetés is rendezésre kerül.
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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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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
Képviselő–testület 25/2005. (09. 12) számú rendelete
értelmében lakossági kérelmek alapján új közterület elnevezését tervezi az alábbi helyrajzi számú utakon:
1. - a 9728 hrsz-ú út a Vróci úttól balra nyílik
Javaslatunk: Vihar utca, Zápor utca

2. - a 9700 hrsz-ú út a Meselia utca folytatása külterületen
Javaslatunk: Vízesésutca, Zuhatag utca
3. - a 9031 hrsz-ú út a Meselia utca végén balra
Javaslatunk: Víztároló utca
4. - a 8316 hrsz-ú út Vróci út végén jobbra
Javaslatunk: Vércse utca

5. - a 8324 és 8307 hrsz-ú út Vróci úttal párhuzamos
Javaslatunk: Sas utca
Az utcajegyzékben még nem szerepelnek ilyen elnevezésű közterületek. Az utcában állandó lakosok élnek.
Az állandó lakosok bejelentkezése csak elnevezett közterülettel határos ingatlanba történhet.

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat, személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13-17, SZ: 8-12, 13-16,
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. június 04-ig.
Pomáz, 2015. május 14.

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…
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Ivóvíz és szennyvíz Társulat az Alcsevicának

Egyéni képviselői előterjesztések, Szmsz módosítás és még
jó néhány, oktatási- nevelési intézményt érintő kérdés is
napirendre került a pomázi képviselőtestület áprilisi lapzártánk után, megtartott ülésén.

Vicsi László beterjesztette a 2014. évi költségvetés zárszámadását, amit a következő ülésen kell a testületnek megtárgyalni és lezárni. 2007 óta adományoz a köznevelésben kiemelkedően teljesítő személynek Közoktatásért díjat a városi
pályázat kiírásáról.
Minisztériumi rendelet tett szükségessé az óvoda szervezeti és
működési szabályzatában technikai jellegű módosításokat.
Az óvodai beiratkozással és csoportok indításával kapcsolatos
előterjesztésből megtudhattuk, hogy a jelentkezők száma
2015-ben is meghaladta a felvehető gyermekek számát, így a
Polgármesteri Hivatal bizottságot szervezett, mely 2015. 03.
25-én összeült és javaslatot tett az óvodai felvétel egységes
szempontjaira. A bizottság tagjai az intézményvezető-helyettesek és a tagintézmény vezetők voltak.
A beiratkozók száma 142 fő, az összesen felvett gyermekek
száma 131 fő. A Mesevölgyi Tagóvodából 6 fő átirányításra
került (pl.: nemzetiségi csoportba kérte a gyermeket a szülő, a
tényleges körzetbe lett átirányítva gyermek,), a Hétszínvirágból 1 fő átirányításra került, 3 főt átvettek egy másik
óvodából, Napsugárba 5 főt vettek át, a Mesevárból 2 fő lett
átirányítva egy másik óvodába, a Bölcsődében (koruknál
fogva, még nem töltötte be a 3. életévét a gyermek) 7 fő
marad.
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Pomázi Bölcsődéjébe 38
fő iratkozott be (ez a szám tartalmazza koruknál fogva az
óvodából átirányított gyermeket), ebből 38 fő gyermeket vettek fel és nincs elutasított gyermek.
Összességében Pomáz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hétszínvirág Óvodában 9, a Napsugár Tagóvodában
3, a Mesevölgyi Tagóvodában 3 és a Mesedombi Tagóvodában
3, a Mesevár Tagóvodában 3 csoport indítását engedélyezte.
Az új oktatási törvény szerint az általános iskolák igazgatóit a
szakminiszter nevezi ki öt évre és a település csak véleményezési joggal bír az ügyben. A Pomázi Mátyás király
Általános Iskola négy pályázója közül mindenkit támogattak.
A Teleki-Wattay iskola igazgatói székére egy pályázó volt, ő
szintén megkapta a testület támogatását.
Száz százalékos, vagyis nulla önerőt igénylő pályázatot nyert
az önkormányzat, amely átfogó vizsgálatot tett lehetővé a
város intézkedési tervének megalapozására. A terv mostanra
készült el, miután a bizottságok is minden részletében megvitatták. ( Lsd. következő számunkban.)
Lakossági javaslatra a 1054. helyrajzi számú közterületet a

testület Birs utcának, míg a 8301 számút Szárazér utcának
nevezte el.
Az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos előterjesztés tárgyalásakor Szabóné Dr. Bartholomei Krisztina jegyző bevezetőjéből kiderült, hogy számos olyan ingatlan van, amelyeket átalakítottak engedély nélkül, vagy amelyekben jogcím
nélküli lakók is vannak. Ezek helyzetét most az önkormányzat
rendezni fogja.
A testület megbízta a KÖVITE-PLUSZ Kft-t az Alcsevica
városrész területén az ivóvíz és a szennyvízcsatorna Társulat
komplex létrehozásával. A tárgyalás során Sarkadi Attila képviselő felvetette, hogy a társulathoz csatlakozhatna más, jelenleg még nem ellátott körzet is, ezt a jegyző asszony és Vicsi
László polgármester támogathatónak ítélte meg és kérte a
képviselőt nyújtsa be ilyen irányú javaslatát.
Egyebek napirendnél egyéni képviselői indítványokról döntöttek. Hardi Péter javaslatát komposztálóudvar létrehozására 2
igen 7 nem egy tartózkodással elvetették.
pp

KÖZLEMÉNY

Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező
ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk
most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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KULTÚRA

