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

Tanuljon angolt
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Beszédközpontú nyelvtanítás,
nyelvvizsgára felkészítés,
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de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
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Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz,
tavasz!
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Most az ország, a gyermekeink és
az unokáink jövője a tét

A március hónap legfontosabb eseménye minden esztendőben a város költségvetésének elfogadása. Idén sem volt ez másként, bár más fontos dolgok is történnek Pomázon, s nem mellékesen, ahogy az ország, úgy városunk is készül a parlamenti választásokra. Többek között ezeket a témaköröket érintettük e havi interjúnkban Vicsi László polgármesterrel.

- Kezdjük a költségvetéssel, melyet idén kilenc igen
szavazattal, két tartózkodás mellett fogadott el a testület…

- Idézhetném az egy évvel ezelőtt a költségvetés tárgyalása
után általam elmondottakat, hiszen a két szokásos kerékkötő
képviselő, csakúgy, mint tavaly, az idén is azt sem támogatta, hogy egyáltalán benyújtásra kerüljön a költségvetés tervezete. Finoman fogalmazva eléggé érdekes, de aki cseppnyire is ismeri az önkormányzatiság működését, annak
számára ez nonszensz. Ezzel együtt a képviselőtestület természetesen megtárgyalta és elfogadta a város 2018-as évi
költségvetését. Ami talán most még ennél is fontosabb, hogy
április 8-án újra országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Ennek megfelelően a hivatal felkészült a
feladatra, a választás zökkenőmentes lebonyolítására. Tizenhat szavazókörben várjuk a pomáziakat, létrehoztuk a
szavazatszámláló bizottságokat és kérünk mindenkit, hogy
éljen a demokrácia adta lehetőségével, és vegyen részt a
választáson.
- Milyen végeredménnyel lenne elégedett?

- Talán nem lesz meglepő a válaszom… Bízok a Fidesz-
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KDNP pártszövetség újbóli győzelmében, s remélem, hogy
ismét polgári kormánya lehet Magyarországnak. Ha körbenézünk Pomázon, több olyan nagy beruházás is zajlott
vagy éppen zajlik településünkön, amit saját forrásból, kormányzati támogatás nélkül soha nem tudtunk volna
véghezvinni. Ilyenek a közintézményeink energetikai
korszerűsítései, az új óvoda megépülte, s a mellette hamarosan megépülő új bölcsőde, valamint a Pomázt
Szentendrével összekötő kerékpárút, hogy csak a közelmúlt
és a közeljövő fejlesztéseit említsem. De ha arról beszélünk,
hogy évekkel ezelőtt az állam átvállalta az önkormányzatok
adósságait, akkor látnunk kell, hogy az ott megspórolt
pénzekből olyan beruházások valósultak meg, mint a
Boglárka utca teljes körű felújítása, vagy a Vróczi út és Béke
út felújításának pályázatához komoly önkormányzati
önrésszel tudtunk hozzájárulni. De itt említhetnénk a
szabadidőparkok vagy a futópálya létrejöttét is, vagy olyan
apróságokat, mint köztéri padok vagy kukák elhelyezése. A
felsorolásba szerepeltethetjük azt a közel ötven millió forintot, amit minden évben az útjaink karbantartására költünk,
vagy azokat a jóléti és szociális intézkedéseket, melyeket a
város lakóinak próbálunk biztosítani évről évre. A most
folyó gyűlöletkampány mellett talán a legfontosabb üzenete
a választásnak, hogy magyar marad-e Magyarország?! Ezen
a helyen nem különböző sajtóorgánumokból idecitált gondolatokat szeretnék megosztani az olvasókkal, hanem a saját
tapasztalatomat kívánom megosztani. Tavalyelőtt ősszel jártunk a németországi testvérvárosunkban, ahol többedmagunkkal elszörnyedve tapasztaltuk, hogy a korábban
nyüzsgő társadalmi életéről ismert kisváros, szinte teljesen
kihalt, kiürült. Ezalatt nem azt értem, hogy nem laknak ott
továbbra is emberek, de már csak laknak és nem élnek
igazán. A hétvégén az emberek már nem mozdulnak ki,
megjelentek a kerítések a házak körül, mindenki zárja az
ajtaját, vagy, ha ki is mennek az utcára, akkor azt kutyával
vagy egyéb önvédelmi eszközzel felszerelkezve teszik mindezt. A felröppent hírek alapján elgondolom azt az esetet,
amikor a kulturális és turisztikai életéről híres szomszédunk,
Szentendre kiürül és a sétálóutcáján, belvárosában csak a
szél jár… Ez azért is elgondolkodtató, mert Szentendre
határában van egy üres laktanya, mi csak kicsivel több mint
két kilométerre fekszik Pomáztól. Úgy vélem, hogy ezt
sokunknak érdemes végiggondolni, tudom, hogy a mai
választás fő vonala nem ez! Hanem a valaki ellen vagy
valaki mellett történő szavazás, hogy ki, kit gyűlöl jobban…
Azt is tudom, hogy egyik politikai fél sem hiba nélküli! A
Fidesz sem az, de most az ország, a gyermekeink és az
unokáink jövője a tét!

