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Januártól szelektív hulladékszállítás
Pedagógusok köszöntése

Csata László emlékére

HIRDETÉS

ASZTALOS!

Vállal: meg lévő
ajtók, ablakok
javítását, cseréjét,
kocsi be állók ,
teraszok, kerítések
stb.
mb:
06-30-265-9477

TIHANYI LEVENDULA
CSOKOR
Francia sötét lila virágú
frissen szedett
rendelhető.300-/db
vagy koszorú 25cm
átmérőjű 2200FT/db.
mb: 06-309-249-284

„Otthoni Pénzkereset!
Reklámtárgyak
összeállítása stb.
érd: 06-90-60-36-07
(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635
Ft/min, 06-209104517)”

Nyári nyitvatartás, június 15-től augusztus 20-ig
Hétfőtől péntekig 9.00-17.00-ig

ÉPÜLET–
BÁDOGOS
SZAKBOLT
2013 Pomáz,
Orgona u. 23.
Telefon:

26/325-663

www.badogosbolt.hu
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Kosztolányi Dezső

Az iskolában hatvanan
vagyunk
Szilaj legénykék. Picik és nagyok,
s e hatvan ember furcsa zavarában
a sok között most én is egy vagyok.
Ez más, mint otthon. Festékszag,
padok,
a fekete táblácska és a kréta,
a szivacs hideg, vizes illata,
az udvaron a szilfa vén árnyéka,
s a kapunál – az arcom nézi tán? –
egy idegen és merev tulipán.
Ez más, mint otthon. Bús komédia,
lélegzet-visszafojtva, félve nézem,
hatvan picike fej egyszerre int,
s egyszerre pislant százhúsz kis verébszem.
Hatvan picike, fürge szív dobog,
hatvan kis ember, mennyi sok gyerek.
Amerre nézek, mint egy rengeteg,
kezek, kezek és újra csak kezek.
Mint kócbabácskák a török bazárba,
egy hűs terembe csöndesen bezárva,
az orruk, a fülük, mint az enyém,
s a feje is olyan mindenkinek.
Mivégre ez a sok fej, kéz, fül, orr,
sokszor csodálva kérdezem: minek?

AlApító: pomáz város önkormányzAtA
Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal
székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.
kiadásért felelős személy:
szabóné dr. Bartholomaei krisztina, jegyző
Főszerkesztő: szerenka tibor

Hirdetésszervező: Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
megjelenik 6000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604
Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.
Lapzárta minden hónap 20-án. Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.

Pomázi Polgár 3

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Jövőre indul a házhoz menő
szelektív hulladékszállítás

Ternovszky Bélával a pedagógusnapon

- Májusban jelentette be Áder János köztársasági elnök,
hogy csatlakozva Al Gore kezdeményezéséhez élére áll
Magyaroszágon az egymilliárd a klímaváltozás elleni aláírás gyűjtéséhez.
- Mint polgármester és mint magánember is arra kérek mindenkit vegyen részt ebben a nemes kezdeményezésben.
Áder Jánoshoz személyes ismeretség is fűz hiszen gyakorlatilag ő vett föl a Fidesz központi hivatalába, az ott
töltött évek emlékezetesek és meghatározók az életemben.
Mindketten horgászok vagyunk, voltunk is együtt néhányszor a vízparton. A klímaváltozás régóta fontos témája az ő
politikájának nem új keletű vagy kampányszerű az ilyen
irányú elkötelezettsége. Éppúgy, mint a parlagfű elleni védekezés, a horgászturizmus fejlesztése vagy a halfogyasztás
népszerűsítése. A klímaváltozás egyszerre helyi és globális
probléma. Nemcsak aláírással, hanem környezetünk védelmével is tehetünk ellene.
- Például azzal, hogy nem égetünk el a kertünkben mindent, amit érünk.
- Igen. Régi vesszőparipám ez és ezzel kapcsolatban jó
hírekkel szolgálhatok. Sikerült a VSZ Zrt-vel több fontos
kérdésben megállapodni. A zöldhulladék kezelésére a szolgáltatótól lehet majd zsákokat vásárolni. A tervem az, hogy
az önkormányzat átvállalja majd a lakosságtól a zsákok vételárának egy részét. A szolgáltatást tavasztól indítjuk, addig
lesz időnk kidolgozni a részleteket.
- És mi lesz a többi szelektív hulladékkal?

- Örömmel jelenthetem ki, hogy 2016.
január elsejétől a város teljes területén
bevezetjük a házhoz menő szelektív hulladékszállítást. Ezt szeptemberben kísérleti jelleggel már több utcában megkezdjük. Ezekről a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk. A szolgáltatás
minden pomázi háztartás számára ingyenes lesz.

A társasházas részek kivételével a gyűjtőszigeteket megszüntetjük és az eddig erre fordított fedezetet is beépítjük az
új rendszerbe.
- Június a tanév végét is jelenti: évzárók pedagógusnapi
rendezvények színesítik ilyenkor a városi programokat. Mi
a helyzet Pomázon?
Szokássá vált, hogy pedagógusnap alkalmával vendégségbe
hívjuk településünk tanítóit tanárait. Az idén sem volt ez
másképp. a kastély adott otthont a rendezvénynek, ahol az
önkormányzatot Ternovszky Béla bizottsági elnökkel képviseltük. Az est során gyakran eszembe jutott legkedvesebb
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tanárom Sárréti Pali bácsi, aki sajnos már nem lehet közöttünk. Tanári és emberi értékét, munkáját a város is elismerte
1994-ben Pomázért Díjat adományozott neki. Nagyon szép
volt az óvodapedagógusok napja is, ami szintén a kastélyban
került megrendezésre. Nagyon hangulatos volt ahogy a
nyugdíjba vonuló kollégáikat tánccal, virággal búcsúztatták
munkatársaik. Érdekes volt, hisz a nyugdíjba vonulók között
volt az én óvó nénim is. Mondta is, hogy keresett fényképet
arról a csoportról ahová én is jártam.
- Milyen más programot látogatott még meg?
- Voltam az ír kocsmazenét meghallgatni a művelődési házban. Fiatal korom óta kedvelem az ilyen típusú zenéket,
remek volt a hangulat és tehetséges zenészek léptek föl.
- Egyre több helyen látni munkagépeket az utakon.
Remélhetjük, hogy ez most már rendszeressé válik?
- Mindenképpen.

A gyűjtő utak aszfaltozása, az úttestek
felújítása, mart aszfalt terítése, kátyúzás, mind folytatódni fog, ahogy a járdaépítés, a zöldfelületek rendbetétele és
a virágosítás is. Kifestetjük az óvodákat
kihasználva a nyarat. Megkezdtük a körzeti orvosi rendelő tetőfelújítási munkálatait.