Bécsbe jártunk utcazenélni

A Kossuth-Díjas Hot Jazz Band az egyetlen magyar jazz zenekar amely négy év alatt négy nemzetközi versenyt nyert,
akinek a hazai lemezei nem veszteségesek, amely a hazai
komolyzene élvonalával is rendszeresen koncertezik. A Pomázon élő Galbács István a Hot Jazz Band dobosaként az idei
díjkiosztón vehette át a legmagasabb állami kitüntetést.
- Hogyan került a zene közelébe ?
Annak idején a pesterzsébeti zeneiskolát jártam végig. Tizennégy évesen az akkori gyakorlatnak megfelelően jöhettek a
magántanár évek. Ez az időszak is eltartott vagy nyolc évig.
Közben persze a zenei ízlésem is alakult, s egyre inkább a jazz
világára fókuszált.
- Mi volt legelső zenei bumm?
Amikor 1987-ben Bényei Tamás a HJB- alapítója és vezetője
felvett a zenekarba. Addig ugyanis nem volt állandó dobosa a
csapatnak. Az 1985-ös alapítás még a régi szép sorkatonai szolgálathoz, az előfelvételis világhoz és a zalaegerszegi laktanyához kapcsolódik, amit mai fejjel már mi sem értünk.
- Aztán előbb lettek világhírűek, mint itthon. Ha nem is ritkán,
de megesik az ilyen.
Két-három évig Bécsbe jártunk „utcazenélni”. Ezt a műfajt aztán Franciaországban is kipróbáltuk. Bepakoltunk a Dáciába,
lementünk a tengerpartra és napközben kempingeztünk, este
pedig játszottunk az utcán. Szinte szó szerint az utcáról egy elegáns cannes-i szállodába kerültünk, ahol olyan világhírű zenészek játszottak, mint George Benson, vagy Frank Foster.
Valakitől kaptunk egy zenei verseny felhívást, amit a franciaországi partraszállás évfordulójára hirdettek. Hazajöttünk,
készítettünk egy kazettát, amit beküldtünk. Tíz zenekar kapott
meghívást a versenyre. Mi voltunk az egyik. Majd pedig az elsők. Ez volt 94-ben Le Havre-ban a Nemzetközi Louis
Amstrong Jazz verseny. Ezután még ‘95-ben sikerült megnyernünk a világ legnagyobb méretű Nemzetközi New Orleans Jazz
versenyét, ahol 54 zenekar 3 napon keresztül muzsikált.
- A hazai elismerések?
96-ban a Magyar Rádió „az év jazz zenekara” díja volt az első,
amit több kedves és komoly cím követett, de a Kossuth-díj, az
valami felfoghatatlan örömteli érzés. Ezt egyszerűen nem lehet
elmondani. Olyan szintű visszajelzés, ami azt mondja: érdemes,
nem volt hiába az elmúlt 30 év!

- Lemezek?
Az első lemez 10 évnyi munka után született meg. A zenekar 30
éves fennállása során 13 lemezt készített. Vannak hazai és amerikai lemezek.
- A hazai piacon - a műfajtól talán meglepően - sikeresek a
korongok.
A háború előtti évek magyar nyelvű zenéi nekünk olyanok,
mint az amerikaiaknak, vagy a franciáknak az általunk is ismert
és játszott nemzeti, vagy tradicionális jazz zenéje. A hamvadó
cigaretta vég, az Odavagyok magáért – mind olyan dalok, amelyek a magyar lelkület részévé váltak, s amit mi a legjobb tudásunk szerint igyekszünk tovább adni.
- Honnan vannak a megkeresések, hol vannak a fellépések?
A legnépszerűbb kereskedelmi csatornákhoz szinte lehetetlen
bejutni. Ott teljesen más műfaji-tematikai-üzleti elvek működnek. Bennünket először a vájt fülű és érdeklődő közönség
keres és talál meg, s ha már ott vagyunk azokat is megnyerjük,
akik még nem hallottak bennünket korábban. A közelmúltban
például számos erdélyi és felvidéki településen jártunk, ahol épp
úgy mint itthon vagy máshol, klubokban, fesztiválokon, koncerttermekben és szabadtéri falunapokon egyaránt megtalálnak.
- Hogyan találtak Pomázra?
13 éve költöztünk ki a belvárosból. A legkisebb fiam már ide
született. Háromnegyed évig kerestünk lakhelyet, míg végül
megérkeztünk a Szelistyére, amit akkor parcelláztak. A Kőhegytől Szentendréig terjedő látkép varázsa azóta is tart.
G.S.

2015. május 31-én került sor a Városi Kórustalálkozóra, aminek a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont.
Fellépő kórusok: TWMI Leánykar, Kertbarátok Énekkar,
Óvónők Eszterlánc Énekkara, TWMI Gyemekkar, Szent
Cecília Kórus, Holdvilágárok Énekkar, Sashegyi Gyermekkar,
Budakalászi Kórus, TWMI Vegyeskar, Psalmus Énekkar

Most mondom el mindenkinek: ír koncert és táncház június 12-én pénteken a Pomázi Művelődési Házban.
A Firkin zenekar a kelta bulizene szerethető műfaját képviseli
itthon és külföldön egyaránt. Kanadától Ukrajnáig több, mint
400 koncerten vannak túl, megtalálhatók a legnagyobb hazai fesztiválokon: a Szigeten, az EFOTT-on, a Hegyalja Fesztiválon, de lemezbemutató koncertjeikkel rendszeres meghívást kapnak a Művészetek Palotájába. Az aranylemezes
zenekar itthon kétszer kapott Fonogram - jelölést, Kanadában
és Németországban pedig hónapokon át vezették a nemzetközi
kelta listákat. A pomázi est egy olyan „kocsmashow”, melynek
lényege, hogy nem kizárólag koncertműsorként kalauzolják el
a látogatókat az írek vidám, a Firkin által féktelenül táncossá
alakított zenei világába, hanem a gasztronómia és a hangulat
szintjén is bevonják a vendégeket az ír kocsmakultúrába: kockás terítő, sós mogyoró, ír whiskey, Guiness sör várja a
nagyérdeműt. A programban a Colleen zenekar ír tradicionális
koncertje, az Erin sztepptánc műsora és a Firkin szerepel.
Olyan művészeti és közösségi hangulatot teremtenek, ahol
korosztálytól függetlenül mindenki önfeledt vidámságkúrát
kap, s nincs olyan ember, aki ne feledné a mindennapok feszültségét és ne tombolná ki magát a koncerteken.
Gáspár