Jubileumi városi
kórustalálkozó

A Művelődési Ház és Könyvtár adott helyt a jubileumi
városi kórustalálkozónak.
A jeles eseményt Vicsi László polgármester nyitotta, aki
szavaival méltatta az évenkénti kórustalálkozó fontosságát
és sikerességét, valamint az abban résztvevőket. A városi
kórustalálkozót a méltán ismert Ásztai Csabáné Abaffy
Katalin indította útjára, mely azóta is évről évre teltházas
közönséget vonz. Az idei fellépők a Cecília Kórus, a Psalmus Kórus, a TWMI Vegyeskar, a TWMI Gyermekkar és az
Óvónők Kórusa varázslatos zenei élményben részesítette a
nagyérdeműt.

Nőnapi köszöntés

HÁZUNK TÁJA

Újabb sportpark épül
Pomázon

Tisztelt pomázi lakosok, sportolók! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az időjárás függvényében a Nemzeti Sportközpontok
megbízása alapján az MB Épszer Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. megkezdi a Pomáz, Szelistye területén
lévő futópálya belső részén, a pályázaton elnyert sportpark
építését. Az eszközök a Tél utcához közelebb eső részen 16
m*11 m befoglaló területen valósulnak meg. Az építkezés
során munkaidőben a futópálya csak korlátozottan lesz
használható, ezért kérjük szíves megértésüket és türelmüket!
A kivitelezés előre láthatólag a tavasz végéig fejeződik be.
A Pomázon létesülő „Street Workout” sportparkhoz hasonló, a Nemzeti Sportközpont közreműködésével Kecelen és
Sopronban épült már meg.

Nőnap alkalmából Vicsi László polgármester idén is
tiszteletét tette a városi intézmények női dolgozóinál,
igyekezett mindenhova eljutni és édességgel, az SZSZK-ban
lakó hölgyeknek egy szál virággal kedveskedni.

Fáklyás felvonulás
2018

Február 17.-én került megrendezésre a Langwest Országos
Tehetségkutató Nyelvi Verseny írásbeli elődöntője. Iskolánkból (Sashegyi) 19 gyerekkel mentünk Hatvanba, ahol
mi voltunk a legnépesebb iskolai csapat. A gyerekek az
általános iskola 5., 6., 7. évfolyamairól, valamint a
középiskola 9. és 11. évfolyamairól jelentkeztek három
kategóriában. Felkészítő tanáraik Balla Kiss Katalin, Hotorán Richárd, Ferencsik Rita és Varga Dorottya.
A II. általános iskolás kategóriában nagyjából 150 induló
közül Mészáros Levente (5.B )20., Varga Bálint (5.A) 27. és
Szabó Ádám (5.A) 29. helyezést ért el.
A III. alapfokú nyelvvizsga kategóriában 120 induló közül
Czuth Olivér (9.A) 14. valamint Várszegi Kevin (9.A) 20.
helyezést ért el.
A IV. középfokú nyelvvizsga kategóriában 120 induló közül
Mészáros Álmos (11.A) 11., Fekete Martin (11.A) pedig 7.
helyezést ért el ,amivel tovább jutott a szóbeli döntőbe.
Minden versenyző eredményére büszkék vagyunk. Külön
öröm számunkra , hogy az általános iskolából is sokan jelentkeztek erre a versenyre. Martinnak külön gratulálunk a továbbjutáshoz és sok sikert kívánunk a döntőhöz.
Varga Dorottya