A művelődési ház megújult a városnapon mindenki egy
megszépült környezetben ünnepelhet.
- Ha a városnapnál tartunk: készülnek már rá?
- Természetesen megkezdődött az előkészítő munka. Az idei
évben a már eddig jól bevált programokat új elemekkel is
bővítjük és szeretnénk, ha a leglátogatottabb műsorok,
attrakciók még látványosabbak lennének.
- Mondana rá példát?
- Nem lenne szerencsés még ilyen korán ígérgetni, de a
tűzijátékot szeretnénk emlékezetesebbé tenni.
- A városban járva új típusú játszótereken akad meg a
szemünk. Mire is jók ezek?
- Nyilván a kültéri fitnesz parkokról van szó. A polgármesteri programomban is szerepeltek és jó érzés hogy sikerült
elindítani ezt a folyamatot. Első ütemben a Szelistyén és a
Karitász ház melletti területen épültek meg. Személyesen
azt tapasztaltam, hogy népszerűek, sokan látogatják. Terveim szerint a Klissza dombnál, illetve a Tiszolczy telepen
is létrehozunk majd újabb felnőtt játszótereket. S hogy mire
jók? Közösségi teret teremtenek a mozogni szerető,
egészséges életmódra törekvő emberek számára, ahol
egyszerű szerkezetekkel jó levegőn lehet erősíteni izmokat
és barátságokat egyaránt.
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Már készülünk Pomáz Napjára

KÖZÖS DOLGAINK

Hírek röviden
Babakelengye

Újra elindult a babakelengye program, ami azt jelenti hogy az Önkormányzat minden újszülött pomázinak adományoz egy babakelengyét.

Trianoni megemlékezés a
kettős keresztnél

Utak, járdák, virágok

A Töhötöm és a Huba utcák végét
összekötő földútnál elkészült a járda,
megkönnyítve a Szent István parknál
lévő játszóterek megközelíthetőségét,
különös tekintettel a babakocsival
való közlekedésre. Folytatódik a
gyűjtő utak aszfaltozása is. Elkészült
az Ady Endre utca vége, a Wass Albert
utca teljes hossza és a Jóbarátok útja
is. Előző számunkban már hírt adtunk
arról, hogy az önkormányzat 20 virágállványt helyezett el, most újabbak
telepítéséről számolhatunk be a
művelődési ház és a katolikus templom előtt, valamint a Rákóczi Ferenc
utcában.

2015. június 4-én az apostoli kettős
keresztnél emlékeztünk meg trianonról. Beszédet mondott Koncz Szilvia
ön-kormányzati képviselő asszony.

A közbiztonságért

A júniusi testületi ülésen Vicsi László polgármester javaslatára a képviselő testület egyhangúlag megválasztotta Sarkadi Attila képviselőt
közbiztonsági tanácsosnak. Sarkadi
Attila szerint a döntés nem személyének, hanem a feladatnak szólt.
Első teendőjének a pomázi droghelyzet feltérképezését tekinti, ezt
fogja követni egy drogstratégia
szakemberekkel való közös kidolgozása.

Állványok erdeje

Tusa az életért

Június 3-án a művelődési házban
Turcsány Péter mutatta be Tusa az
életért című verseskötetét. Közreműködött Fehér Júlia, Juhász Károly és
Gáspár Sándor.

Pomáz Város Önkormányzata megkezdte a háziorvosi rendelő tetőcseréjét.
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ÖNKORMÁNYZAT

Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Sarkadi Attila Ferenc

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

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselõje
Tel.: 06-20-398-8988, alpolgarmester@pomaz.hu
Minden páros hét hétfõjén 14 órától
17 óráig fogadja a város és körzete lakóit
a városházán, valamint elõzetes telefonos
egyeztetés után bármikor felkereshetõ.

Kedves Pomázi
Közösségek, Civil
Szervezetek!
Kedves Pomázi
Lakosok!

2015. szeptember 26-án, szombaton 08.00 órától - 20.00
óráig ismét megrendezésre kerül a Művelődési Házban és
környékén Pomáz Város Napja.
A jelentkezési lapokat postán (Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtár 2013 Pomáz Huszár u. 3.) vagy a pmhk@pomaz.hu
e-mail címen kérjük legkésőbb 2015. augusztus 10-ig
megküldeni. Az augusztus 10. után érkező jelentkezéseket
sajnos már nem tudjuk elfogadni, főként a sátrak bérlése
miatt.
A rendezvénnyel kapcsolatos részletes tájékoztató és a
jelentkezési lap a www. pomaz.hu honlapon található.
Pomáz Város Önkormányzata

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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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…

Új igazgató a
Zenekastélyban

Jónéhány személyi és egy, a lapunkat is érintő kiadói változás: ez is lehetne a summázata a májusi testületi ülésnek.
De fontos döntés volt a temető kegyeleti szolgáltatási
szerződésének meghosszabbítása és a sokakat közvetlenül
is érintő közétkeztetési közbeszerzés eredményének
jóváhagyása is.

Új külsős tagot választottak a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottságba Takács László személyében, aki ezen az ülésen
esküjét is letette.
Harminckét millió forinttal emelkedett meg a költségvetés
főösszege. Jóváhagyták a 2014. évi költségvetés zárszámadását és pénzmaradványát. Elfogadták a tavalyi belső
ellenőrzésről szóló jelentést, valamint az Árop pályázat
nyomán készült intézkedési terv teljesüléséről szóló beszámolót.
A 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés a címéhez illően részletes, szakmailag megalapozott
anyag, mely kitér a városban az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli és természetbeni juttatásokra, a gyermekétkeztetésre,
a gyermekjóléti szolgálat működésére.
A képviselők elfogadták a statisztikai összegzést a 2014. évi
közbeszerzésekről és javasolták elfogadásra a Közbeszerzések
Tanácsának is. A testület erre az esztendőre is kiírta a Pomázi
Közművelődési Díj pályázatát. Módosították a temetők
rendjéről szóló rendeletet és meghosszabbították a SZIGÜ
Temetőüzemeltető Kft-vel kötött szolgáltatási szerződést.
Változott lapunk kiadója is. A képviselők határozata nyomán
ezentúl a polgármesteri hivatal látja el ezt a feladatot.
Lemondott Bába Sándor a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft
vezetője. Utódjául a tulajdonosok Dikácz Pétert választották.
A képviselőtestület jóváhagyta a lemondást és az új igazgató
személyét is. Két felügyelőbizottsági tagot is választottak:
Gyurgyik Bélát és a Pénzügyi Bizottság elnökét, Rédei Imrét.
Közbeszerzési pályázatot írt ki a város önkormányzata közintézményeinek közétkeztetési ellátására. A legkedvezőbb ajánlatot a Sodexo Magyarország Szolgáltató Kft nyújtotta be így
a jövőben ők biztosítják majd az étkeztetést.
A harmadik kerületi önkormányzat jegyzőjétől megkeresés
érkezett, hogy Pomáz fizessen hozzájárulást a kerület oktatási
intézményeibe járó, nyilvántartásuk szerint 271 diák után, több
mint 39 millió forintot. Vicsi László tájékoztatta a képviselőket, hogy erre semmi sem kötelezi a várost, ezért a kérelmet elutasították.
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ÖNKORMÁNYZAT

Pedagógusnapi
köszöntő

Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először
meg a pedagógusnapot, s ez alkalomból adták át a kiváló
tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az
ország legjobb pedagógusainak. 1993 és 2012 között a
tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én, a magyar kultúra
napján történt. 2013-tól ismét június első vasárnapján napon
adják át az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos
díjakat.
Látható hát hogy bár forma és időpont változott is a történelem során a lényeg, vagyis tanítóink tanáraink óvónőink
elismerése, köszöntése nem.
Így van ez Pomázon is, ahol az idén a már hagyományos
pedagógus napon, a bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógusokat fogadta a város képviseletében Vicsi László polgármester, és Ternovszky Béla az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke.
A Teleki-Wattay Kastélyban vacsorával köszönték meg a
„nemzet napszámosainak” az áldozatos munkát, a szakmai
teljesítményt és a hitet a jövő generáció nevelésében és
oktatásában.