Kórustalálkozó
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Galbács István a kép jobb szélén

Firkin
- az őrült jó energia

Újabb bakancsos túra a Mátyásban

DIÁKHÍREK

Cserháti várak, templomok és a wellness nyomában
kakaós csiga maradványok meg a chips,
majd megérkezünk a Kisnánai várhoz.
Buszból ki, várba fel! Itt megmutattak
nekünk egy borospincét, a tájházat az
óriási rokkával meg egy 3D-s filmet a
vár történetéről. Ezután 15 perc szabadidőt kaptunk, hogy felfedezzük a „romok titkát”. Buszba be, a készletek
erősen fogyóban…
Buszból ki, még egy érdekesség jött:
egy régi vulkáni kráter, jól megfigyelhettük a közepét és az óriási kibá-

„Hajnali” 6 óra: buszba be! Összeszedtük a gárdonyisokat, ettünk, aludtunk, kockultunk, ki mit szeret… Egyszer csak megérkeztünk Szanda várához. Buszból ki! Irány a középkori vár,
magyar zászlója lobogott a rettentő szélben. Megmásztuk a dombot, Auer Máté
mellékesen rábukkant egy geoládára,
fönt körbenéztünk, lefele szaladtunk a
lejtőn, aztán buszba be! Ettünk, aludtunk, kockultunk, ki mit szeret…
Buszból ki-be! Megcsodáltunk két régirégi templomot, árpád-kori boltívek alatt
mászkáltunk a feldebrői altemplomban,
ahol a kántor bemutatta nekünk a csudás
akusztikát is. A másik templom a
gyöngyöspatai volt, ott az oltárnál lévő
Jessze fája volt különleges (Magyarországon nincs is másik) ami Jézus családfáját ábrázolja. Aztán ismét buszba be,
lassan elfogytak az összenyomódott

Kirándult a német suli

nyászott kőtömböket- meg egy szegény,
pici döglött pockot. Buszba be!
Buszból ki - sajnos mégsem! Az
Egerszalóki Sódomb megcsodálása kútba esett egy épp ott zajló rallyverseny
miatt. A versenyautók száguldoztak,
néhányunknak tetszett ez, de páran bántuk, hogy nem láthattuk a Sódombot.
Utazás tovább, kockulás tovább (mi a
Mary Poppinst olvastuk).
Buszból végre ki: megérkeztünk a
Demjéni Barlangfürdőhöz! Volt ott több
száz méter meleg gyógyvizes alagút,
óriási csúszdák, fényjáték, masszírozó
vízsugár, minden, mi szem-szájnak ingere. Két órát fürdőztünk, mindenki
mehetett, amerre látott. Laci bácsi
Zsömle kutyája kivételesen nem jött
velünk, talán mert nem lelkesedik a
wellnessért.
Hét órakor találkozó, buszba be! Jól
elfáradtunk: a hazaút jóval csendesebb
volt, mint az indulás.
Ispánki Zsófi, 5.a

Budapest 9 órába sűrítve

Az internet korában az egész világot
bevarázsolhatjuk az osztályba. Ám
időnként mi is ki tudunk lépni megszokott környezetünkből, hogy saját
szemünkkel lássuk, megtapasztaljuk,
bőrünkön érezzük „a tananyagot”.
Ezen ötlettől vezérelve jártuk be Budapest legszebb helyeit.
Május 15-én pénteken a második óra
után hagytuk el az iskolát, hogy mindenféle tömegközlekedési eszközt kipróbálva, nevezetességeket és különlegességeket sorba rakva bejárjuk fővárosunkat,
természetesen a teljesség igénye nélkül,
hiszen az egyetlen nap alatt kivihetetlen.
A bérlet lehetővé tette a korlátlan utazást. Kis csoport lévén könnyen, gyorsan haladtunk. A Batthyányi teret hajóval hagytuk el - szerencsére Marci tudta,
hol az átjáró az építési kordonon a
kikötőhöz. A Parlament oldalánál megcsodáltuk az átalakított Kossuth teret,
majd metróval a Blaha Lujza térre vitet-

tük magunkat. Az egykori Nemzeti
Színház emlékművétől a Szt. Rókus
Kápolnához gyalogoltunk: az egyszerű,
de szép templomocska falán lévő jelzés
szerint az 1838-as tavaszi Duna-árból
bizony egyikünk sem látszott volna ki!
Innét a 8-as buszra szállva az Erzsébethídon át következő célunk, a Sas-hegy
felé vettük az irányt a Kövesligethy

Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba.
Érdekes volt hallani a kutatótól a földrengéshullámokról, a fantasztikusan kiépített, a teljes Földet behálózó érzékelő
rendszerről, és látni a hegy gyomrában
álló saját készüléket.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Sas-hegyi
tanösvényét szakszerű vezetéssel bejárva megismertük a terület növény-és
állatvilágának sajátosságait. A kilátóteraszról volt időnk végigtekinteni a mesés budai-pesti panorámán: a Duna, a
szigetek és hidak, a hegyek, a Vár és a
lakótelepek, a nevezetességek, a közlekedés látványa és zaja odafenn is hatott
ránk. Csak mi voltunk és a természet.
Hála az Égnek, hogy sikerült megmenteni és védetté tenni ezt a darabka
területet a nagyvárosban!
Nem mondom, hogy Pomázra érve frissek voltunk, de élményekben és benyomásokban gazdagabbak.
Polyák Mária
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KÉPRIPORT

