---

Pomázi Polgár
Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXIV. évfolyam, 10. szám, 2015. október

Egy sikeres városnap után
A népművészet ifjú mesterei

Testvérvárosunkban jártunk

Ingyenes

HIRDETÉS

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

26/325-663

www.badogosbolt.hu

2 Pomázi Polgár

Hirdessen a
Pomázi
Polgárban!
Tel.:
06-20340-5288

TARTALOM

A TARTALOMBÓL
Polgármesteri interjú.........................4.

Képviselőtestületi ülés........................7.

Mi a te szenvedélyed?.......................8.

Képriport...................................10.-11.

Két deci víz reggelire.......................13.

Magyar Népmese Napja..................15.

Turcsány Péter
A Tisztítótűz fényében
Felejthetetlen minden.
És megfordíthatatlan.

A vers nem ott kezdődik,
ahol abbahagytam.
A vers az, amit el sose
kezdtem.

Amit egy mély lélegzettel
magamhoz vettem,
amit rátok testálok
megnevezetlen,

mert magamban megtisztítván
mégis, mégis
kilélegeztem.
A Lét purgatóriuma:
ennyi és nem több
minden vers, és
minden ima.

2010. október 5. Pomáz

Címlapfotó: Gyurgyik Zsuzsanna
Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár
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

Egy sikeres városnap után

Fontosnak tartom viszont azt a tényt, hogy
ebben az évben került sor először épp a városnapon a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum által meghirdetett pályázat eredményhirdetésére. Ez egy nagyon jó kezdeményezés,
illő volt, hogy kellő nyilvánosságot kapjon.

De ugyanez igaz a civil szerveződésekre, hiszen az élet legkülönbözőbb területein működő kezdeményezések itt meg
tudják mutatni magukat.
- Gyakran elhangzik az, hogy városunkban, tágabban véve
egész Magyarországon gyenge a civil társadalom.

- Nagyon szomorú hírrel kell kezdenünk a mostani interjúnkat.

- Borzalmas dolog elveszteni egy barátot egy igazi izzig vérig pomázi polgárt, egy közéleti embert, képviselőt, művészt és harcostársat. Még kimondani is fáj, hogy elhunyt
Turcsány Péter, hiszen napokkal ezelőtt még itt volt közöttünk. Szinte fölsorolhatatlan mindaz, amit a közéletben, a
művészetben, a kultúráért tett. Az ő esetében nem frázis,
nem elkoptatott közhely, nem romantikus túlzás, hogy halálával nemcsak Pomázt, de a magyar, sőt a nemzetkőzi irodalmi életet is nagy veszteség érte. Nem véletlen, hogy a
szomorú hírről országos médiumok is beszámoltak.
- Hogyan értékelné a városnapot?

- Sikerült folytatni a korábbi városnapok színvonalát, jó hangulatát sokan sokféleképpen
dolgoztak azért, hogy a műsorszámok, előadások, főzőverseny, ökörsütés színes kavalkádja egy nagy tablóvá váljon. Köszönet érte szervezőknek, résztvevőknek egyaránt.
- Az időjárásnak viszont ezúttal nem jár köszönet.

- Az időjárást sajnos - vagy szerencsére - nem lehet bevonni
a szervezésbe, a szabadtéri rendezvényeken ezzel számolni
kell. Készültünk is rá, és elismeréssel mondhatom, hogy a
művelődési ház munkatársai úrrá lettek az eső által okozott
nehézségeken. Számomra a bosszantó rossz idő ellenére is
örömöt okozott az a tény, hogy a polgárokat nem riasztotta
el az „égi áldás”, nagy számban jöttek és nem hagyták, hogy
holmi csapadék elrontsa a kedvüket.
- Mi fogta meg leginkább a mostani rendezvényben?

- Minden. Nem szeretnék kiemelni semmit és senkit azt gondolom, aki kilátogatott talált a kedvére, ízlésére való produkciót, elfoglaltságot.
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- Ez erősen megítélés kérdése. Egyrészt kellenek határok mi
az a terület, ahol a civileknek fontos szerep jut, és mi az,
ahol inkább az állam az elsődleges. Mondok erre egy példát.
Amikor a környékbeli erdeinkben a jég borzalmas károkat
okozott a természetjárók közösségei felajánlották a turista
utak megtisztítását, de el kellett fogadniuk, hogy a speciális
feladatot csak az erre képzett és felkészült szakemberek
végezhették el. Másrészt ne felejtsük el, hogy ebben az
országban hosszú ideig csírájában fojtották el az alulról jövő
kezdeményezéseket mialatt a nyugati országokban töretlenül fejlődhettek. Azt gondolom, hogy lehetőségeinkhez
mérten a pomázi önkormányzat igyekszik támogatni, segíteni azokat, akik valóban a közösség érdekében szerveződnek. Így van ez például a rend, a közbiztonság, vagy a
kultúra területén. Ez utóbbiban a város hagyományai is erre
köteleznek bennünket.
- Mire maradt idő, energia a városnapi eseményeken túl?

- A legfontosabb az önkormányzati épületek energiahatékonyságát célzó pályázatunk továbbvitele volt, hiszen az
idő nagyon szorít bennünket. Több rendkívüli testületi ülést
is kellett tartanunk. Szerencsére vettük az akadályt. Rendbe
tettük a Messelia utca felső szakaszát, és most fogunk
otthont adni egy érdekes és fontos konferenciának, a helyi
termékekről. Népes delegáció utazott testvérvárosunkba és
nagyon jóleső érzéssel felköszöntöttem Tóth Gáborné,
Zsuzsa nénit a 105.-dik születésnapja alkalmából. Ezúton is
kívánok neki jó egészséget, boldog életet.
pp
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Elektronikus lelet lekérdező
rendszer a SZEI
Rendelőintézetben

Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben a nyár
elejétől nyílt lehetőség az online előjegyzésre, valamint
ekkortól tekinthetik meg a házi- és gyermekorvosok, a
praxisukba tartozó páciensek leleteit.
Nagy örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a háziorvosoknál már megismert szolgáltatást immár a rendelőben
megjelenő pácienseinknek is biztosítani tudjuk. A regisztrált
páciensek elektronikusan is lekérhetik elkészült leleteiket.
Az elkészült labor leletek is azonnal lekérhetők elektronikus
úton. Így nem szükséges a rendelőt személyesen felkeresni,
hogy a beteg hozzájusson a labor leleteihez, ezáltal csökkenhet a felesleges utazások száma. Az elkészült dokumen-

Fenntartható vidék konferencia

tumokat otthon, kényelmes körülmények között lehet áttekinteni, letölteni, tárolni, és ha szükséges, kinyomtatni.
Mit kell ehhez tenni?
Az intézmény honlapján (http://szei.szentendre.hu/) található „online leletlekérdezés” linkre kell kattintani, hogy
eljussunk a szolgáltatás használatához szükséges belépő
oldalra. Ha még nincs bejelentkező nevünk, akkor a „Regisztráció” funkciót kiválasztva hozzákezdhetünk az adatok
megadásához.
Ahhoz, hogy a leleteink is lekérdezhetőek legyenek - az
adatvédelmi előírásoknak megfelelően, valamint az egészségügyi információk biztonsága érdekében – személyes
megjelenés szükséges. Intézményünk recepcióján, a regisztráció során megadott adatokat munkatársaink összehasonlítják a bemutatott hivatalos iratokkal.