Pomáz Közoktatásáért

2015. június 9-i testületi ülésen Vicsi László polgármester
adta átadta át Mészárosné Orcskai Erikának a Mesevár
Tagóvoda pedagógusának, valamint Tóth Beátának a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusának a
Pomáz Közoktatásért Díjat. Gratulálunk!
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KULTÚRA

György Ádám
hetedszer

György Ádám zongoraművész 2015-ben immáron hetedik
alkalommal rendezi meg zongoraakadémiáját Pomázon,
amelyre a világ minden tájáról (Kínából, Indonéziából,
Ausztráliából, Svájcból és az USA-ból) érkeznek tehetséges
zongorista növendékek. Az akadémia György Ádám szóló
zongoraestjével veszi kezdetét július 20-án, majd július 29én a növendékek és a művész közös koncertje várja a kellemes nyáresti kikapcsolódásra vágyó zenekedvelőket.
A fiatal tehetségek a világ vezető egyetemeiről érkeznek a hetedik György Ádám Kastélyakadémiára, hogy a magyar művésznél és zeneakadémiai professzoroknál fejlődjenek. A kurzus
minden évben tehetséges fiatalokat vonz tíz napra Pomázra. A
New York-i Juilliard School of Music, a Cleveland Institute of
Music, a szingapúri Nemzeti Egyetem és a Nanyang Academy
of Fine Arts, valamint a Bécsi Zeneakadémia is küld növendékeket a mesterkurzusra.
Az Akadémián az alapító György Ádám mellett Dr. Réti Balázs
egyetemi tanár és Dr. Nádor György, a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem professzora tartanak mesterkurzusokat
a tehetséges fiataloknak. 2012 óta magyar résztvevői is vannak
a Kastélyakadémiának, részvételüket az R&R Software Zrt.
támogatja.
György Ádám Kastélyakadémia, 2015. július 19. – július 30.
Teleki-Wattay-kastély (2013, Pomáz, Templom tér 3.)
További információk György Ádámról: www.adamgyorgy.com,
Youtube, Facebook

Irodalmi lépegető

Végzősök koncertje

Családias hangulatú és magas szivonalú koncertet hallhatott és
láthatott, az aki este eljött a búcsúzó növendékek hang-

versenyére. Az idén nyolc tanítványunk zárta le zeneiskolai
tanulmányait: Sziklai Csenge, Szente Zsófia, Horváth Rékafuvola Széna Beatrix, Pásztor Miklós-klarinét, Tenkely Balázs
-trombita,, Balog Boldizsár -tekerő, Csobán Drágolyub-tambura. Gratulálunk nekik és kívánjuk, hogy a zene mindig része
legyen az életüknek!
TWMI

Ír „kocsmasó”

Igazi ír bulihangulattal indította a nyarat a művelődési ház.
Fergeteges koncertet adott a Firkin és a Colleen együttes, az
Erin nevű formáció pedig Ír szteptánccal szórakoztatta a
közönséget. Lehetett ír söröket és whiskeyt kóstolni.
Vannak dolgok, nagy dolgok,
amik nem látszanak, mert
annyi minden elfedi előlünk…
Nikl János, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztő műsor-

vezetője ezekből mutat meg nekünk
egy szinte ismeretlen világot. Tíz
lépés a másik világ című riportkötetében hátrányos helyzetű roma
családokat segítő szerzetesrendeket
örökít meg. Könyvének a Szent István Könyvhéten való bemutatója után június 10-én a művelődési házban az Irodalmi
lépegető című programsorozat vendége volt.
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Bagaméri, rendőrkutyák,
pingpongasztal

Fergetegesen zártuk idén is a tanévet: a DÖNK szervezésében
gyermeknapot tartottunk. Az osztályok rengeteg helyszínen
jártak, miközben elsősegélyt, közlekedési ismereteket, tömegoszlatást és egyéb, a nyáron előforduló rendkívül hasznos
tevékenységet gyakorolhattak, rendőrkutyás és karate bemutatót láthattak. Felavattuk az új pingpongasztalt is, aminek
szintén nagyon nagy sikere volt. A meleget a tűzoltók enyhítették rögtönzött vizes partival. A nap zárásaként a Bandolino fagyizó vonult az udvarra Bagaméri kocsijával és mindenki ehetett egy gombóc fagyit. Reméljük minden gyerek
élményekkel telve vág neki a vakációnak!
Köszönet a szervezőknek, a Szentendrei Rendőrkapitányságnak, a Mentőknek, a Pomázi Önkéntes Tűzoltóságnak a lebonyolításban. Külön köszönet a Pomázi Nebulókért Alapítványnak és a K&H Bank Vigyázz! Kész! Pénz! pénzügyi
vetélkedőjének, akik anyagilag támogatták ezt a sikeres napot.
Mátyás király általános iskola

Ha tanév vége, akkor
Sashegyi nap

Mióta világ, a világ, azaz Sashegyi a Sashegyi, minden tanév
végén megrendezzük a Sashegyi napot. Az idei szervezés
különösen jól sikerült. A Szentendrei Rendőrkapitányság, a
MEKTO (Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató
Osztály), a PMRFK Bűnmegelőzési Osztálya és sokak támogatásával színes programot tudtunk nyújtani a sashegyis
diákoknak, mint például kommandós bemutató, lövészet,
rendőrkutya bemutató a Kliszán, majd az iskolában biciklis
Kresz-pálya, ujjlenyomat-készítés, fegyverek kézbevétele,
szemrevételezése. A gyerekek beülhettek a rendőrautóba, és
még rendőrmotorra is felülhettek. A nap további színesítését
szolgálta a két ugráló-vár, amit ezúton is köszönünk Hamvas
Atanáznak. Mécs Gábor kollégánk ügyességi, és sport versenyeket is szervezett a gyerekeknek, néhány órára még a
kastély kertjét is birtokba vettük. Számos közös fotó árulkodik
arról, hogy aznap rendőrök lepték el a Sashegyit, a szó jó
értelmében. Az ügyesebbek és bátrabbak az íjászkodás rejtelmeibe is betekinthettek Palkó bácsi által. A tornateremben
pedig karate és welldance bemutatót láthattak az érdeklődők.
Szeretnék köszönetet mondani Kovács László Kapitányságvezető Úrnak, a Pomázi Rendőrőrsnek, iskolánk DÖK tanárának, Mécs Gábornak és mindenkinek, aki a Sashegyi nap
szervezésében részt vett. Egyben biztos vagyok, hogy a
Sashegyi nap célja megvalósult, hiszen a gyerekeknek felejthetetlen élményeket szereztünk. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki a nap sikeréhez hozzájárult.
Nagy Koppány Lászlóné ig.