Mosolygós gyermeknap

A városi gyereknap évek óta a hivatalos események előtt,
szombaton zajlik. Ezáltal meghosszabbítjuk a családok hétvégi program-lehetőségeit. A Pomázi Művelődési Ház ez évi
kínálatában szabad- és beltéri, harsány és meghitt tematikájú
események egyaránt szerepeltek. Zenebölcsi, karate, EzerArts, Julcsi fitness, welldance sporttánc és a tánc a köbön
mazsorett csoport szolgáltatta az alkalmi szabadtéri színpad
látványos műsorát. Azoknak, akik látható és kézzelfogható
eredményre vágytak, ott voltak a kézműves játszóházak foglakoztatói. Az igazi örökmozgók pedig az ugrálóvárak izzasztó falai között tehették próbára a felnőttek idegrendszerét. Eközben a művelődési ház színháztermében a nagy
múltú Bojtorján zenekar szórakoztatta a nagyérdeműt. A
koncert után Módra Ildikó és Szalma Edit Cinóber Cirkusza
kelt életre a könyvtár – manézs színpadán. A félnapos esemény mindenki számára ingyenes volt!
GS
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KÖZÉLET

Köszöntünk mindenkit és újra „Búcsúzunk!”

Mármint a Pomázi Szent István Király Romai Katolikus Plébánia idén is megrendezi az Szent István búcsút. Valóban
szeretnénk, ha megújulnának hagyományaink, pontosabban, ha
visszatérnének a szívekbe. Aki részt vett a rendezvények valamelyik napján elmondhatta, hogy nagy tehetségek szemébe
nézhetett, és bőrén borsódzva megérintette az a rengeteg évnyi
fáradozás, ami a fellépők előadásának mindegyikéből sugárzott.
A szép zene, ének és szó oly természetesnek hangzott, hogy meg
is feledkeztünk arról a hatalmas távolságról, ami minket a közönséget elválaszt a színpadon látott eredménytől.
Szeretnénk megismételni azt a kis csodát, amelyet a fellépők és
mi a közönség közösen adtunk egymásnak itt Pomázon, azon a
Istentől megáldott néhány este ege alatt. Megtelt a kert emberekkel, arcunk mosollyal, szívünk örömmel és bizony a szemünk könnyekkel. Jó volt kinyitni a rozsdálló kaput, a békés
kertet, a hangszerek tokjait, a boraink palackjait, és mint nap
mint nap Templomunkat, de mégis valahogy máshogy.
Szeretnénk idén is átadni annak értelmét: miért járunk ebbe a
templomba. Bár maradhatnánk otthon is, és annak biztos tudatában, hogy többnyire jó emberek igyekszünk lenni megsejtettük azt is, hogy Isten mit szeretne tőlünk... Hogy mennyire
vágyik rá... Hogy mennyire akarja, hogy hétről hétre összekösse
Szívét a mi szívünkkel. Szavaival, akaratával, és mindennél
személyesebben az ostyában és a borban, testünkké és vérünkké, vagyis a miénk, „lelkünk rabja” legyen. Ezt otthonról, a saját
megszokott gondolatainkból, életünkből mi se tudnánk megsejteni, megtapasztalni. A megszokások mögött is annyi új van,
annyi régi mögött annyi hihetetlen, felejthetetlen. Látjuk miért
tudtak több száz, több ezer évesek lenni, s miért nem tűntek el.
Mert él az, Aki adja. Csendben mind rábukkanunk.
Szeretnénk remélni, hogy ezeken az estéken találunk a padban,
a fűben, mellettünk a széken, a másik szívében darabkákat abból
az egyre közelgő álomból, egyre megvalósuló valóságból, amit
Isten készít nekünk nap, mint nap.
Ezért igyekszünk a tavalyihoz hasonlóan színes programokkal
meglepni a kedves pomáziakat. A templomi események, vallásos és komolyzenei rendezvények mellett zenés táncos mulatságokkal, kézműves és étkező standokkal és gyermek programokkal várunk mindenkit a plébániakertbe.
A fellépők a következők. Örökség, vagyis a volt Kormorán
együttes. Téka népzenei együttes koncertje. Vujicsics együttes.
Dunakanyar Jazz Quartett vagyis Borbély Mihály és valóban
magával ragadó virtuóz együttese, amely tavaly frenetikus
koncertet adott. Előesti Szentmisén világszínvonalú Corvina
Consort énekegyüttes valóban mennyei hangjai. Templomunk
Szent Cecilia kórusa. Tercina Régizene Együttes és Jánosi
Ferenc pomázi színművész. Az elmaradhatatlan vörösvári sváb
harmonikások. A gyermekek számára Majorka bábszínház,

Szerelemcsütörtök, dobszerda-gyermekkoncert Korzenszky
Klárival, Aprók tánca a Dunazug együttessel. Egyes ehhez kapcsolódó lelki programok már előző hétvégén elkezdődnek és
már 18-án keddtől, esténként lesznek koncert előadások, 20-án
pedig egész napos programmal várunk mindenkit.
Hagy köszönjem meg mindazoknak, akik eddig is munkájukkal
és adományaikkal támogatták a rendezvény sikeres szervezését
és lebonyolítását. Mindenekelőtt a rendezvény főszervezőjének
Nagyné Farkas Annamáriának. Külön köszönet Vicsi László
polgármester úrnak, hogy a város kulturális és társadalmi céljaira szánt alapból kereken 1.000.000. forinttal támogatta rendezvényünket!

Forduljon az Egyenlő Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához,

Ott vagyunk a közelében.

ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi
állapota, vallási-vagy világnézeti meggyőződése, politikai
vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak
érvényesítése.

„A szeretet türelmes,
a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan,
nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr,
mindent elhisz,
mindent remél,
mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.”

1Kor 13,4-8.