Március 14-én 18 órától fáklyás felvonulás indult a Pomázi
Művelődési Ház és Könyvtár előtti térről a Városháza
parkjában lévő kopjafáig, ahol meggyújtásra került a hősök
tiszteletére elhelyezett gyertya. A résztvevőket forró teával
és friss pogácsával kínálták a szervezők. Fantasztikus
táncprodukciót láthattunk Gyémánt Ádám és GyémántCsontos Lívia táncművészek előadásában.

Langwest országos
angol verseny
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ÖNKORMÁNYZAT
Zsebe Zsolt

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

1848 Hőseire
emlékeztünk

Halászné Gambár Mária Ilona

a 2-es választókörzet képviselője
Tel.: 06-20-955-1763 ,
Minden hónap első csütörtökén 17 órától fogadóórát tart
a Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Sarkadi Attila Ferenc

a 3-as választókörzet képviselője
tel: 06-26-32 8833
Minden hónap második hétfőjén 17-órától fogadóórát
tart a Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület irodában
(Beniczky u 6.)

Kósa Anikó alpolgármester

és a 4-es választókörzet képviselője
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
előzetes telefonos egyeztetés után bármikor felkereshető.

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 Csaba polgármester

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

Nagy Attila István

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

Rédei Imre

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

Koncz Szilvia

a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője
Minden hónap második hétfõjén fogadóórát tart
Tel: 06-20-327-4007

Hardi Péter Pál (LMP)

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

Andrásné Murányi Borbála

(P. LOKÁLPATRIÓTÁK-EGYÜTT-PM-DK-MSZP)
Telefonszáma: 06-26-325-223, E-mail:borbala@andrasek.hu
Minden hónap utolsó hétfőjén 17 órától helye: Pomázi
Művelődési Ház
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Megtelt Pomáz városháza parkja az 1848-as Forradalom és
Szabadságharc 170. évfordulóján rendezett városi ünnepségen. 2018. március 15-én régen látott tömeg jelent meg a
Pomáz városháza parkjában rendezett városi ünnepségen,
ahol ünnepi beszédet mondott Hadházy Sándor országgyűlési képviselő. Az ünnepi beszéd után fantasztikus, szép
és ünnephez méltó előadást láthattunk a Sashegyi Sándor
Általános Iskola diákjai, valamint a Kevély táncegyüttes
részéről.
A méltóságteljes ünnepi program folytatásaként már hagyomány, hogy az ünneplők közül sokan elindulnak a Kőhegyre, ami idén is megtörtént. A Kő-hegyre felérve 12
órakor megemlékezést tartottak a Petőfi-pihenőnél, ahol Vicsi László polgármester is köszöntötte a megjelenteket.
Idézet Hadházy Sándor országgyűlési képviselő beszédéből:
,,Amikor egy helyi közösség vezetőjétől kapok megtisztelő
felkérést valamely nemzeti ünnepünk alkalmából, mindig
igyekszem a hely szellemének eleget téve megnézni az ide
vonatkozó helyi történelmet, történeteket. Megérteni, hogyan ünnepel az a közösség, mi indítja arra, hogy ünnepi
ruhát öltsön magára, feltűzze a trikolort, eljöjjön az ünneplésre. Pomázon nemhiába keresgéltem, Petőfire bukkantam.
Petőfi szerelmi bánatának enyhítésére az utazásban keresett
szórakozást. 1845. szeptember 23-án elkísérte Vahot Imrét
Esztergomig; útközben Pomázon töltöttek egy napot,
megmászták a Kő-hegyet és élvezték a szép kilátást a
fővárosra. Ez a Kő-hegy kedvelt kiránduló hellyé vált és
ilyenkor, március 15-én sokan mennek föl a hegyre Pomázról, Szentendréről, máshonnan, emlékezni Petőfire és a
48-as forradalom és szabadságharc dicső napjaira, bátor
fiainkra. Szép hagyomány ez. Most illik megemlékeznünk a
forradalom indulásának napjáról, a mai napról, március 15-ről.