DIÁKHÍREK

Tanév végi hírek a
német suliból

A tanév végén minden erőnket mozgósítva készültünk a
tantárgyi vizsgákra, illetve a bizonyítványosztásra. Miután
a tartalékokat bevetve mindenki bizonyította, mire képes,
következett a jól megérdemelt pihenés. Az utolsó tanítási
héten a színvonalas szórakozásra esett a hangsúly.
Június első hetében 4., 6. és 8. osztályos tanulóink vizsgáztak
német nyelvből. A vizsga a nyelvvizsgák tematikáját követve
hallott és olvasott szövegértésből, nyelvtani részből és szóbeli
kommunikációs feladatokból állt. A tanulók többsége sikeresen teljesítette az elvárásokat.
Június 2-án nemzetiségi napot tartottunk. Szigetújfalura utaztunk, ahol egész napos szervezett programon vehettünk részt.
A kétezer fős, nagyrészt német nemzetiségi településen nagy
örömmel fogadtak minket. Különböző helyszíneken érdekes,
sokoldalú feladatokkal várták a gyerekeket. Volt zene, tánc,
falu-rally, kézműveskedés. Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönet a PNNÖ-nak és a KLIK-nek az anyagi támogatásért.
Június tizedikén osztálykirándulásra indultunk. Minden osztály önállóan szervezte programját. A helyszínek között a
Balaton, Hollókő, Visegrád, a római kalandpark, pomázi
lovarda szerepelt. Az osztálykirándulások egy része az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság támogatásával valósult
meg.
Június 13-án elballagtak 8. osztályos tanulóink. Dekorációként
virtuális tabló került a falra, a ballagó tarisznyákba a 7. osztályosok ajándéka mellett a testvérosztály is tett apró ajándékot.
Iskolánk Napsugár-díját Lovászik Zsombor, Pál Csaba és
Drevenka Dániel kapták. Ez a díj azoknak a végzős diákoknak
jár, akik fényt és örömöt hoznak iskolánk életébe, tanulmányi
munkájukkal és/vagy kiemelkedő közösségi munkájukkal.
Lovászik Zsombor kiemelkedő tanulmányi eredményéért a
Potzta Béla, pomázi lokálpatrióta által alapított ösztöndíjban is
részesült.
Június 19-én tanévzáró ünnepséggel búcsúztattuk a 2014/15-ös
tanévet. Jutalmat kaptak a legjobb eredményt elért tanulóink.
Muzamelné Jandó Judit a Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében átadta az „Akikre büszkék vagyunk” című elismeréseket azoknak a tanulóknak, akik különösen sokat tettek
a német nyelv és a nemzetiségi kultúra ápolása terén.
Balog Ilona
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KÉPRIPORT

Nyári napforduló a Klissza-dombon

A Honalapítás Emlékmű Egyesület 2015. június 20-án a
Klisszán lévő emlékműnél ismét megtartotta hagyományos
nyári napfordulós ünnepségét. Volt jó társaság, zene-bona,
pogácsa, bor és persze tűzugrás is.
Vendég Harangozó Imre néprajzos volt, a műsort a Meselia
együttes, Balog Boldizsár - tekerős, a Csutkababák, és Soós
Csaba hegedűs a barátaival szolgáltatták.
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INTERJÚ

ÁGI VAN?
- A család hogyan fogadta az énekesnőt?

Önfeledten, szőkén, szelíden, de ellentmondást nem
tűrően AC/DC-t énekel. Táncol, tapsol, hullámzik,
együtt él a dallal a közönség pedig vele. A nézők sikoltva
tapsolnak. Alföldi, Tóth Gabi, Szikora előrenyújtott karral éljenzi. Ez az X-faktor. Horváth Ágnes, Ági kiesett.
- Hogyan élte meg ezt a pillanatot?

- A férjem tudja, hogy bár élek-halok a zenéért, soha meg
sem kockáztattam egy olyan életet, aminek a végén a
bébiszitter nevelte volna a gyerekeimet. A lányom 15, a fiam
9 éves. Együtt örülnek a sikereimnek. Az elmúlt egy évben
megvolt a kellő nyilvánosság, vannak állandó koncert
helyeink, fesztiváljaink, ahol az Ági Van? Zenekar nélkül
nincs buli. Mindannyian megtaláltuk a helyünk. 2002-ben
készült el a házunk a Dolinán, ahol a tiszta levegő elsőre
szinte fejbe vert. Ma már ez az otthonunk. A gyerekek itt járnak iskolába, itt sportolnak, itt töltik a mindennapjaikat. Az
Álmodj c. dalunk klipjénél például „ sashegyis ” gyerekrajzok szerepelnek. A zene egyre nagyobb helyet követel az
életemben. Azon vagyok, hogy ez továbbra is így legyen és
Pomázon is élőben szólhasson az Ági Van? Zenekar!
Gs

- Boldogan. Ezeken a tehetségkutatókon több ezer jelentkező indul. A mentorházig nagyon rögös az út. Nekem a
2014-es volt a második próbálkozásom.
- Mi hiányzott?

- 2011-ben a tábor elejéig jutottam. Bár nem kerültem
képernyőre, attól fogva mégis megváltozott az életem.
Elkezdtem komolyan venni az éneklést. Azon a versenyen
felkészületlen voltam. Addig akkor és annyit játszottunk,
amennyi jól esett. Igazi hobbi zenészek voltunk. Azt
követően viszont a fókuszon és a fordulaton egyaránt
állítottunk. Bővült a repertoár, sűrűsödtek a fellépések,
megjött a korábban hiányolt rutin és az önbizalom.
- Újra ott állt a mentorház kapujában…

- Minden alkalomra más-más zenéket vittem. Talán én
voltam az egyetlen, aki Adele-től az AC/DC -ig, Celin
Diontól a saját dalokig sokféle stílust felvonultattam. A 25
év felettiek kategóriájában indultam, de azt is tudni kell,
hogy majd mindenkinél tíz évvel idősebb voltam. A zsűri
nem akarta elhinni, hogy két gyerek után, harmincon túl
kezdtem el énekelni. Mindig jókat mondtak, dicsértek,
díjazták a teljesítményem, aztán nem vittek tovább. Na, az a
pillanat nem volt könnyű, de nincs mit tenni: ez mégis csak
egy tévéműsor és én ott egy mami voltam a többiekhez
képest.
- Honnan jött a zene az életébe?

A szüleim is rendkívül muzikálisak voltak. Azt mondják
előbb tudtam énekelni, mint beszélni. A gyerekkoromat
Németországban töltöttem, de amikor hazajöttünk a kórus,
az énekkar jelentette a zenei kapcsolatot. Aztán eltelt majd
20 év, mikor egyszer csak úgy gondoltam készítek a
gyerekeimnek egy home-lemezt… Feléneklem a kedvenc
dalaimat, hogy ha majd egyszer előveszik, mondhassák:
igen, ő a mi anyukánk és így tudott énekelni! Amikor a
felvételt készítettük, a technikus leállított, hogy meg kell
mutatni másoknak is, mert ilyet még nem hallott. Hát így
szerveződött a zenekarom 2007-ben.