Fenntartható vidék- helyi érték, helyi termék a Dunakanyarban címmel rendezett konferenciát a Budapest-környéki Népfőiskolai Szövetség és a Dunakanyar-Pilis Helyi
Termék Szociális Szövetkezet szeptember 30-án a művelődési házban arról, hogyan élhetünk együtt jobban
kisvárosainkban, falvainkban a Dunakanyar-Pilis térségben.
A rendezvény célja a tájra jellemző, minőségi élelmiszer és
kézműves termékek termelésének és értékesítésének segítése.Ennek érdekében az agglomeráció hatásainak elemzése,
az értékekhez méltó minőségi turizmusnak is megfelelő
helyi gasztronómia szereplőinek és a tárgyi kultúra alkotóinak összefogása, támogatási formáinak keresése és megerősítése.

A regisztráció és a személyes egyeztetés után már a nap
bármely pillanatában bejelentkezhet, és lekérheti saját betegdokumentációját. A szolgáltatás használata ingyenes!
Figyelem! Ezek a leletek tájékoztatási célra szolgálnak.
Hivatalos ügyintézésre ugyanezeket az adatokat tartalmazó,
intézményi pecséttel ellátott leletek kiadása továbbra is
személyesen történik. Kérjük, hogy a mért vizsgálati eredményeket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal beszéljék át!
Ha a szolgáltatással kapcsolatban további kérdésük lenne,
akkor azt intézményünk telefonszámán (06-26 501-444),
vagy elektronikus levélben várjuk (szei@szeirendelo.hu )
Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető

Pomázi Polgár 5

ÖNKORMÁNYZAT

Zsebe Zsolt

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

Halászné Gambár Mária

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

Sarkadi Attila Ferenc

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

Kósa Anikó alpolgármester

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

Ternovszky Béla

az 5-ös választókörzet képviselője
Tel.:06-20-342-8982
Minden hónap második szerdáján 17 órától a
Művelődési Házban tart fogadóórát

Vicsi László polgármester

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

Nagy Attila

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

Rédei Imre

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

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselõje
Minden hónap második hétfõjén 17-órától
fogadóórát tart a pomázi Jobbik
irodában (Beniczky u 6.)
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Turcsány
Péter
emlékére
1951. március 7-én született Budapesten. Szociológus,
író, műfordító. Hat gyermek apja. 1988-tól kis megszakítással mindmáig a PoLíSz című irodalmi lap főszerkesztője, 1991-től a Kráter Műhely Egyesület
könyvkiadó-vezetője, 1998-tól elnöke. 2006-2014-ig
Pomáz város képviselő-testületének tagja, idegenforgalmi tanácsosa.
Turcsány Péter a rendszerváltás után irigylésre méltó
lelkesedéssel dolgozott az addig elhallgatott író, Wass
Albert életművének népszerűsítésén, majd kiadásán.
Turcsány Péter életműve szinte Wass Albert misszióvá
vált: szobor avatásokat, felolvasó esteket szervezett és
díjat alapított a nagyra tartott író emlékére.
• Főbb díjai, elismerései:
• 1985: MTA-Soros-ösztöndíj
• 1997: Kölcsey-díj
• 2011: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
• 2015: Salvatore Quasimodo-különdíj

Tusa az életért című könyvének bemutatója 2015-ben
a Pomázi Művelődési Házban volt, a kötet borítóján
Auguste Rodin: A pokol kapuja című szoborcsoportjának részlete látható. A választásról így nyilatkozik.
„Kicsit visszautalok a betegségem időszakára, amikor
nem tudtam olvasni sem. Két évvel ezelőtt a kiadó gondozásában, Tandori fordításával megjelent a Rilke és
Prága című kötet. Születésnapomra a felségemtől megkaptam Rilke leveleit. Akkor nálam már megszületőben
volt az angyal sorozat és nála megtaláltam az ő verseinek (angyal-elégiáinak) a lelki hátterét. Rilke pedig
nagyon szerette Rodin-t, a titkára is volt, s amikor ránéztem A pokol kapujában című remekművére, amit
egész életében folyamatosan csiszolt, alakított, akkor
már tudtam, hogy ez az én képem. Magamat láttam
benne, mindazt, amit átéltem…”
forrás:Könyvhét Folyóirat - Illényi Mária - 2015.09.02.

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, Együtt, PM, DK)
Telefonszáma: 06-26-325-223
E-mail címe: borbala@andrasek.hu
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától
helye: Pomázi Művelődési Ház

Az ülésteremből jelentjük

Szeptember elseje nem csak a tanévkezdés hagyományos
napja, de ezúttal a pomázi képviselőtestület ülésének
idő-pontja is volt. Ingatlanok bérbe vétele és eladása
vagyon-gazdálkodási terv, óvodai szakmai program
módosítása szerepeltek az napirendi pontok között.
Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló jelentést került sorra, majd megválasztották az október 23-i adhoc bizottság tagjait. Beszámoló hangzott el az I. félévben
befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.
Ezek után a 2015. évi költségvetési rendelet módosítás és az
első félévi pénzügyi teljesítésről szóló beszámoló következett. Szó esett az intézmények előirányzat elvonásáról, a
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde tagintézmény
Szakmai Programjának módosításáról. Előterjesztés hangzott el a Települési Értéktár Bizottság létrehozására vonat-
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kozóan. Elfogadásra kerültek a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközökhöz készült vizsgálati munkarészek, valamint meghatározták a fejlesztési
irányokat, Pomáz Város Önkormányzatának közép- és hoszszú távú vagyongazdálkodási tervét.
Ingatlan bérléssel, eladással, tulajdonjoggal stb. kapcsolatos
ügyeket is tárgyalt a testület.
Módosították a települési szilárd hulladék kezelésével öszszefüggő önkormányzati rendeletet. Tárgyalták Szentendre
Város Egészségügyi Intézményének támogatási kérelmét,
ügyfélhívó rendszer és shaver készülék beszerzéséhez.
Támogatták a fekvőbetegek részére háznál történő vérvétel
biztosítására vonatkozó kérelmet és a Sashegyi Sándor
Általános Iskola , Művészeti és Rendészeti Szakközépiskola
újonnan kialakított tantermének bútorköltségének tervezetét.

Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Késő tavasszal megalakult a Pomázi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF). Az alakuló ülésen fontos
találkozások történtek és körvonalazódott a KEF 2015-ös évre szóló munkaterve. Rengeteg ötlettel, nagy
lelkesedéssel kezdtük meg a munkát,
melyhez – túlzás nélkül mondhatom –
kizárólag támogató biztatást kaptunk
úgy a lakosság, mint a helyi szociális és
egészségügyi szakemberek, a hatóságok
és a városvezetés részéről.
Fontos, hogy a pomázi lakosság jól
ismerje és értse céljainkat, alapelveinket, melyek a következők:
A kormány Nemzeti Drogstratégiája
célként fogalmazza meg, hogy a „társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi
közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószerprobléma visszaszorításában.”
A KEF e cél megvalósításának kulcstényezője, hiszen helyi szinten lehet
leghatékonyabban a drogproblémát
kezelni.
„A KEF a fenti célok érdekében
tevékenységével igyekszik összhangot
teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú – a
Nemzeti Drogstratégia által meghatározott – négy fő terület, a
a) közösség-együttműködés;
b) megelőzés;
c) gyógyítás és rehabilitáció;
d) kínálatcsökkentés szervezeteinek és
intézményeinek munkájában.
Koordinálja a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző tevékenységet.
Párbeszédet, illetve annak erősítését
kezdeményezi a helyi, kábítószerügyben érdekelt és felelősséget viselő
felek között.
Kidolgozza a Pomázi Drogstratégiát,
monitorozza, értékeli és koordinálja
annak megvalósulását.

Sarkadi Attila a KEF elnöke elsősorban
a működés technikai feltételeiről gondoskodik, folyamatos kapcsolatot tartva a
városvezetéssel, én pedig koordinátorként a szakmai tartalomért felelek.
Pomáz Napján lezárult pályázatunk jól
példázza a gyakorlati működésünket.
„Mi a Te szenvedélyed” címmel indult
videó-pályázatunk sikere kettős siker
volt:
Egyfelől a beérkezett 16 pályamű
elkészülése, ami azt jelenti, hogy
legalább 70 pomázi fiatal megszólítva
érezte magát, hiszen körülbelül ennyien
vettek részt a videók elkészítésében.
Közöttük több olyan csoportot ismerhettünk meg, akiknek a létezéséről a
legtöbb pomázi embernek eddig nem
volt tudomása. Minden lehetséges alkalommal – így most is – szeretném elismerésemet kifejezni a pályázó fiatalok
bátorsága és lelkesedése miatt. Nagy
dolog arcot és nevet vállalva kiállni
ország-világ elé! Bátorságuk jutalma a
hatalmas érdeklődés; az interneten már
13000-nél jár videóik megtekintésének
száma.
A siker másik oldala az a társadalmi
összefogás, ami a pályázat megvalósítása során tapasztalható volt.
Plakátunkat, melynek kedves grafikáját
oly sokan megszerették, éjszakákon át
készítette egy pomázi édesanya, Tóth
Veronika. A nyomdai kiadásokat egy – a
névtelenséghez ragaszkodó – fiatalember vállalta. Mindazok a helyi kisvállalkozók, őstermelők, szolgáltatók,
akiket felkerestünk, hogy támogatásukat
kérjük a díjak biztosításához, első szóra
az ügy mellé álltak. A tárgynyeremények mindössze kettő nap alatt
összegyűltek! A meghirdetett pénzdíjakat is pomázi vállalkozó biztosították.
A kábítószer-probléma – és általában a
szenvedélybetegségek – kezelésében
tartós eredményeket kizárólag az önsegítés útján lehet elérni. Krízis idején

természetesen az egészségügyi ellátórendszer szereplői kapnak legnagyobb
hangsúlyt. A megelőzés és a felépülés
azonban csak akkor lehet sikeres, ha mi,
hétköznapi emberek meglátjuk saját
szerepünket és felelősségünket és jól
működő, egymást óvó kisközösségeket
alkotva, valódi védelmet nyerünk önmagunk számára is.
Pomáz lakossága nagyot lépett előre
ezen az úton.
Óváryné Herpai Dóra
a Pomázi KEF koordinátora

Mindazok, akiknek köszönettel tartozunk:
• a pályázó fiatalok • Pomázi Művelődési Ház • Pomáz TV • Pomáz
Város Önkormányzata • a zsűrizésért:
Ternovszky Béla, Kapitány Krisztián,
Sarkadi Attila • a pénzdíjakért: Tárlat
Kft; Járműgyártó Kft (külön köszönet
illeti Koncz Szilviát, aki levette vállunkról a pénzadományok összegyűjtésének terhét) • Szabó István méhész •
Imre család • Messelia Naturfarm Kft •
Igazi Oliva • Bon Bon Csokoládébolt •
Kard és Korona Kft • CLC Keresztyén
Könyvesbolt • Jutka papír-írószer •
Lángos Büfé • Sarok Brigitta, Astero
Szépségszalon • Stefano Pizzeria •
Egervári Sándor, Egervári – Halmai
Focisuli • Bandolino Fagyizó
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KULTÚRA

Közel az éghez

Mi a te szenvedélyed?

Kábítószer Ellenes Fórum pályázatának eredményhirdetésére a városnapon került sor. A zsűri elnöke a
Balázs Béla-díjas filmrendező, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke, Ternovszky Béla. A pályázóknak maximum 3 perces mozgóképi anyagban
kellett bemutatniuk mi is a szenvedélyük.
- Mire számított, amikor elvállalta a felkérést?
- Az igazat megvallva arra, hogy lesz két-három pályamű, amit megnézünk, értékelünk és kedélyesen díjazunk. Ezzel szemben kellemes meglepetésként több
olyan pályázó is akadt, aki egymaga készített két-három
kisfilmet.

Csodálatos környezetben, hatalmas közönség előtt, óriási sikerrel mutatta be a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar klasszikus
zenei műsorát az Ars Sacra Fesztivál nyitó hangversenyén a
Szent István Baziliokában.
A PIF komolyzenei koncertjén, a közönség fúvószenekari
átdolgozásban hallhatta J. S. Bach, Händel, Telemann, J. Pezel, Mozart és Pachelbel legszebb szerzeményeit. A koncert
különlegessége, hogy a zenéket kifejezetten "templomi akusztikára" hangszerelte a zenekar karmestere, Széplaki Zoltán.
Az Esztergomi Bazilikában, a Pécsi Dómban és a (budapesti)
Szent László-templomban megszólaltatott koncertek után,
ismét felejthetetlen élményben volt részük, mind a fellépőknek, mind pedig a közönségnek.