ÜNNEP

Igaz, tanultuk az iskolákban, átéltük ünnepélyeken, megemlékezéseken, éppen ezért a jelzéseim csak a felidézést fogják
szolgálni, melyben Hermann Róbert 1848/49-ről szóló
tanulmányát hívom segítségül, néha tartalmilag, néha szó
szerint idézve.
Magyarország 1848-ban a Habsburg Birodalom korlátozott
önállóságú része volt. A magyar korona országai alkották a
birodalom területének hozzávetőleg felét. Az osztrák császár
egyben magyar király is volt, az országgyűlés pedig kéttáblás. A közigazgatás ügyeit a Helytartótanács, a pénzügyi
igazgatást a Magyar Kamara, a birodalommal való kapcsolattartást a Magyar Udvari Kancellária végezte, melyek elvileg függetlenek voltak, de minden, országunkat érintő lényeges döntés Bécsben született. Pozsonyban működött a
rendi országgyűlés, 1847-ben az ellenzék az alsó táblán már
többséget adott, és legfontosabb céljaként a polgári Magyarország megteremtését nevezte meg, és a birodalom
külpolitikai megrendülése meg is hozta azt a lehetőséget,
hogy a Habsburg Birodalom – belül – a reformokat véghez
vigye. Ezt a külpolitikai megrendülést az 1848 januárjától
Európán végig söprő forradalmi hullám okozta, melynek
része lett a mi március 15.-énk is. Valójában nehéz eldönteni, hogy ki is csinálta a magyar politikát 1848 márciusában
Buda-Pesten. A Királyi Helytartótanács vagy a Királyi Kamara hivatalnokai, Pozsonyban az országgyűlés, vagy a
bécsi udvar? Március 15-én azonban egyértelműen kiderült,
hogy az ország központja igenis az akkor már sokszor BudaPest néven említett város, ahol nemesi és polgári értelmiség
tömörült, írói, költői, művészei, publicistái egyre gyakrabban fogalmazták meg a polgári átalakulás eszméjét, szükségességét. Köztük is volt egy mérsékeltebb és egy radikálisabb kör, és a találkozóhelyen, a Pilvax kávéházban,
Kossuthékkal többször egyeztetve fogalmazgatták meg
azokat a pontokat, amelyek a 12 pont alapjai lettek, hogy
majd ezt eljuttatva Pozsonyba támogassák az ellenzék harcát. Ez az a 12 pont, mely a megállapodásoknál kicsit
radikálisabbra sikerült, melyet március 15-én az ismert
események egyik állomásán, Landerer nyomdájában kinyomtatnak, és pontjait ma is elemezzük az iskolában, mint
a polgári átalakulás egyik programját, megfogalmazását. A
csodás nap eseményeit ismerjük, mindig megdöbbenek a
benne lévő spontaneitásán és eredményességén, de Pest
vértelen forradalma kevés lett volna a nagy átalakulás keresztülviteléhez. Ezt a munkát a király által szentesített Gróf
Batthyány Lajos kormánya fogja megtenni az áprilisi
törvényekben, 1849 április 11-én. Jelentősége ezen törvényeknek az volt, hogy felszámolták a feudalizmust, és lerakták egy új, polgári társadalom alapjait, több területen nagy
önállóságot biztosítva Magyarországnak. Arra is emlékszünk, hogy abban a pillanatban, amikor a bécsi udvar képes
volt az engedmények visszavonására, meg is tette, és innen
kellett ezeket szabadságharccal megvédenünk.”
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KÖZBIZTONSÁG