Várunk idén is mindenkit szeretettel és imádsággal: Ferenc atya

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását

2015. június 29–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal épületében
(Díszterem), (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
email: ebh@egyenlobanasmod.hu
Telefon: 795-2975,
fax: 795-0760
web: www.egyenlobanasmod.hu
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Most legyél válogatós!

Házhoz menő szelektív gyűjtés
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hírlevele

Örömmel értesítjük Pomáz lakosságát, hogy 2015. szeptember 3-tól bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, kisérleti jelleggel 2015. december 31 napjáig
a Tiszolczy-telep utcáiban. A kisérleti időtartam alatti tapasztalatokat értékeli az önkormányzat szakbizottsága, s ezek
alapján 2016. január 01 napjától a település további utcáiban is
bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező hasznosítható hulladékát otthon, elkülönítve
gyűjtse, majd a megadott napokon ingatlana elé kihelyezve
átadja hasznosításra.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember hónapban a papír, műanyag és fém gyűjtőkonténerek áthelyezésre kerülnek a
lakótelepi, társasházi övezetekbe, ugyanis ott továbbra is a
gyűjtőszigetes rendszer működik.
Milyen hulladékfajtákat gyűjthetünk az új rendszer szerint
szelektíven?
A házhoz menő gyűjtés a műanyag, fém csomagolási hulladék, Tetra-Pack dobozok (italosdoboz) és papír hulladék
anyagfajtákra vonatkozik.
Szelektív szigeteken gyűjtendő továbbra is az üveg hulladék.
Kérjük, az üveg hulladék szelektív gyűjtésére használja továbbra is a településen elhelyezett üveggyűjtő konténereket.
Milyen fontos változtatásokat tartalmaz az új rendszer?

MŰANYAG ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉK
SZELEKTÍV GYŰJTÉSE

A felhalmozódott műanyag hulladékok, Tetra-Pack italos dobozok és fém csomagolási hulladékok számára nem biztosítunk külön gyűjtőedényt, viszont bármilyen áttetsző (!)
zsákban kihelyezett, bármekkora mennyiségű szelektált hulladékát elszállítjuk. Az átvett szelektív hulladék mennyisége
nem függ az Ön szerződésében szereplő mennyiségtől.
Kérjük, az áttetsző műanyag zsákba csak és kizárólag szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot, Tetra-Pack italos dobozt és fém csomagolási hulladékot tegyen. Amennyiben a
kihelyezett átlátszó zsákok mást is tartalmaznak, mint ami a
szelektív gyűjtés során elszállítható, akkor a kihelyezett zsákot
nem szállítjuk el.
PAPÍR HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE

A papírhulladékot kötegelve, vagy papírdobozokba helyezve
kell a ház elé kitenni. A papírhulladék gyűjtésének napján bármennyi papírhulladékot kihelyezhet, az elszállítási mennyiség
nem függ az Ön szerződésében szereplő mennyiségtől
A SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

A szállítási napról a mellékelt naptárból tájékozódhat. A szelektív hulladék begyűjtése négyhetente történik.
Azokban az utcákban ahol kommunális hulladékszállítás
nem az ingatlanok elől történik, ott az ingatlanhoz legközelebb eső, a járat által érintett útvonal mellett kérjük a
szelektív hulladék kihelyezését.

Kérjük, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban felmerülő
további kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat a 26/300407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen.
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Szelektív hulladékgyűjtésről röviden

Az Európai Unióban már hatékonyan működő rendszer Magyarországon is egyre jobban terjed, így a házhoz menő
szelektív gyűjtés során csak a kapuig/gyűjtőpontig kell elvinni
a hulladékokat.
Az új hulladéktörvény is szelektív hulladékgyűjtésre kívánja
ösztönözni a lakosságot, hogy csökkenjen a lerakásra kerülő
kommunális hulladék mennyisége.
A szelektív hulladékgyűjtés, mint minden más is, a fejben
kezdődik. Ha elhatározzuk, hogy:
• takarékosan bánunk Földünk véges nyersanyag- és energiakészleteivel,
• nem terheljük a lerakókat és így a környezetünket olyan
anyagokkal, amik hasznosíthatók, akkor nemcsak saját, hanem
gyermekeink környezetét is élhetőbbé, tisztábbá tesszük, sőt
akár középtávon anyagilag is jobban járhatunk.
Ha az elhatározás megvan, gondoljuk végig az alábbi szempontokat:

1. lépés: képzeljük magunk elé, hogy egy év alatt mi minden
kerül a szemetesbe, vagy lomtalanítás során elszállításra.
2. lépés: vizsgáljuk felül, hogy van-e köztük olyan, ami más
számára még használható:
• ruhák
• elektronikai készülékek
• használati tárgyak: pl. konyhai eszközök

Ezeket bátran ajánljuk fel segélyszervezeteknek, akik örömmel fogadnak minden felajánlást.
3. lépés: ha valamit termékként már nem lehet használni, esetleg anyagában még hasznosítható: ezek a háztartásokban legnagyobb mennyiségben keletkező csomagolási és biológiailag
lebomló hulladékok.
4. lépés: a háztartási hulladékok között még mindig maradhatnak olyan anyagok, amelyek különleges odafigyelést igényelnek, ezek:
• az elektromos és az elektronikai hulladékok
• lejárt szavatosságú gyógyszerek
• elemek, akkumulátorok
• gumiabroncs
• fénycső
• használt sütőzsiradék
Ezeket a hulladékokat a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt hulladékudvarában (2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.) helyezhetjük el.
5. lépés: tájékozódjunk a helyi közszolgáltatónál, hogy melyik
hulladékot hová lehet tenni, érdeklődjünk, hogy milyen lehetőségeink vannak!
6. lépés: most, hogy minden információnk megvan, már csak
a gyakorlati kivitelezés van hátra:
• tegyünk a konyhába/kamrába/garázsba egy nagy áttetsző
zsákot a műanyagnak és a fémnek, illetve egy dobozt a papírnak;
• ha tudunk önállóan komposztálni, készítsük el a komposztálót a zöldhulladékoknak;
• figyeljünk oda, hogy a veszélyes és a különleges kezelést
igénylő hulladékok ne a szemetesbe kerüljenek!
További hasznos információk a
www.vszzrt.hu és a www.szelektivinfo.hu weboldalakon