Névjegy
Név: Ági Van? Zenekar
Vezető: Tóth Gábor „Tádé” a Ladánybene 27
egykori basszusgitárosa
Stílus: blues, soul, reggae
Tagok: Tóth Gábor (basszusgitár), Horváth
Ágnes (ének), Szebeni Zsolt (billentyűsök),
Huba Zoltán (szaxofon), Both Róbert (gitár),
Czibere József (dob, ütőhangszerek) és Báthory János (trombita).
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EMLÉKEZET

Csata László emlékére

A ma átlagéletkorú ember számára Csata László neve
keveset mond. Egy valódi néptanító, aki 1933-tól haláláig Pomáz lakója volt, neves közéleti ember, a tanulók
Laci bácsija, a szülők nevelőtársa, a gazdálkodók tanácsadója. A helyi fejlődés egyik motorja volt, aki mindig jelen volt a közéletben, ahol szervezni, alkotni kellett,
hogy az itt élők számára valami új szülessen.
Csata László 1895. július 9-én született Gyergyócsomafalván, a Keleti Kárpátok legtávolabbi részén székely
családban. Apja Csata Antal az Erdőbirtokosságnál dolgozott. Anya Kovács Julianna a verebesi tanító lánya volt, aki
4 fiúgyermeknek adott életet. A fiúk: Antal, László, Ödön és
István. Antal gyermekként meghalt, László hét éves volt,
amikor apja tüdőgyulladásban elhalálozott. Édesanyja anyagi gondokkal küszködve, gyakran szüleire támaszkodva nevelte fel gyermekeit, személyes kapcsolatban volt a helyi
tanítóval, pappal, akik megkülönböztetett módon nevelték
tanították a fiait. Nevelték magyarrá, vallásossá és hazaszeretőnek. László példaképének tekintette és tisztelte
szüleit, tanítóit, lelkészét. Hittel élő ember volt, aki korán
felismerte, hogy minden embernek van az életben küldetése,
ezért, amit az iskolában tanult valamint látott a környezetében úgy vésődtek tudatába, hogy azokat felhasználni,
hasznosítani tudja, ha felnő és döntési helyzetbe kerül. Az
elemi iskola befejezése után Marosvásárhelyen a fiú polgári
iskolába jár, majd a székelykeresztúri fiú tanítóképző iskolába folytatta tanulmányait. Már negyedik éve járt a tanítóképzőbe, amikor 1914-ben kitört az első világháború, mi
több, nagyapja halála miatt 17 évesen nagykorúsították. A
világháború sok katonát követelt, ezért önkénteseket is
toboroztak az iskolákban is, ahol László teljes osztálya
jelentkezett katonának. Többségüket a szülők nem engedték
bevonulni, mivel nem voltak nagykorúak. Csata Lászlót
1914 októberében hívták be katonának Esztergom Kenyérmezőre. Az alapkiképzés után a keleti frontra irányították,
ahol súlyosan megsebesült és a Munkácsi kórházban gyógykezelték. Ez idő alatt édesanyja elhalálozott, amiért leszerelték, hogy mint nagykorú két kisebb testvére ellátásáról
gondoskodjon. 1916-ban fejezte be a tanítóképzőt, június
15-én megkapta a tanítói oklevelét. Fiatalsága az Első
Világháború küzdelmeivel telt el. 1916 szeptemberében a
románok első betörésekor ismét behívót kapott. A seregben
mesterlövész lévén az ellenségnek érzékeny veszteségeket
okozott. Már akkor kitüntették és hadnaggyá léptették elő.
Ezután sok székely magyarral együtt az olasz frontra irányították. Részese volt Doberdó poklának az évekig tartó
állóháborúban. Ki ne hallott volna az isonzói csatáról, a temetetlen holtakról, a százezres magyar katonai veszteségről? Ahol száz évvel a háború után magyar kápolnát avattak,
hogy emlékük megmaradjon az utókor számára, mivel a
magyar áldozatok nagy száma miatt a legvéresebb hadszíntér volt. A Doberdói fennsík 2000-3500 méter magas hegyekből és ezeket összekötő lankákból áll. Az év jelentősebb részében, néhol egész éven át több méter, helyenként
10 méternél is nagyobb hó vastagság jellemző. Itt az elesett
katonákat hóba vájt sírokba temették. A harcoló katonák
szálláshelye és harci állása hóba vájt fedezék volt. Éveken át
ezt a helyzetet elviselni embert próbáló feladat volt. A harci
cselekmények súlypontja az Isonzó folyó és környékére
tevődött. Sokakat nem az ellenség golyója vitt a halálba,
hanem az elviselhetetlen helyzet adta trauma. Az összes
áldozatot közel félmillióra becsülik. Rájuk és ellenfeleikre
kötelességünk emlékezni - mondja Lomnici Zoltán az
Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, aki a világörökség
cím megadását javasolta a magyar kápolna avatásakor.
Csata László az itt történtekről csak ritkán és visszafogottan
beszélt barátai faggatására. Az ismeretek szerint a rá bízott
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egységnek lelki gondozója is volt, minden beosztottjával
személyes kapcsolatban állt, egy-egy eligazításon és helyzetértékelésen imádkoztak is. Arra tanította embereit,
hogy nem meghalni kell a dicsőségért, hanem harcolni,
küzdeni és győzni, nem szégyen visszahúzódni, ha ez a
megoldás kulcsa. A hazának nem minden áron hősi halottakra, hanem élő hősökre van szüksége. Felettesei is értékelték, hogy egysége a legnagyobb megpróbáltatásokat is
testben és lélekben túlélte, halottait eltemette az egységnél
rendet és tisztaságot tarot. Egy-egy katonának több lőállása
is volt, amit váltogatott a harci cselekmény során, kisebb
eséllyel a kilövésére. Lászlót helytállásáért, egységes sikeres harci tevékenységéért többször kitüntették és főhadnaggyá léptették elő. 1918-ban egységét is megszemlélte
az olasz fronton II Vilmos német IV Károly osztrák császár
és VI. Mohamed török szultán. A harcok során ismét megsebesült és kórházba került Bécsben. Újabba katonai kitüntetésekben részesítették és 1918. december 10-én szerelt le a
32-es gyalogezredből. Ez az ezred fogalom volt, melynek
katonai állománya olyan tiszteletet vívott ki magának a hadseregben és a civil lakossság körében, hogy Budapest VIII.
kerületében róluk nevezték el a Harminckettesek terét,
amely 100 év távlatában is hirdeti hazafias helytállásukat,
emberi nagyságukat, áldozatvállalásukat a szeretett hazáért,
Magyarországért. Fájlalta, hogy a trianoni békekötés során
Doberdó olasz terület maradt. Ausztria, aki fő vesztese volt
a háborúnak, mint a háború kezdeményezője Magyarország
területéből 4000 km2 (az ország területének 4,3%-a) és az
ott lakó 3 millió lakost az akkori magyar lakosság 4%-át
kapta meg. Ezt a döntés égbe kiáltónak tartotta.
(Folytatjuk)
Melegh Gábor mérnöktanár