Negyed század a lakosság szolgálatában

Ez év január 13-án ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját a Pomázi Polgárőr Egyesület. A város méltóképp kívánta megünnepelni ezt a jeles évfordulót, s ezért március másodikán a városháza dísztermében állófogadást rendezett a polgárőrök tiszteletére,
ahol átadásra került részükre egy vadonatúj Suzuki Vitara típusú szolgálati gépkocsi is. A fogadáson olyan
illusztris vendégek tették tiszteletüket, mint Hadházy
Sándor, a körzet országgyűlési képviselője, Dr. Túrós
András nyugalmazott rendőr altábornagy, az Országos
Polgárőr Szövetség elnöke, vagy éppen Kovács László
rendőr ezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitányságvezetője.

Az eseményt Vicsi László polgármester köszöntője nyitotta
meg, melyben kiemelte, hogy az a rengeteg önkéntes munka, melyet a pomázi polgárőrök végeznek, szinte meghálálhatatlan.
- Csak köszönetemet tudom kifejezni az egyesület tagjainak,
s vezetőjének, Verebes Istvánnénak, aki sokunk számára itt
a városban csak Kati néni, vagy Kati mama. Nekem is, hiszen gyerekkorom óta ismerem, s nyugodt szívvel mondhatom, hogy remek kapcsolatot ápoltunk az elmúlt hosszú
évek során, akár korábban, közbiztonsági tanácsnok koromban, akár az elmúlt bő évtizedben, polgármesterként. Polgárőreink fontos szerepet játszanak a város közbiztonságának javulásában, és megőrzésében. Nem lehetünk
elég hálásak nekik azért az önzetlen munkáért, amit napról
napra végeznek Pomáz érdekében. De, hogy hálánkat
valamilyen módon mégis ki tudjuk fejezni, a képviselő
testület nemrégiben úgy döntött, hogy fennállásuk 25-ik
évfordulójára egy új gépkocsival lepi meg az egyesületet.
8 Pomázi Polgár