Az év német tanára

A Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015ös „év német tanára” címet a Pomázi Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanárának, Balog Ilona Katalinnak ítélte.
Balog Ilona 18 éve az iskola magyar-német szakos pedagógusa. Kezdetektől fogva aktív tagja tantestületünknek, tudásszomja kimeríthetetlen. Első perctől fogva személyes odaadással és belső késztetéssel végzi munkáját. Ilona pedagógiai
munkájának köszönhetően a német hon- és népismeret az
egyik legkedveltebb tantárgy. Diákjai sikeresen szerepelnek
kisrégiós és megyei német vers és prózamondó versenyeken.
Idén a megyei megmérettetésen tanítványával különdíjat
nyert. A városi pedagógiai szakmai napokon a kompetencia
alapú oktatás alkalmazásának bemutatására nagy sikerű nyílt
óráján, színi előadást rendezett. A nemzetiségi programok megszervezésében szaktudása nélkülözhetetlen, jópéldája, hogy
2011-ben az Unser Bildschirm német nemzetiségi magazinműsor rögzítette az iskolai kitelepítési megemlékezését.
Az iskolai pályázatok megírásában, lebonyolításában mindig
számíthatunk aktív közreműködésére. Jelenleg kétnyelvű
újságíró szakkört vezet, honismereti táborokat szervez.
Köszönjük munkáját, gratulálunk!
Minárik Lívia
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- Volt e komolyabb véleménykülönbség a zsűri munkája során?
- Voltak olyan pályázók, akiket a kiírók érintettsége okán
nem lehetett értékelni. Ezt én nem akartam elfogadni,
mert, ha jó egy anyag, akkor az igenis kapjon elismerést.
A társaim viszont meggyőztek, hogy ők ezt így tartanák
tisztességesnek, én pedig elfogadtam a kérésüket.
- Végeredményben mindenki kapott díjat.
- Igen, mert végül is nagyon nehéz volt a tevékenységeket és a tevékenységet megjelenítő formát külön
értékelni. Ha ezt megtesszük és felállítunk egyfajta sorrendet, a vége az lesz, hogy a díjazott boldog lesz, a
többi pedig szomorú. Mi pedig ezt nem akartuk. Nem ez
volt az üzenet.
- Milyen tevékenységek jelentek meg klipekben? Mi a
pomázi fiatalok szenvedélye?
- Sokféle és sokszínű életképek jelentek meg. Sport,
mozgás, művészet, tényleg minden. Voltak akik egy történeten belül mutatták meg azokat a tevékenységeket,
melyek boldog és örömteli érzéssel tölthetik el az embert.
- Jövőre is vállalná a felkérést?
- Természetesen és nem csak a szakmám miatt, de azért
is mert elkötelezett híve vagyok az egészséges életnek és
zsigerből elutasítok minden tudatmódosító, stimuláló
szert.
G.S.

Tanévkezdő hírek a
német suliból

Szeptember 1-jén elkezdődött a tanév a német nemzetiségi
iskolában. A gyerekek boldogan meséltek a nyári szünidőben
szerzett élményeikről. Sajnálták, hogy véget ért a nyár, de legnagyobb örömünkre - azt is elmondták, hogy várták is az iskolakezdést. Egyrészt a barátok miatt, másrészt, mert kíváncsiak,
mi mindent fog történni az új tanévben. Jó programokban az
idén sem lesz hiány!
Szeptember 1-jén 8 órakor megtartottuk tanévnyitó ünnepségünket. Az első osztályosok a német hagyományainknak
megfelelően „Schultüté-t” kaptak, apró ajándékokkal, édességgel. A második, harmadik osztályosoktól megkapták az
iskolánk ünnepi viseletéhez tartozó sálat és nyakkendőt.
Szeptember 4-én részt vettünk a Porpáczy Aladár Kertbarátok
Egyesületének Termény- és Kézműves Kiállításán. Az osztályok sok értékes anyagot készítettek, így Szabó Éva néni segítségével szép asztalt rendeztek be. Elindultak délutáni szakköreink, levelezős versenyeink is. Ebben az évben minden tantárgyból lesznek 3 fordulós iskolai versenyek is. Újra indul
Andi nénivel a péntek délutáni úszás is, amit a gyerekek és a
szülők nagyon kedvelnek.
Szeptember 14-15-én ásványkiállítást tartottunk. Nemcsak
megcsodálhatták a gyerekek a gyönyörű ásványokat, hanem
német nyelvű előadást is hallhattak róluk.
Iskolánk idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját,
örömmel készülünk az október 12-16. között tartandó születésnapi rendezvénysorozatunkra!
Balog Ilona

DIÁKHÍREK

Bűnmegelőzési tábor

Idén nyáron - immár második alkalommal - középiskolánkban tanító kollégák felügyeletével teljesítettek
szolgálatot rendészeti képzésre járó tanulóink Balatonföldváron, és idén először Balatonszárszón, a Somogy
Megyei Rendőr főkapitányság által szervezett Bűnmegelőzési táborban.
Rendőri irányítás mellett, idegenforgalmi szempontból frekventált területeken, strandokon, parkolókban, „Bűnmegelőzés” feliratú pólókban láttak el járőrszolgálatot, ezzel viszszaszorítva a strandlopásokat, gépkocsi lopásokat, a turisztikai
főszezonban.
Ebben a táborban, a Balatonföldvári Önkormányzattal
együttműködve segítjük elő tanulóink számára, az érettségi
bizonyítvány megszerzéséhez nélkülözhetetlen közösségi
szolgálat teljesítését. Mivel a közösségi szolgálat szoros kapcsolatban van a pályaorientációval is, így kiváló lehetőséget
biztosít arra, hogy tanulóink kipróbálhassák magukat, konkrét
tapasztalatokat szerezhessenek ezen a szakmaterületen.
Nagyné Bernárd Edina

Mátyás sulisok az
ICO-ban

Az idei tanévünk izgalmasan kezdődött, mert a 2. tanítási
napon gyárlátogatásra mentünk az ICO-ba. Az iskolából rövid
séta után érkeztünk meg a helyszínre, ahol Sándor bácsi, (az
iskolai sakkbajnokunk apukája) fogadott. Ő volt, aki körbevezetett minket. Utunk során érdekes gépekkel találkoztunk,
melyek a tollakat gyártották. Nagyon tetszettek mindenkinek
ezek az izgalmasan működő szerkezetek. Az üzemből a bemutató terembe ballagtunk, ahol egy kis tájékoztatást kaptunk a
toll és az ICO gyár történetéről. A film megtekintése után mindenki kapott ICO ajándékcsomagot, rengeteg írószerrel. Majd
az ICO Zrt. képviselője az osztály részére egy szép, bekeretezett emléklapot nyújtott át a gyárlátogatás emlékéül.
Nagyon élveztük ezt a kirándulást, izgalmas kaland volt!
www.matyasiskola.hu
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KÉPRIPORT

Pomáz Város Napja 2015
Minden időben

Megesik, hogy eső mossa egy-egy szabadtéri rendezvény
szervezőinek minden munkáját, pénzét, idejét. Ilyenkor üres
sátrakról, búskomor árusokról, lemondott programokról
szólnak a hírek. Nem így Pomázon! A bevált előrejelzések –
két napos folyamatos eső – ellenére a civil sátrak és vásárosok utcája is megtelt, miként a színpadi műsorok sem
maradtak el, sőt! A délelőtti Kolompos és az esti sztárvendégek koncertjei is telt házzal zajlottak. Működtek a kiállítások, a tudományos játszóház, s még a lovas bemutatónak
is tapsolhattunk. Szóval volt mit improvizálni, de a célért –
POMÁZ NAPJÁÉRT-megérte!
Köszönet a támogatóknak!
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Szüreti felvonulás