Tavaszi szél vizet áraszt…

Még áprilisban történt. Egy szép, napos szombaton a szomszédvárban akadt dolgom. S ha már ott voltam, gondoltam,
fordulok egyet a tó körül. De láss csudát! Az Omszk-parkhoz érve hatalmas, mesebeli hüllő állta utamat. Nem volt
vérszomjas, nem volt ijesztő, nem is állt, inkább kígyózott
őkelme, láthatóan körbeölelni igyekezett a tavat.
Színes, nagyon színes volt az a kígyó, sohasem láttam még
ilyet. Sok-sok ember, kicsik és nagyok egyaránt, alkották az
állat testét, sokan közülük körbe is futották a tavat, mielőtt
nekiálltak az ölelésnek. Lehetnek tán ezren is vagy még
többen, véltem, de mit számít, hányan vannak… Nézzük
inkább, körbeérik-e a tavat! Közben persze megszólalt a
bennem bujkáló kisördög: Mit tátod a szádat, mamlasz?
Mozdulj már, hátha pont te hiányzol a sikeres tóöleléshez!
Nosza, félretámasztottam hűséges kerékpáromat, s magamra
kapván a kígyóbőrt, vidáman tovatekeregtem én is.
Mi sül ki ebből? Kis híján összeért már kígyónk feje és
farka, megálltunk hát, s megfogva egymás kezét, vártuk,
vajon mit csinál a tó. Nem fogják kitalálni, kedves olvasók!
Halkan énekelni kezdett nekünk, így hálálva meg az ölelést,
a féltő szeretetet. Illett hozzá, ismerős is volt a dal, énekeltünk vele hát mindannyian: Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom…
Eltelt aztán vagy másfél hónap. Egy május végi szombat
este a szentendrei Duna-korzón ücsörögtem szemlélve a
békésen hullámzó vizet. Ügyet sem vetettem az emberekre,
pedig jártak arra sokan. Merengésemből ott a parton szokatlannak tűnő hang szakított ki.
Egy hegedű szólalt meg, s néhány ütem után követte a szép
énekhang is: Hej, Dunáról fúj a szél…
Mi a szösz! Megfordultam, s meglepetten láttam, hogy rengeteg kerékpár és a kerékpárokhoz tartozó gyermekek és
felnőttek között álló fiatalasszony énekli a dalt, illetve
dalokat. Egymás után, miközben egyre többen csatlakoztak
az alkalmi kórushoz. Sok arc ismerős volt már, láttam őket
a tóölelésnél. Ott voltak április végén a Szent István parkban
is a Föld-napi vidám kerékpáros csapatversenyen, amelynek

Találkozó 60 év után

Mindenekelőtt köszönetet mondok a Pomázi Polgár
szerkesztőségének, hogy a februári számban megjelentették a Találkozó 1955 – 2015 című cikket. Volt, aki e
cikk segítségével jött el. Örömmel számolhatok be arról,
hogy a találkozót sikeresen megtartottuk.
Létszámunk ugyan az idők folyamán megkopott, 10-én
jelentünk meg. Június 12-én 15 órakor jöttünk össze a
Viking étteremben, majd hatan felsétáltunk a - ma már Sashegyi Sándorról elnevezett iskolába. Akkor Pomázi
Általános Iskola volt a neve. Az iskolában 4 órakor ballagás
volt, igyekeztünk ezt nem zavarni. Jó volt az iskolában járni,
emlékezni a rég múlt időkre: emlékszel, itt volt egy kis
harang, amivel az órák elejét és végét jeleztek, itt volt a tornaterem, az udvaron tornaórán énekszóval meneteltünk (az
énekre nem emlékezett egyik osztálytársam sem, pedig leírtam, lekottáztam). Meglepetés is volt: az iskolából megkaptuk a nyolcadikos névsort, mindegyikünk végiglapozta.
Rajta az igazgatónk, Bóna Antal, nevelőink, több tanárunk
aláírása, ezek már kuriózumnak számítanak. Sétáltunk a
folyosókon, közben gyerekek siettek ide-oda. Gondolhatták,
ugyan mit keresnek ezek az öregek itt az iskolában. Bizony,
a régi emlékeket. Szinte hallani véltük Bukovics Béla bácsi
hangját: „ebadta vaddisznó”. Aztán, ha valaki nem kellőképpen viselkedett, olyan „pajeszt” vagy „szövetet” kapott,

KÖZÉLET

játékos feladatai a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság témaköréből adódtak. Úgy látszik, szeretik a tavat, szeretik a Földet, szeretik a Dunát. Akárcsak én. Féltik
is őket, talán vigyáznak is rájuk tőlük telhetően. Mondanom
sem kell, a kisördög megint csak rám szólt, énekeltem hát én
is velük. A szájtáti népek persze bámultak…
Néhány népdal eléneklése után kis cédulákat osztogattak a
gyerekek, rajtuk a felhívás: Csatlakozz te is az Élő bolygónk
– mozgalomhoz! Rendben, csatlakozom, csak kerüljek haza! Mielőtt elillant volna a csapat, megkérdeztem, honnan is
jöttek. A válaszban semmi meglepő nem akadt: szentistvántelepi és pomázi iskolák, családok fogtak össze, hogy tavat
öleljenek, játsszanak, kerekezzenek és daloljanak. Jól tették.
Segítette őket jó néhány helyi civil szervezet és intézmény
is a szervezésben. Az eredmény? Azt hiszem, a lelkekben
rejlik. Remélem, ott is marad örökre.
Na, igen! Kitalálják-e, kedves olvasók, melyik népdallal
zártuk a közös Duna-parti éneklést? Hát persze! Tavaszi szél
vizet áraszt, virágom, virágom…
Mécs Gábor
hogy legközelebb meggondolta, hogy hogyan viselkedjen.
Dely Mihály osztályfőnökünk jó csapatot kovácsolt össze a
siheder srácokból, jó szívvel emlegettük. Az iskola előtt
fénykép, majd az iskolával szemben, ahol Mrázek Jóska
lakott szintén, aztán folytattuk az anekdotázást az étteremben. Nagyon jó volt emlékezni azokra az időkre, amikor
még csak tanulni kellett. Javítottuk a névsort is, mert az
emlékezetből összeállítottban voltak hibák. Volt, kit egyéb
elfoglaltsága, mást betegsége tartott távol. Nekik külön beszámolunk, a készült fényképekkel együtt. Köszönet azoknak, akik lehetővé tették, hogy összejöjjünk.
Pomáz, 2015.június 14.
Lőrincz László és Nagy Andor
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SPORT ÉS SZABADIDő

Foci buborékban

Cheerleaderek
Szlovéniában

Tagadhatatlan, hogy egyre másra pattannak ki játék
ötletek a „pihent agyú” feltalálók fejéből. Aztán vagy csak
bohókás tiszavirág életű szórakozás lesz belőlük vagy
esetleg szabadidő sport vagy profi sportág is. Európában
most új „őrület” van terjedőben: a buborékfoci. A fura
játék most Pomázon is bemutatkozott.
Nagy érdeklődés övezte a buborékfoci kipróbálását a német
iskola hagyományos sportnapján június 11-én. A pomázi Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság támogatásával létrejött
eseményen néző és játékos is remekül szórakozott. A játék
voltaképpen foci, a szabályok is hasonlók csak az a különbség,
hogy a résztvevők műanyag, felfújható "buborékban" vannak
és csak a lábuk van szabadon térdtől lefelé. Itt aztán szabad a
test-test elleni küzdelem, fel lehet lökni az ellenfelet, aki viszszagördül, mint a keljfeljancsi. Norvég tévések találták ki az
egészet, kezdetben csak jópofa ötletnek tűnt, aztán most már
szerte Európában, így hazánkban is egyre többen buborékfociznak.
Aki a sportnapon más testgyakorlásra vágyott annak forgószínpadszerűen volt lehetősége ügyességi játékokra, kosárlabdára, tollaslabdára. Akik pedig elfáradtak, saját kérés
alapján vidám arcfestést kaptak.