AKTUÁLIS
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Műfű után szép
zöld gyep

Csak az a szép zöld gyep az fog nagyon hiányozni, a gyep mondta Poldi bácsi az öreg parkőr az Égig érő fű című filmben. Nos pomázon nem fog hiányozni a zöld gyep, hiszen
megkezdődött a pomázi labdarúgó pálya beruházás 2. üteme
az élőfüves pályaépítés. A kivitelező Garden Group Kft ügyvezetője Kárpáti Gábor balesetvédelmi okokból (nagy munkagépek jelenléte) a temető melletti gyalogos átjárást lezáratta. A
lakosság alternatív útként, a görögkeleti és a katolikus temető
közötti gyalogutat - ez a Sicambriat és a Ravatalozó utcát köti
össze - tudja használni az építkezés ideje alatt, ami várhatóan
legkésőbb 2015.07.15-ére befejeződik.

Irány Szlovénia!

Lapunkban korábban már beszámoltunk a pomázi cheerleader
csapat hazai sikereiről. Május 30-án az Érdi Arénában az ÉTC
Cheerleading Championship versenyen a Diamond Spirit
pomázi csapat megkapta a kvalifikációt az idei Európa bajnokságra Szlovéniába. Számos rangos helyezést értek el a
versenyzők közülük első lett a Junior Cheer Allgirl Novice
kategóriában a Diamond Little Devils Junior Team, valamint a
Senior Groupstunt Allgirl Novice kategóriában a Diamond
Stars csapata. Gratulálunk a remek teljesítményhez

U18 - bajnokcsapat

Hetedik helyen áll a májusi fordulók után egy mérkőzéssel
a szezon vége előtt a Pomáz-ICO SE az MLSZ Pest megyei
másodosztály Nyugati csoportjában. Szép sikert ért el
U18-as gárdánk, akik megnyerték korosztályos bajnokságukat.
A 25. fordulóban a Göd otthonában tudott nyerni 4-0 arányban
a Pomáz. A hazaiak igyekeztek - akár szabálytalanságok árán
is - meggátolni a vendégeket a támadásban, de mint az eredmény mutatja, nem sok sikerrel. Sergő Márton kettő, Molnár
István és Varga Péter egy-egy gólt lőttek. A szép siker után a
csapat a reményt keltő 5. helyen állt. Ez azonban csak a következő hétvégéig tartott, mert ekkor szabadnapos lévén viszszacsúszott az ICO SE. A győzelembe viszont belejöttek a
fiúk, szoros meccsen, hazai pályán a Pécel együttesét 4-3-ra
gyűrtük le. Az ellenfél játékosai gyűjtötték a sárga lapot, meg
egy pirosat is, de a pomáziak „laptalan” játékkal, sportszerűen
küzdve tartották otthon a 3 pontot.
Május 24-én bosszantó vereséget szenvedtünk a vendég Piliscsabától akit 10 ponttal előztünk meg a bajnokságban. Az
ellenfél három találatára csak Rudolf Róbert tudott válaszolni
és két sárga lap mellett egy kiállítást is elkönyvelhettünk.
Szép sikert mondhat magáénak az U18-as csapatunk, aki gyakorlatilag megnyerte a 2014/15 évi Pest megyei labdarúgó
bajnokság Északi csoportját. Gratulálunk a fiataloknak akik
közül néhányan már a felnőtt csapatban is szerepeltek.

A bajnok csapat gólvágói: Bencze Zsolt, Kovásznai József

Sára sikere

Szijjártó-Szabó Sára 4. b osztályos tanuló, a Magyar Diáksport
Szövetség és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által 2015.
május 29-31. között megrendezett Diákolimpia országos
döntőjében kajak-kenu sportágban MK-1 (minikajak egyes)
leány I. korcsoport 500 m-es szabadidős versenyszámában a
Sashegyi Sándor Általános Iskola színeiben első helyezést ért
el. Gratulálunk!
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Mercedes a szántón

2015. április 24-én délután Pomáz és Szentendre között a
bekötő úton egy Mercedes típusú személygépkocsi az úton
megcsúszott, az út menti vizesárkot átrepülve a szántóföldön állt meg. A gépkocsit vezető férfit a mentők kivizsgálásra kórházba szállították. A tűzoltók a gépkocsit áramtalanították.
www.tuzoltosag-pomaz.hu

Optimizmus

Azt mondják tudós emberek: pesszimista nép a magyar. Ezt
támasztják alá állítólag az ilyen irányú felmérések is. Holott
erről kérem, szó sincs. Hiszen napról-napra számtalan
figyelmeztetés és keserű tapasztalat ellenére még képesek
vagyunk internetes vásárlás címén ismeretlen cégeknek és
magánszemélyeknek komoly összegeket előre átutalni. Mi
ez, ha nem optimizmus? A rendőrség most májusban csalás
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
javasolt vádemelést egy 27 éves pomázi lakossal szemben.
A férfi az elmúlt év elejétől egy internetes hirdetési oldalon
medencéket, mobiltelefonokat, bútorokat és egyéb tárgyakat
hirdetett meg. A vevők elutalták számlájára a megbeszélt
összegeket, ő azonban egyetlen alkalommal sem küldte el a
kifizetett árucikket. 171 embert károsított meg ezzel a módszerrel, vagyis máris találtunk 171 optimista embert az országban. Egész pontosan eggyel többet. A legoptimistábbat.
A csalót, aki elhitte, hogy ilyen otromba trükkel megúszhatja a lebukást.
pp