KÉPRIPORT

Szüreti felvonulás színesítette október első szombatján
Pomáz fő utcáját, a Huszár utcán át a művelődési házig. A
Holdvilág-árok O.K. Egyesület a város támogatásával harmadik éve szorgoskodik a szüreti hagyományok bemutatásán-egyre nagyobb sikerrel. A többnemzetiségű város
népviseletbe öltözött csoportjai, a szüreti bírópár, a kínálók,
lovasok, zenészek hintóval, vagy gyalogosan dicsőítik
Bacchus napját. A menet végén nemzetiségi csoportok
művészeti bemutatói és az elmaradhatatlan bál zárta a programot.
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INTERJÚ

Mesteri táncosok

Gyémánt Ádám és Gyémánt Csontos Lívia a „Népművészet Ifjú Mesterei”.
Egy páros a táncban és egy pár az életben. Elszántak, kedvesek, tehetségesek.

A népművészet kulturális tudása apáról-fiúra öröklődik.
Vagy mégsem? Lívia és Ádám a kivétel, ami erősíti a
szabályt. Családjukban ugyanis senki nem táncolt. Sőt!
Líviát csak a BGF Külkereskedelmi Főiskola elvégzése
után engedték szülei a Magyar Táncművészeti Főiskolára. Ádám pedig a katonatiszti pálya felől érkezett.
Közös életük a Szentendre Táncegyüttesnél indult.
- Sok mindent köszönhetünk a Szentendre Táncegyüttesnek.
Kerülő úton jutottunk a Táncművészetire, de mindennek
megvan az oka és a hozadéka. A Szentendre Táncegyüttes
egy amatőr csapat ugyan, de előfordul, hogy annyit próbálnak, mint egy hivatásos társulat, csak éppen fizetést nem
kapnak érte. Úgy gondoljuk, hogy a tanításban nem lennénk
hitelesek gyakorlati tánctudás nélkül.
- Mi vonz a tanításban?
Leginkább a tánc módszertana érdekel bennünket. Csoportvezetőként a soroksári
„Kisdunamente” Toppantó Tánccsoport volt
az első szakmai megmérettetésünk, amit
közösen vezettünk.
Egy olyan csapatot
kaptunk, ahol a táncra
kiválogatott gyerekek
valóban érdemként
élték meg a lehetőséget, és így egyre többen csatlakoztak a
csapathoz. Az intézmény és a város vezetősége teljes erővel
támogatja az ügyet,
mind erkölcsileg és
anyagilag. A próbák, a
ruhák, az eszközök, a
zenék beszerzése, vagy maga a zenekar mind-mind költséggel jár. Intézményi, vagy egyesületi háttér nélkül nem
indítható el egy ilyen vállalkozás.
- A jó tanárnak nem kell kilincselni?
- A művészeti iskolákban csak diplomás tánctanárok
oktathatnak. A kizárólagos táncos előélet kevés. Ezért
örömteli számunkra, hogy akik hivatásként választják a néptánc oktatást, meg is kapják a lehetőséget a bizonyításra.
Jómagam Ürömön és Fóton tanítok. Feleségemmel pedig a
soroksári gyerekeken kívül Budapesten a cserkész alapú
Rege Táncegyüttest irányítjuk. Még mindig több helyre hívnak, mint amennyit el tudunk vállalni. Tavaly november óta
a Sashegyi alsó tagozatában is elkezdtem tanítani, így a
gyerekek heti egy órában ismerkedhettek a néptánc alapjaival, és igyekszem velük megszerettetni a kultúra e kis
szeletét. A tanév végén ennek a körnek szerveztünk egy
nyári napközis tábort a pomázi Magyar Vár táborban, ahol a
szűk rokoni, vagy baráti körrel együtt hatvan gyermek volt
jelen. Itt a tánc mellett sok játék is szerepelt a programban.
Egy hétig itt volt velünk Siska Tibor, „Sisi bácsi” barátunk
Mátészalkáról, aki még ízig-vérig autentikus pásztor
emberektől tanulhatta a táncot, illetve a fafaragás és botfűtés
fortélyait. Kezében és lábában van a kultúra: sző, fon, farag,
táncol. Ami nekünk folklór, az neki a mindennapi élet. A
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nagy sikerre való tekintettel, a szülők kérésére a nyár végén
megismételtük a tábort, és így az is csatlakozhatott, aki az
első alkalomról lemaradt.
- A pomázi tanítványokkal szerepeltetek a március 15-i
városi ünnepségen, ahol már Aranysarkantyús és
Aranygyöngyös táncosként köszönthettünk.
- Az „Aranysarkantyús- illetve Aranygyöngyös táncos” díj
egy jelentős szakmai elismerés. Alkalmanként vagy 120
nevezővel, határainkon innen és túl. A díjátadót felvezető
Országos Szólótáncos Fesztivált a 70-es évektől kétévente
rendezik Békéscsabán. A döntőre két selejtező után lehet
eljutni. Férfiszóló, és páros tánc kategóriában indulnak a
táncosok. A résztvevőknek két kötelező és egy szabadon
választott tánccal kell készülniük. A bemutatók után pedig
egy szakmai zsűri dönt a díjakról, elismerésekről, másnap
pedig egy személyre
szabott szakmai értékelésre kerül sor.
- Augusztusban a
„Népművészet
ifjú
mestere”- címmel gazdagodtak, amely egy
állami szakmai, művészeti díj.
- Ez egy összetettebb
elismerés, már nem
kizárólag a táncról
szól. A pályázónak itt
először egy írásos dolgozatot kellett készíteni. Mi az Erdélyi Maros megyében található
Szászcsávás magyar
lakosságának táncáról
írtunk. Korábban évente többször is jártunk
Erdélyben, ahol volt
szerencsénk megismerkedni a helyi emberekkel, beszélgetni, mulatni, táncolni
velük. A második lépés a színpadi bemutató, melynek során
a dolgozat témáján kívül, a másik két táncdialektus táncaiból mutattunk be táncokat. A zsűriben néptáncosok,
népzenészek és minisztériumi delegáltak voltak. A zsűri
javaslatai felkerülnek a minisztériumba, és ott hozzák meg a
végső döntést. Az idén összesen hét díjat oszthattak ki. Ezt
úgy értsd, hogy az előadó- és az iparművészet területéről
együttesen. Ezért is tartjuk fontosnak a díjat, amit augusztus
19-én Balog Zoltán miniszter úrtól vehettünk át.
- Pomázon évek óta nincs hosszabb távon életképes magyar
néptánc együttes.
- A szakmaiságon túl valószínűleg e helyi személyes és
intézményi kapcsolatokon és a nemzeti identitáson is múlhat. Pomázon élünk, Ádám tanít az iskolában, a kislányunkkal lejárunk a játszótérre, aki hamarosan megkezdi az
óvodát, októberben pedig néptánc foglalkozást indítok az
ovisoknak a művelődési házban. Ezen kívül tervben van egy
iskolai néptánc szakkör beindítása is, mely alapja lehet egy
táncegyüttes létrejöttéhez: megvannak azok a pontok,
ahonnan elindulhat a jövőbeni együttest megalapozó bázis.
G.S.