Felhívás!

A Pomázi Horgászegyesület 2015.
augusztus 01.-én, szombaton horgászversenyt szervez.

A verseny helyszíne:
Pilisszántó, Határréti víztározó
A versennyel kapcsolatos tudnivalók:
- Gyülekező reggel 7.00 órakor a tóparton, regisztrálás és a
horgászhelyek sorsolása
- A verseny 8.00 órakor kezdődik és 13.00 óráig tart.
- Az első három helyezett jutalomban részesül.
- A verseny után a résztvevőket megvendégeljük. Bográcsban főtt étel, kenyér, savanyúság, 1-1 hűsítő.
- Minden résztvevő 1 fő vendéget hozhat magával, akinek
a nevét a nevezés leadásakor kérjük megadni.

A nevezés feltétele:
- Pomázon 2015. évben érvényesített állami horgászengedély
- 3.500.- Ft napidíj + 1.000.- Ft nevezési díj, melyet 2015.
július 20.-ig kell befizetni (Cím: 2013 Pomáz, Sport u. 3. )
További tudnivalók a horgászversennyel kapcsolatban:
- Fontos a tározó valamint az országos horgászati szabályok betartása!
- Kifogható mennyiség: 2 nemes hal valamint 3 kg egyéb
hal. A kvóta feletti halakat mérés után vissza kell helyezni
a tóba.
- Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a környezet tisztántartására!
Júniusi számunkban beszámoltunk a pomázi Diamond Spirit
cheerleader csapatról, akik remek teljesítménnyel kijutottak
sportáguk Európa Bajnokságára Szlovéniába. A debütálás
szépen sikeredett: a 16. helyezésért semmi ok a szégyenkezésre, hiszen ez csak az első ilyen megmérettetés volt
olyan csapatok között, akik már sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkeznek.
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Felhívjuk a Sporttársak figyelmét a nevezési határidő pontos betartására! A jelentkezéseket utólag nem áll módunkban elfogadni. (A vendégeléshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése miatt. )
Jó szórakozást és kellemes időtöltést kívánunk minden benevezett horgásztársunknak!

Pomáz, 2015. június 4.
Pomázi Horgászegyesület Elnöksége

Méznap

Június 9-én egészségnap volt iskolánkban „A pomázi akácméz nyomában” címmel. A projektnap Szabó István pomázi
méhész részvételével és segítségével valósult meg. Volt tanítványunk édesapja mindig szeretettel támogatta az iskolát,
az előparkban található, mára már gyönyörűre nőtt kínai
selyemfenyőinket is neki köszönhetjük. A sok területet megmozgató akadályverseny végére a gyerekek nagyon sok ismeretre tettek szert. A programot a pomázi Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság is támogatta. Köszönjük!
Német iskola

Mesés estek

MOZAIK

Június 17-én A gomba alatt című mesét olvastuk el a Mesés
nyári estek sorozatunk első részeként. A mese szereplőit
Farkas András művészeti vezetőnk készítette el nagy
gondossággal. A szereplők kiszínezése után a gyerekek
nagyon ügyesen elbábozták a történetet. Következő alkalommal 2015. 07. 15-én, szerdán a Holló és a róka című
mese kerül feldolgozásra. Mindenkit várunk szeretettel!
A Pomázi könyvtárosok

Szakkörösök kiállítása

Baleset a Holdvilágárokban

Egy körülbelül öt méter mély patakmederbe csúszott egy
turista június 7-én délután a Pilisben, a Holdvilág-ároknál.
A helyszínre a szentendrei hivatásos és a pomázi
önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik hordágyra
fektetve hozták fel a patakmederből a fej- és csuklósérülést
szenvedett embert, majd a Lajos-forrásnál várakozó
mentőhelikopterhez vitték. A sérültet kórházba szállították.
Forrás: katasztrófavédelem

Képünk illusztráció

Az egész éves munka lezárásaként kiállítást szervezett Lázárné Könczöl Fruzsina az alsósok rajzszakkörön készített
munkáiból. A munkák közül néhányat megtekinthettünk az
első emeleti zsibongó falán, a többit örömmel vitték haza a
kis művészek. A jó hangulatú eseményen Fruzsi néni saját
készítésű muffinjait is megkóstolhattuk, köszönjük!
Mátyás 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

Július

Július 15-én 17 órakor Mesés nyári
estek a könyvtár szervezésében

Nyári zárás

Július 20-tól augusztus 9-ig
a Pomázi Művelődési Ház
és Könyvtár zárva tart.
Nyitás augusztus 10-én
hétfőn.
A termelői piac nyáron is
minden szombaton 7-11-ig
nyitva tart!

Új projektorok a
Sashegyiben!!!

Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy
ismét támogatta iskolánkat. 3 új projektor megvásárlásához járult hozzá,
melyeket szeptembertől kezdünk
használni.
Köszönettel, Nagy Koppány Lászlóné
ig.
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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!
- Kreisler Kevin Nikolasz
- Zebényi István
- Szilvási Bella Rebeka
- Antal Máté György
- Lugosi Nimród
- Serfőző Boglárka Anna
- Borus-Palatinus Ákos
- Tillhof Kitty
- Tóth Simon
- Gedeon Emma
- Kurunczi Adrienn

2015. 05. 02.
2015. 04. 22.
2015. 05. 14.
2015. 05. 17.
2015. 05. 19.
2015. 05. 21.
2015. 05. 26.
2015. 05. 29.
2015. 06. 02.
2015. 06. 11.
2015. 06. 12.

Levelünk jött!

A pozsonyi csata és a „ká”
ország összefüggései.

Mit köszönhetünk a 907-ben vívott csatának?
Ha rövid akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy az életünket,
gyönyörű magyar nyelvünket, de ha egy kicsit mélyebbre ásunk meglepő
összefüggéseket fogunk találni.
Árpád vezér és fiai kb. 30 000 fős sereggel vették fel a harcot a
hozzávetőlegesen 120 000 embert számláló nyugati frank birodalommal
szemben.
Kik voltak ők? Mai ésszel azt mondhatnánk: őrültek.
Abban az időben másként gondolták és igazuk lett. A titok abban rejlik,
hogy az akkori ember bízott a másik harcosban, bízott az adott szóban.
Tisztában voltak azzal, hogy ha ezt a csatát elvesztik, megsemmisül a sereg
és az ország. Hittek a győzelemben, bíztak önmagukban és Árpádban. Ők
nem pénzért - ma úgy mondanánk illetményért zsoldért - hanem INGYEN,
HAZASZERETETBŐL tették amit tettek.
De ki volt az ellenség?
Abban az időben is volt már egyesült Európa?
Mi volt a céljuk akkor és ma?
A válaszokat önre bízom kedves olvasó. De hol az összefüggés a pozsonyi
csata és a „ká” ország között? Nézzünk a paraván mögé könnyen megtaláljuk a választ. A paraván mögött sokan tülekednek és mind a markát
tartja. Ki ossza a pénzt? Kinek? Mikor? Mennyit? Miért?
Mit kíván a pénzért? Láthattuk 2002-2010-között.
Mit tehetünk mi?
CSAK RAJTUNK MÚLIK, hogy milyen gyereket nevelünk, mit eszünk és
mit teszünk. Fogyasztóvá degradáljuk magunkat,
akinek csak vegetatív idegrendszere van vagy
megőrizzük identitástudatunkat
magunk, gyermekeink, unokáink
számára.
Emlékezzünk a
győztes csatára.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzik:
Guszter János

HIRDETMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. alatti
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár épületének
földszintjén található 45 m2 alapterületű büfé helyiség valamint hozzá tartozó, 3 m2 alapterületű raktár és 27 m2 alapterületű terasz határozatlan időre
történő bérleti jogának megszerzésére.