Sárkányhajók

Piacoljunk

MOZAIK

Évek óta szívemen viselem a
pomázi termelői piac aprócseprő dolgait. Ismerem az
árusokat, és a portékájukat is.
Tudom kié a legjobb kovászos uborka, hogy kihez menjek ha paradicsomot akarok
befőzni, vagy ha éppen egy
jó kis füstölt szalonnára van
szükségem a túrós csuszába.
Szombat reggelente alig várom, hogy megfogjam a kis
kosárkámat és lesétáljak a
művelődési ház parkolójába.
A piacolásnak mindig van
egy megfoghatatlan hangulata, egy sajátos zsizsegése, valami olyasmi ami már kihalófélben van a mai szupermarketes és interneten vásárlós személytelen és folyton
rohanó világunkból. A piacolás is valamiféle szertartás.
Beszélgetés az eladókkal, a világ nagy dolgairól, eszmecsere, kerti-, főzési- és befőzési tanácsok adása-vétele a tarsolyba, csak úgy, ingyen, cinkos összekacsintás az ismerősökkel, tudva hogy ők is élvezik ezt a régimódi formáját a
vásárlásnak eme gyönyörű fogyasztói társadalmunkban.
Sok helyen jártam a világban, és mindig elmentünk az ottani
piacra körülnézni. Nagyon izgalmas volt. Szinte az adott
ország kicsinyített és tömörített eszenciája. Az ott élő emberek gasztronómiai kultúrája és temperamentuma egyaránt
leszűrhető.
Tollat, vagyis hát billentyűzetet azért ragadtam mert mostanában olyan hangok kaptak szárnyra a városban, hogy a
régi „piac térre” kellene átköltöztetni a mostani helyett.
Szegény árus ismerőseim igencsak megijedtek a dolog hallatán és aláírásokat gyűjtöttek ennek elkerülése érdekében.
Szerintem és őszerintük sincsen semmi baj a piaccal. A hely
adott, jól megközelíthető, lehet parkolni, de biciklivel vagy
gyalog is könnyen elérhető. Vétek lenne egy évek óta jól
működő és folyamatosan bővülő vásárt áthelyezni, ráhúzva
a jobbítás fátyolát. Egy dolog merült fel csupán ami tényleg
megfontolásra ad okot, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban, amikor elkezdik a kertek ontani a gondos munka
gyümölcseit, esetleg lehetne egy hétköznap is árusítani.
Tehát járjunk minél többen oda vásárolni, ha van mit, akkor
árusítani, vagy csak ténferegni, nézelődni és lóbálni a fonott
kosarat.
Gyurgyik Zsuzsanna

A Szentendrei kajak-kenu sportegyesület V. Szentendrei Sárkány kupáján
vett részt 2015. 05. 23-án a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola. 4
kategóriában (alsó, 5-6. 7-8. és felnőtt) 11 csapattal nevezett iskolánk, és
további 3 pomázi csapatban (Sellők, Amazonok, Opanke) is aktívan részt
vettünk diákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal. Ezzel messze a legtöbb
résztvevőt indítottuk a versenyen. Az idő kifejezetten kegyetlen volt hozzánk (bár vihar legalább nem tombolt), egész délelőtt szakadt az eső.
Ennek ellenére teljes létszámban voltunk jelen a hajókban és a parton
egyaránt. A versenyzőket jól szervezett szurkolói gárda (a 4.c kemény
magja) segítette a partról, Gillinger László vezetésével, Bruckerné Mikula
Ildikó pompomjaival. A 4.c, 5.a megfáradt csapatainak és szurkolóinak
valamint a verseny szervezőinek és a bíróknak is a 4.c szülei biztosítottak
nagyon finom pincepörköltet, köszönet érte! Jövőre reméljük jobb időben
és még több csapattal népszerűsíthetjük a sárkányhajózást!
(Mátyás király általános iskola)
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindannyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Szabadhelyi Szaffi
- Regős Réka Fanni
- Orosz Ábel
- Balázs-Szőcs Botond
- Waldmann Lelle
- Daragó Ákos
- Braun Alexandra
- Gulyás Csenge
- Császár Szonja
- Benko Dániel

2015. 04. 25.
2015. 04. 27.
2015. 04. 29.
2015. 05. 03.
2015. 05. 04.
2015. 05. 05.
2015. 05. 06.
2015. 05. 06.
2015. 05. 07.
2015. 05. 13.

Levelünk jött!

Kutyamenhelyi beszámoló
Június
10. szerda 18.00
Irodalmi lépegető - A Pomáz TV és a
Városi Könyvtár közös programsorozata. Vendég: Nikl János újságíró
11. csütörtök 18:00
Ötleteljünk Pomázért!

12. péntek 19:00-22:30
Ír kocsmashow
Hamisítatlan ír buli hangulat.
Közreműködik a Firkin ír zenekar,
valamint Colleen – ír zene, Erin – ír
szteptánc
Jegyek kaphatók a művelődési házban.
15-től Színjátszó tábor

17. szerda 17.00
Mesés nyári estek a gyerekkönyvtárban
22-től Úszó tábor, Angol tábor

26. péntek 10:00-16:00
Kistérségi kártya verseny
Jelentkezni lehet a művelődési házban,
és Palánkai Magdolnánál
(06-20/915-3013)
28. szombat 15:00-19:00
Nosztalgia délután