KÖZÉLET

Két deci víz reggelire

Tóth Gáborné született Szabó Zsuzsanna- ez a név talán nem
tűnik ismerősnek. De ha azt mondjuk Zsuzsa „mam” már
többen tudni fogják: városunk legidősebb polgáráról van
szó. Bizony Zsuzsa néni elérte 105 életévét, ennek alkalmából Vicsi László polgármester felköszöntötte Zsuzsa
nénit egy virágcsokorral és egy emléklappal.
Egész életében kemény fizikai munkát végzett a mezőn és
az erdőkben. Ma is jó egészségnek örvend, humorérzéke a
régi, szellemileg friss. Szeret olvasni, a tévézést kevésbé
kedveli.
A kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, minden alkalommal
azt válaszolja, hogy hajdanában egy szigetmonostori orvos
azt mondta neki: minden reggel éhgyomorra igyon meg két
deci vizet, és csak jóval később reggelizzen. A világ
legidősebb embere egy 116 éves amerikai hölgy a baconszalonnára és a tojásra esküszik…Színes tehát a világ kár is

lenne uniformizálni. A lényeg a teljes és tartalmas életút.
Tóth Gábornéé és mindenkié a nagyvilágban.
Isten éltesse Zsuzsa néni!

Testvérvárosunkban jártunk

A Pomázi Német Kulturális Egyesület szervezésében, a
Pomázer Heimatverein meghívására Németországban jártunk. Majd 40 pomázi polgár vett rész az utazáson. Az
önkormányzat részéről 7 képviselő volt jelen, csoportunkat Kósa Anikó alpolgármester asszony vezette.
(Polgármester úrral egyszerre mindketten nem jöhettek el
ebben a nap mint nap új kihívásokat hozó időszakban ) Jártunk
Forstban,Sinsheimben, Speyerben, Oberhausenben és részt
vettünk a waldangellochi felvonuláson. Speyerben a világhírű
dómot néztük meg, monumentalitása lenyűgöző volt. A forsti
polgármester megmutatta nekünk városa büszkeségeit. Sok
helyre ellátogattunk az iparteleptől az íjász klubbig, este pedig
finom vacsorával látott vendégül bennünket.
Megnéztük a hoffenheimi stadiont, ez a körzet büszkesége, a
helyi NB 1-es csapat ... vezetőink személyes kapcsolatai miatt
kinyitották nekünk. Sinsheimben Peter Hesch főpolgármester
helyettes fogadott bennünket. A városról rövid ismertetőt
tartott, majd kivetítőn keresztül megismertük jövőbeni terveit
... nagyon tanulságos volt.
Ezt követően két csoportra váltunk, majd egy-egy idegenvezetővel megnéztük a város nevezetességeit. A csoportoknak Sztrányainé Rosemarie a Német Kulturális Egyesület

elnöke és jómagam fordítottunk. Szombat délután testvérvárosunk Oberhausen meglátogatása következett, itt Martin
Büchner polgármester vendégei voltunk. Este együtt mentünk
el a Musikfestre, ami egy nagyon vidám városi ünnepség volt.
A helyi zenekarok kiváló hangulatot varázsoltak. Alpolgármester asszony a helyiek kérésére dirigálta az egyik fúvós
zenekart. Másnap már mosolyogva olvastuk a helyi lapban
erről az eseményről megjelent cikket.
A hivatalos események mellett rengeteg szeretetben, vidámságban volt részünk. Vasárnap délelőtt a helyi ökumenikus
mise után (amihez kapcsolódóan Erdődi Ferenc atya egy saját,
nekünk szóló katolikus misét is celebrált) a waldangelochi
búcsún, felvonuláson vettünk részt. Rengeteg maszk, kipingált
autók, édesség, búcsú hangulat.
Nagyon jó volt. Ezután a város pomázi múzeumába mentünk.
A kitelepített pomázi németek emlékszobája egyszerre volt
szomorú, de ugyanakkor felemelő látvány is hiszen a mi
felmenőink használati tárgyait, a múltunk egy részét láttuk ott.
A kiállítás rendkívül színes volt, alig akartuk elhinni, hogy
ezeknek a tárgyi-eszközök, emlékek nagy része 1946-ban egyegy batyuban érkezett meg Németországba. Szívhez szóló volt
a sok-sok oldalnyi 1946-47-ben leírt friss visszaemlékezés,
megérintett bennünket a honvágy kézzelfogható valósága.
Az utazás arra is kiváló alkalom volt, hogy mindannyian jobban megismerjük egymást, kiengedjük a gőzt, és a hosszú
utazás alatt beszélgessünk, finomságokkal kínálgassuk
egymást. Nagyon szimpatikus volt számunkra Ferenc atya
„emberi” arca, vidám, közvetlen stílusa.
A tanulságos úton próbáltunk városunk számára ötleteket,
módszereket ellesni. Azt azért megállapítottuk, hogy a kinti
viszonyokat nagyon nehéz a magyarországi valósághoz adoptálni. És most csak egy összehasonlítást engedjenek meg.
Forst városa, amely lakosságát tekintve kevesebb mint fele
Pomáz város népességének, a pomázi költségvetés több mint
háromszorosával rendelkezik. Hát igen.
Köszönjük Rosemarinak a kiváló szervezést, vezetést, köszönjük az önkormányzatnak a támogatást. Aki akarta, épülhetett
ebből a német útból, tanulhatott belőle, nagyon jól érezhette
magát.
Ja és a MIGRÁNS KÉRDÉS!!! Sokunkat érdekelte, hiszen
minden német település csarnokokat épít, kvótákat számol
egyben MINDENKI egyetértett, polgármesterektől a nyugdíjasig, legfeljebb a habitusának megfelelően tálalta. NEM
AKARNAK TÖBB BEVÁNDORLÓT!!!
Jó volt megint kinn magyarnak lenni. Mint Európa védőbástyáira, úgy tekintettek ránk. (NEM először a történelem
során)
Sarkadi Attila
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Sárkányhajósok a Velencei Tavon

2015. szeptember 27-én Sukorón, a Velencei-tavon rendezték meg az országos sárkányhajó versenyt. A 7.b csapata tavasszal az Omszki-tavon vívta ki a döntőbe jutást, így
nekik volt esélyük iskolánkat képviselni ezen az országos
versenyen.