Az ingatlan állapota, felszereltsége, vagyonkezelője,
nyilvántartott értéke: A helyiségek burkoltak, a bútorok,
a festés jó állapotú. A büfé helyiségben konyhapult,
bárpult, vitrines hűtő, zárt kishűtő, bárszékek, asztalok,
fémszékek. A helyiségek a Művelődési ház előterétől
leválaszthatóak, zárhatóak. A büfé vagyonkezelője Pomáz Város Önkormányzata. Önállóan nem forgalomképes ingatlan. A beépített berendezések, tárgyak
értéke: 1 Millió Forint.
Az ajánlatokat a megjelölt helyre magyar nyelven, zárt,
cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban kell benyújtani, az egyik példányt „eredeti példány” megjelöléssel
kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „ingatlan bérlemény”

Az ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni,
„EREDETI” felírással ellátni. Ennek elmulasztása
esetén a bontóbizottság választ a beérkezett pályázatok
közül és a továbbiakban azt tekinti eredeti példánynak.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015 év július hó 31 nap 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Pomázi Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Városfejlesztési és Beruházási Csoport
2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. tetőtér 5. szoba

A pályázati kiírás a Pomázi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Városfejlesztési és Beruházási
Csoporton vehető át 1 000 Ft azaz egyezer forint összeg
megfizetése ellenében (az összeg 27% ÁFÁ-t tartalmaz).
Kizárólag az vehet részt a pályázaton, aki a kiírást
megvásárolta, nevét és címét átvételkor a kiíró nyilvántartásba vette.
A részletek és a pályázat részét képező mellékletek
megtalálhatók az alábbi weboldalon:
wwwpomaz.hu

Vicsi László polgármester

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!

A parlagfű-mentesítési programban a járási hivatalok földhivatali osztályai (továbbiakban: földhivatalok) is részt vesznek, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény alapján, melynek értelmében a
földhivatalok feladata a parlagfűvel szennyezett területek
felderítése és a bemért területek adatainak továbbítása a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult növényvédelmi hatóság felé.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje
az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat
ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfűpollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.
A föld használója illetve tulajdonosa köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon, a parlagfű növényen a
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A helyszíni ellenőrzést június 30. napját követően a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző
évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított –
útvonalterv alapján végzik együttműködve a növényvédelmi
hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.
A helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel fertőzött területek bemérése az elsődleges földhivatali feladat. A
helyszíni vizsgálat során, kézi számítógép és műholdas helymeghatározó eszköz segítségével a parlagfű folt területe
koordinátapontok megadásával pontosan lehatárolásra kerül.
A növényvédelmi hatóság munkájának megkönnyítése
(területre való odatalálás) érdekében a mezőgazdászok
fényképfelvételeket is készítenek a bemért területről és környezetéről. Az irodai munka során, a terepen gyűjtött adatok
feldolgozása, a növényvédelmi hatóság munkájához szükséges információk legyűjtése az ingatlan- és földhasználati
nyilvántartásból, majd ezt követően 2 napon belül valamennyi adat parlagfű-szerveren keresztüli továbbítása következik.
A növényvédelmi hatóság által meghozott hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül
azonnal végrehajtható ezzel is csökkentve a levegőbe kerülő
pollen mennyiségét.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő
embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a
tisztelt termőföld TULAJDONOST/HASZNÁLÓT, hogy a
parlagfű elleni védekezést elsősorban mechanikus (növény
földből történő kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.)
vagy vegyszeres (egyéves magról kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas, vagy totális gyomirtó szerek)
irtással végezze/végeztesse el. Amennyiben a kaszálással
történő gyommentesítés mellett dönt, felhívom figyelmét,
hogy azt a vegetációs időszak során minimum havonta
egyszer el kell végezni/végeztetni tekintettel arra, hogy a
területen visszamaradt parlagfű szármaradvány a neki
kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes
hozni, melyeken rövid időn belül - a továbbszaporodás érdekében – megjelennek a virágbimbók.
Ne feledjék, hogy a parlagfű allergia bármely életkorban és
bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, érintheti Önt
és családját is.
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseivel, valamint
további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse fel
hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Együttműködésüket megköszönve
PMKH Földhivatali Főosztály Vezetője
Pomázi Polgár 17
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Szökõ cukrászda
Pomáz, Ady Endre u. 4.
Nyitva tartás: 10–18 óráig
Telefon: 06-26-325-954

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

VILLANYSZERELÉS

Családi ház, iroda villamos
és gyengeáramú
kivitelezése, átalakítása,
(villanyboyler javítás, biztosítótáblák, kapcsolók,
csatlakozók cseréje)
gyorsan.

- Kedvező áron Tel: 06-26-326-872,
06-20-971-0471

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL
Nyelvoktatás,
felkészítés, alap-,
közép- és felsõfokú
állami nyelvvizsgára.
Egyéni oktatás
12 éves kortól.
2013 Pomáz,
Klapka u. 3.
26-326-733,
70/943-1425
Hencz Géza

Görög katolikus
liturgiát
tartunk minden
vasárnap 9.00-kor
a Szent Miklós
kápolnában.
Cím: Pomáz,
Szent Miklós tér 1.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Dr. Mosolygó Péter
görög katolikus lelkész
18 Pomázi Polgár

REDŐNYÖK

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

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.

Német Német Német

Tetőfedő-bádogos-ács

MATEMATIKA

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

06-20-974-1023

Bojler szervíz

munkák, valamint lapos
tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468

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

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

e-mail:badogosbela@freemail.hu

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

12-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
19-én 8.00–20.00-ig
Viktória
26-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Augusztus

2-án 8.00–20.00-ig
István Király
9-én 8.00–20.00-ig
István Király

Cím: Pomáz,
Bethlen Gábor
u. 1/a
Tel.:
06-26-325-869

tanítás, felkészítés
emeltszintû érettségire.
Hencz Géza 26-326-733,
70/943-1425
Ha szükséged van egy nagy
tapasztalatú, eredményesen és
lelkiismeretesen oktató tanárnő
segítségére, nálam jó helyen jársz!
Pomáz, Huszár utca
Tel.: 20 232 87 33

Július

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

Német Német Német

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

HIRDETÉS

„Mi mindent megteszünk az Ön látásáért,
jöjjön, hogy bizonyíthassunk!”
Intézzen el helyben mindent, ami a tökéletes látáshoz
kell! Szemvizsgálat, szemüvegkészítés, napszemüvegek, szemcseppek, kontaktlencse ápolók.
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