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

Iskolánkban elindult egy pályázat
Tegyél három jó dolgot címmel. Mi is
elindultunk a pályázaton, s szavazás
alapján az egyik jó cselekedetünk a
Pomázi Állatvédő és Állatsegítő
Egyesületnél lakó kutyák sétáltatása
lett. Majdnem az egész osztály részt
vett rajta.
Egy szeles szombati reggel találkoztunk az iskola előtt. Már izgatottan
vártuk, hogy végre mindenki megérkezzen, s indulhassunk a kutyamenhelyre.
Először az önkéntes elmondta a szabályokat, melyeket mindenkinek be
kell tartania. Utána mindenki elindult
szemrevételezni az összes kutyát.
Mindegyik kutya tetszett mindenkinek, de azért voltak kedvencek.
Például Levinek egy Rozsdás nevű
kutya tetszett a legjobban, míg több
lánynak Rómeó volt a kedvence.
Az én kedvencem is Rómeó, ill. Néró,
de az összes kutyát szeretem. Jött a

sétáltatás. Mókás volt. A Menhely
előtti nagy réten és a mellette lévő
dombon sétáltattuk a kutyákat, akiket
időnként cserélgettünk egymás közt.
A kutyáktól éreztem a hálát és azt a
sok-sok szeretetet, amit csak ők adhatnak.
Egy órai sétáltatás után egyenként
vittük vissza őket a helyükre. Miután
az összes kutyus visszakerült, Szilvi
néni elmesélte nekünk, milyen az élet
a menhelyen, a különböző korú és
fajtájú kutyák mikor és hogyan kerültek a Menhelyre. Hogy átérezzük a
kutyák helyzetét, mi magunk is egy
kennelben voltunk végig.
Nagyon szeretem ezt a Menhelyet,
sokszor járok ide. Az önkéntesek
lelkiismeretes munkájának köszönhetően boldogan élnek itt a kutyák.
Örökre erre a menhelyre fogok járni.
írta Kovács Noémi 6.c osztályos tanuló (Pomázi Mátyás Király Ált. Isk.)
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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.

14-én 8.00–20.00-ig
Viktória
21-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
28-án 8.00–20.00-ig
István Király

Július

1-én 8.00–20.00-ig
Viktória
5-én 8.00–20.00-ig
István Király

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

Június

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

Alkohol
problémája
van?

Talán az Anonim
Alkoholisták segíthetnek.
Mindenki számára
nyitott gyűlésünket
hétfőn 18.00 órától
tartjuk.
Cím: Pomázi Művelődési
Ház, Pomáz Huszár u. 3
Információ:
www.anonimalkoholistak.hu
Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
9:30 Pomáz - templom
(bábos mise gyerekeknek)
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(11:00 Csobánka, templom Erdődi Frenc atya)
18:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

Álláshirdetés
Üzletkötőt keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres szentendrei telephelyére területi képviselő, üzletkötő pozíció betöltésére munka-társakat. Az ideális pályázó építőipari szakmai tapasztalattal rendelkezik. A munkakör részét képezi az új ügyfelek felkutatásán és
velük való kapcsolattartáson kívül a helyszíni egyeztetések
lebonyolítása, a beépítő szakemberek irányítása. Fényképpel ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu e-mail címen várjuk fizetési
igény megjelölésével.

Gyártó munkatársat keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres szentendrei telephelyére nyílászáró gyártó pozíció betöltésére munkatársakat. Az
ideális pályázó hasonló munkakörben, illetve lakatosként, asztalosként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Fényképpel
ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu e-mail címen várjuk
fizetési igény megjelölésével.

Beépítő munkatársat keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres szentendrei telephelyére nyílászáró beépítő pozíció betöltésére munkatársakat. Az
ideális pályázó hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Fényképpel ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu e-mail címen várjuk fizetési igény megjelölésével.

Ügyfélszolgálati munkatársat keresünk

Nyílászárók gyártásával foglalkozó cég keres szentendrei telephelyére ügyfélszolgálatos pozíció betöltésére munkatársakat. Az
ideális pályázó jártas az ajánlatkészítésben, érdeklődők tájékoztatásában. . Fényképpel ellátott önéletrajzokat az iroda@isokft.hu email címen várjuk fizetési igény megjelölésével.

HIRDETÉS

Szelistye-Netrax

Pomáz központjában 2008 előtt több, százlakásos társasház épült. Az üres telkek cégtulajdonosai egytől-egyig
csődeljárás alá kerültek, mindenfelé adósságot hagyva
maguk után. Ezen telkek közül kettőt (nem önkormányzati)
sikerült felszámolásból megvásárolni egy pomázi székhelyű,
teljes egészében magyar tulajdonú cégnek. Ezen helyre kb.
240 lakásos társasházat lehetett volna építeni. Helyette 34
lakás épül, mindegyik különálló kis kerttel, telken belüli
parkolással, vendégparkolókkal az Ügyfeleink örömére (kis
telek, élhető ház, sokaknak erre van szükségük).
Néhány szó cégünkről: A Netrax Kft. több mint 13 éve alakult, már az első években kb. 30 családnak adtunk megélhetést. Az elmúlt 7 évben ez a szám 120-ra emelkedett (a térségben a legnagyobb építőipari vállalkozás). Nehéz volt
talpon maradni, de ezt köszönhetjük számtalan elégedett
Ügyfelünknek, Kollégánknak, Barátunknak.
Fontos! Önkormányzati megrendeléseket nem kértünk és
nem kaptunk. Önkormányzati Köztisztviselők nem voltak az
általam vezetett cégekben tulajdonosok, résztulajdonosok.
A nehéz időkben is lehetett ránk számítani. Többször támogattuk a Pomáz Napok-at, Egyházi rendezvényeket (Augusztus 20.), Klissza Emlékművet. Karácsonykor minden tantermet (ovi, suli) elláttunk fenyőfával. Amennyiben szükség
van rá, gyors kárelhárítási munkálatokban is szívesen segítünk (Önkormányzat melletti tűzeset).
Az elmúlt 14 év alatt, akik megismertek minket, közvetlen
kollégáinkat, ingatlanosainkat ügyintézőinket, és jómagamat,
elégedettek velünk.
Tisztelettel: Mozolai Lajos
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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.