Viszontagságos út során sikerült leérni a helyszínre, két buszt
kellett lecserélni alattunk műszaki okok miatt, mire eljutottunk
Sukoróra.
A kezdeti izgalmakat és nehézségeket leküzdve, diákjaink két
évvel idősebb tanulókkal mérték össze erejüket, és oroszlánként
küzdöttek. Bejutottak két futam után a döntőbe és 9 csapat közül
a 6. helyezést érték el. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség éremmel jutalmazta gyerekeink helytállását, remek szereplését, és
fiatal életkorukat, hiszen 8. és 9. osztályos ellenfelekkel küzdöttek.
Sárkányhajó csapatunk névsora: Lovas Kitti, Csiki Kamilla,
Karkus Ágnes, Béres Bianka, Boczor Örs, Horváth Balázs,
Markolt Balázs, Imre Baksa, Lendvai Kristóf, Gaál Levente,
idegenlégiósaink: Nagy Borbála (dobosunk), Csarankó
Fruzsina, Kékesi Csenge, Szegedi Bálint.
Ezek a gyerekek emberfeletti erővel küzdöttek és álltak helyt,
iskolánk minden tanulója és dolgozója büszke rájuk! Még
egyszer köszönjük!
Bruckerné Mikula Ildikó

Meghívó

A pomázi 937. Szent Tarzicius Cserkészcsapat mindenkit
sok szeretettel hív az idén is megrendezésre kerülő Októberi emléktúrájára! Ismét nagy szeretettel várunk
minden kedves túrázni vágyót.
Időpont: 2015. október 17. szombat
Az alábbi oldalakon minden szükséges információ megtalálható:
https://www.facebook.com/oktoberiesmarciusiemlektura,
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=6178
Az következő távokon van lehetőség az indulásra:
14-es táv – rajt: 8:30-9:00
28-as táv – rajt: 7:30-8:30
56-os táv, tapasztalt túrázóknak – rajt: 7:00-7:30
Természetesen bárki indulhat bármelyik távon!
Rajt: Budakalász, Lenfonó, HÉV megálló
Cél: Pomáz, Katolikus Plébánia, Nagyterem
Részvételi díj: Előjelentkezetteknek 500 Ft
Egyébként 700 Ft.
Előjelentkezés: Információk a fenti linkeken.
A célban a szokásos finomságok, emléklap és kitűző várja a
túrázókat! Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy
jelentkezzen előre, hogy nagyjából tudjunk számolni és
minél kevesebb felesleget kelljen előállítanunk. " A cserkész
takarékos." Sok-sok szeretettel várunk mindenkit!
A szervezők nevében: Forgách Márton
937. Szent Tarzicius Cscs.
Tel: 06 30 395 43 61
E-mail: forgachmarci@gmail.com
14 Pomázi Polgár

Gólzápor a selejtezőn

Szeptember 9. 16 ó. Szentendre Kőzúzó u. Sporttelep:
Pest megyei Kupa mérkőzés:
Szentendre VSE - Pomáz ICO SE 8 - 4 ( 4 - 1 )
A két másodosztályú csapat mérkőzésén a Szentendre csapata
majdnem sztenderd kezdővel tudott felállni, míg a Pomáz
meglehetősen tartalékosan lépett pályára. Ennek ellenére a
Pomáz szerezte meg a vezetést a 7. percben Gyurkovics Ádám
szemfüles gólja révén. Ezt követően a 18. perctől elindult a
gólözön, a szép számmal kilátogató nézők jól szórakoztak a
gólzáporos mérkőzésen. 4 -1-es félidő után a végén 8 -4-et
könyvelhettek el a játékvezetők. Nem győztük számolni a
szebbnél szebb és érdekesebb gólokat.
A hazaiaknál Dankovics, Lukács és Dalkó 2-2, Faragó és
Kuczmog 1-1 góllal járultak hozzá a győzelemhez, míg a
pomáziak közül Gyurkovics, Kovásznai, Sergő és Rudolf góljai
enyhítették a vereség nagyságát.

Fotó és cikk: Gerlai Péter

A Szentendre továbbjutása csak a 63. percben - 4-3-nál - volt
kétséges, ezt követően "megrázta" magát a SzVSE és a 81.
percben már 7 - 3 volt az eredmény, pedig a kezdő 11-ből ekkor
már csak hatan voltak pályán.
A SzVSE erős kerettel rendelkezik, támadásaikat pedig tudatos
"vonalvezetés" jellemzi így a tartalékos vendégeknek a nagyarányú vereség ellenére sem kell szégyenkezniük.

Hajrá Magyarok!

A magyar labdarúgó válogatott szeptemberi mérkőzésein nem
csak a stadionok teltek meg, de a pomázi plébánia kert is. Ferenc
atya hívó szavára mezítlábas focival indult a délután, majd az
esti mérkőzéseket kivetítőn tekintették meg az egybegyűltek. A
szurkolás minden kelléke jelen volt: étel-ital, sportélmény, közösség és még a győzelem is majdnem összejött. Persze még
semmi nincs veszve : hajrá magyarok !
GS

Ifi tűzoltók sikerei

A pomázi ifjúsági tűzoltók részt vettek a VIII. Nemzetközi és
az I. Kárpát Haza Hagyományőrző Tűzoltó versenyen. A
csapat serdülő és ifjúsági kategóriában is indult, így két
helyezést is hazahozhatott. Serdülő kategóriában III. helyezést
értek el a gyerekek (Csapattagok: Antal Lili, Tari Dóra,
Horváth József, Németh Tamás, Molnár Márk, Morahan
Bence, Vida Dominik), ifi kategóriában pedig I. helyezést
(Csapattagok: Bene Virág, Csattos Sándor, Leidinger Fanni,
Vida Valentina, Nádasi Csaba, Rajkort Kinga, Magdus József,
Oláh Dániel, Szabó Nikolett, Gellen Beni). Emellett az ifjúsági kategória vándorserlegét is a pomázi csapat hozhatta haza.
A versenyzésen kívül izgalmas és szórakoztató játékokat,
szimulációkat próbálhattak ki az érdeklődők. És mivel Tari
Dóra aznap ünnepelte a 10. születésnapját, ezért az éneklés és
a torta sem maradhatott el.
www.tuzoltosag-pomaz.hu

Motor a háztetőn

MOZAIK

Pomáz napról balesethez

2015 szeptember 26-án szombaton a Pomáz napi rendezvényről kellett riasztásra rohanni a pomázi önkéntes tűz-oltóknak. Pomázon az 1111-es úton egy Citroen személygépkocsi
a nedves úton megcsúszott és az út menti árokba borult. A
gépkocsi a fejtetőre állva állt meg. A gépkocsiban utazók a
tűzoltók kiérkezéséig kimásztak a gépkocsiból, sérülést nem
szenvedtek. A raj a gépkocsit a rendőrségi helyszínelés után
kihúzta az árokból.
(www.tuzoltosag-pomaz.hu)

A Magyar Népmese
Napja

A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére az idén
11. alkalommal emlékezünk szeptember 30-án Benedek
Elek születésnapján a népmesékre. Pomázon a művelődési ház invitálására tizenhat általános iskolás keltette
életre nemzeti mesekincsünk többé, vagy kevésbé ismert
ékköveit. Bár a bemutatók után a - Kósa Anikó, Ternovszky Béla, Gáspár Sándor - alkotta zsűrinek értékelni is kellett, reméljük a díjak inspirálnak, azok hiánya
pedig új bizonyításra sarkallnak.
Díjazottak: 1-2. osztály: I. Ruskovics Patrik, II. Bagin
Rebeka Zsófia, III. Cekic Miklós Roland
3-4. osztály: I. Lugosi Tímea, II. Lévai Emma és Neumark Dóra, III. NagyAnna Éva
Gratulálunk minden résztvevőnek, szülőnek, pedagógusnak!
G.S.

Történt ez vala szeptember havának elején, hogy ki tudja
mi módon egy motor landolt a művház tetején.
Mielőtt bárki azt hinné, hogy ez vicc, nem az, ez komoly.
Kedves művházas kollégák éppen létráról a világító ablakokat pucolták, amikor észrevették a kismotort. Mellette a házról levágott villámhárító hevert. Valószínűleg
ennek segítségével húzták fel a tetőre a járgányt. Hogy ki
találta ki ezt az extrém sportot sosem fog kiderülni, mint
ahogy az sem, hogy ki a tulajdonosa a kétkerekűnek. Ezúton is köszönjük a Pomázi Önkéntes Tűzoltóságnak a
segítségét.
Gyurgyik Zsuzsanna
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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

Október

15-én 18 órától Ötleteljünk Pomázért
civilek, intézmények, magánszemélyek
egyeztető fóruma.
17-én 17 órától II. Pomázi Udvar az Opanke Szerb Hagyományőrző Egyesülettel
18. vasárnap 16 óra Mazsola és Tádé
zenés bábjáték az Ametist Bábszínház
előadásában.
23-án Nemzeti ünnep, a megemlékezés
10 órától kezdődik a körforgalomnál lévő
„ 56-os emlékműnél ”
November 7. szombat 18 óra
HOT JAZZ BAND szuperkoncert
Jegyek elővételben 2500- az előadás napján 3500-ft-os áron válthatók.

Újdonságok

JÓGA Kezdő, péntekenként reggel 8.3010 óráig
HATHA JÓGA Szerdán és pénteken:
19-20.30-óráig, szombaton 8-9.30-óráig
Peszler Ágnes jóga oktatóval.
CALLANETICS Alakformáló és testtartás javító, mély izmokat erősítő, izületkímélő mozgásforma 40 év felettieknek
is. Hétfőn-szerdán 18-19 óráig, kedden és
csütörtökön 8.30-9.30.
KARATE Ovisoknak: szerdán: 17-18
óráig, 10 éves kortól haladó csoport: szerda: 17-18.30 óráig, pénteken 16.30-18 óráig
KICK-BOX Nők, férfiak és gyerekek
részére hétfőn és pénteken 18-19 óráig
TIPEGŐ ZENEBÖLCSI Az anyagyermek kapcsolat elmélyítése, intim
együttlét a zene, a mozgás és az érintés
útján, a legkisebbeknek hétfőnként 10 órától Szmirnov Krisztinával.

OVIS NÉPTÁNC keddenként 16.1516.45 óráig. A néptánc a művészeti nevelés olyan lehetősége, amely a lehető
legtermészetesebb módon járul hozzá az
egyén testi-lelki-szellemi fejlődéséhez,
kultúrájának gazdagodásához. Oktató:
Gyémánt-Csontos Lívia a Népművészet
Ifjú Mestere, néptánctanár

Termelői piac minden
szombaton 7-11-ig a
művelődési ház
parkolójában
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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!
- Balogh Jonatán Noel
- Fuhl Viktor
- Damokos Mira
- Lakatos Domink
- Kenderes Emma Róza
- Kovács Nimród
- Orsós Csaba
- Kovács Izisz

2015. 07. 26.
2015. 08. 14.
2015. 08. 24.
2015. 08. 24.
2015. 08. 24.
2015. 08. 26.
2015. 09. 04.
2015. 09. 06.

Levelünk jött!

A 2015/2016-os tanévben 3 elsős osztály indul a Sashegyi iskolában. Nagy öröm ez számunkra, de egyben
izgalom is volt, hogy hova ültetünk le ilyen magas
létszámot. Ezúton is szeretnénk megköszönni Polgármester Úr anyagi támogatását, hogy a nyár folyamán
megújulhatott egy új terem, mely most már tanteremként funkcionál, és hogy több százezer forint értékben 14 db állítható asztalt, 28 db
szintén állítható széket, 1 db tanári asztalt és krétás táblát vásárolt a pici
elsősök számára. Az ő nevükben is még egyszer köszönjük!
Nagy Koppány Lászlóné
igazgató

Gondolatok a könyvtárban

Miközben ezt a bejegyzést írom, a Pomázi Könyvtárban üldögélek.
Azért érzem igen különlegesnek a dolgot, és említem meg, mert mellettem
egy autista bácsi foglal helyet. Szívem csücske a bácsi, mert a kétszeres
Jászai Mari díjas, Érdemes és Kiváló színművészünk, Szabó Gyula bácsihoz,
a Magyar Népmesék gyermekkoromban oly sokat jelentő narrátorához hasonló, nagyon mély, nagyon kedves hangja van.
A bácsi minden nap kora reggeltől zárásig itt üldögél a könyvtárban, s
könyvekből olvas fel csodálatos hangján. Annyira kellemes a stílusa, hogy
magam is abba-abbahagyom az írást. Jelenleg egy lexikont olvas Budapest
történetéről. Igen kitartó, tekintve, hogy már a lexikon felénél tarthat.
Ha van egy felesleges órátok, gyertek be a könyvtárba, s hallgassátok, gyönyörű!
Milák Erika Enikő

HIRDETMÉNYEK

Jobb Agyféltekés
Mandala
Rajztanfolyam

A tanfolyam ideje 2 nap
Kérje a tanfolyam
tematikáját!

Elérhetőség:
legjobbrajz@gmail.com
Tel: 30-562-8146

„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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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

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

11-én 8.00–20.00-ig
István Király
18-án 8.00–20.00-ig
István Király
23-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
25-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy

November

1-én 8.00–20.00-ig
Viktória
8-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

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

Október

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

Kiadó

18,4 m2-es üzlet a Csikóvár
Üzletház (2013 Pomáz,
József A. u. 17.) földszintjén.
A helyiségben korábban
kozmetika került kialakításra. Így akár annak berendezéséivel, vagy anélkül is
bérbe vehető. Az üzlet a
parkoló felől külön bejárattal
rendelkezik.
Érdeklődni:
+36-30-420-9223
telefonszámon lehet.
Pomázi Polgár 19