Szükség volt erre, hiszen az előző gépjárműben bizony sokszázezer kilométer gyűlt már össze szolgálatuk során. Kívánom polgárőreinknek, s kérem is őket, hogy az új
gépjárműbe is sokszázezer kilométer kerüljön, ami számunkra azt a megnyugtató tudatot adja, hogy ott vannak a
város útjain, s vigyáznak ránk.
Vicsi Lászlótól Verebes Istvánné, a Pomázi Polgárőr Egyesület elnöke vette át a szót, aki maga sem titkolta, hangja a
meghatottságtól remeg kissé. Elsőként az elődöknek köszönte meg tevékenységüket…
- Nélkülük ma nem lehetnénk itt – mondta -, pedig sokszor
igen nehéz körülmények között tartották életben az egyesületet. Történetünk során nem volt mindig ilyen szeretettel
kezelt az egyesületünk léte, mint az elmúlt években. Éppen
ezért a köszönetek sorában szinte elsőnek kell említenem
Pomáz Város polgármesterét és az általa vezetett képviselő
testületet, akik biztosítják egyesületünk részére az anyagi
hátteret, s ami legalább ilyen fontos az erkölcsi támogatást.
Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy polgármester úr igen
érzékeny a közbiztonság kérdésével kapcsolatban! Bármilyen lakosságot érintő kérdést jelzek felé, ő azonnal intézkedik. Köszönet illeti Fischer Józsefet, az Elit Security
tulajdonosát, aki immár nyolc éve segíti mind anyagilag,
mind erkölcsileg a munkánkat. Stratégiai partnerünknek, a
rendőrségnek is hálával tartozunk, s itt külön meg kell
említenem a két pomázi körzeti megbízott kollégát, akik
rengeteget segítenek nekünk. Köszönet jár felettes szerveinknek, az Országos és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek, vezetőinknek, különös tekintettel altábornagy
úrra, hiszen nélküle a polgárőrök megbecsülése nem valószínű, hogy ilyen magas szinten lenne. Mélységes tisztelettel és megbecsüléssel köszönöm polgárőr társaimnak az
önként vállalt munkát, melyet szabadidejük terhére, térítésmentesen végeznek. Sikerességünk, az éves szinten közterületen töltött 4-5000 óra nélkülük elképzelhetetlen lenne.
Mint ahogy elképzelhetetlen lenne a mi szeretett és tisztelt
lakosságunk nélkül is, akik nagyban hozzájárulnak sikereinkhez észrevételeikkel, szeretetükkel és megbecsülésükkel, erőt és hit adva a folytatáshoz. Gondolataim zárásaként szeretném Váci Mihály sorait idézni, mely egyesületünk hitvallása is: Nem elég jóra vágyni: a jót akarni
kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell!
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő e szavak után elsőként azt jegyezte meg, furcsa volt hallani az egyesület
elnökétől a sok köszönetet…
- Érzésem szerint a köszönet őket illeti a város lakosságától
önfeláldozásukért - mondta. - De köszönet illeti a város
vezetését is, aki komolyan véve feladatát mindent megtesz a
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tek, s megszűntek az elmúlt hét év alatt, de egy valami
állandó volt, ez pedig a pomázi polgárőrség megléte. Külön
szeretném kiemelni az egyesület elnökét, aki mintát adva
vezeti az egyesületet. Köszönöm neki az együttműködést és
sokszázezer kilométer biztonságos közlekedést kívánok az
autóhoz.
Ennél jobb végszót aligha adhatott volna a kapitányság
vezetője, hiszen beszéde után az új szolgálati autó átadása
szerepelt a programban. Az autó a városháza előtti forgalomtól elzárt téren parkolt a jeles alkalomból, így a jó
hangulatban tartott átadón Pomáz polgármestere még azt is
megjegyezhette, reméli ezúttal a rendőrség jeles képviselői
eltekintenek attól, hogy az autó tilosban parkol… Mi sem
természetesebb, nemhogy szemet hunytak felette, de örömmel állták körbe az átadás idejére az új autót, melyet Dr.
Túrós András indíthatott be elsőként. Az átadást követően a
városháza dísztermében állófogadás, s kötetlen beszélgetés
várta az egybegyűlteket.

közbiztonság növelése érdekében. Kívánom, hogy hosszú és
a továbbiakban is ilyes sikeres együttműködés legyen a
város és a Polgárőr Egyesület között.
A köszöntők sorában képviselő úr után Dr. Túrós András
következett, aki nem csak köszöntővel érkezett, hanem
beszéde után kitüntetéseket, s jutalmakat is átadott.
- Lehetünk mi jó vezetők, kitűnő tábornokok, ha a "közkatonák" nem vállalják a feladatukat. Így a köszönet szerintem
sem minket illet, hanem az egyesület tagjait - csatlakozott
Hadházy Sándor gondolataihoz az Országos Polgárőr Szövetség elnöke -, akikről nyugodtan elmondhatom, hogy egy
országosan híres polgárőr egyesület tagjai. Ők az országos
eredményeket jócskán meghaladó átlagot teljesítenek a
közterületen, s ezt kiemelkedő eredménynek tekintem, amihez csak gratulálni tudok. Mint ahogy ahhoz is, hogy az
egyesület és az önkormányzat között olyan kiváló a kapcsolat, amelyre csak azt mondhatom: a város a tenyerén hordozza polgárőr egyesületét!
Dr. Túrós András ezután a "Polgárőr Érdemkereszt" arany
fokozata kitüntetésben részesítette a Pomázi Polgárőr
Egyesületet, Vicsi László polgármestert és Murin Mihály
polgárőrt. Kalló Ferenc és Dézsi Lászlóné elnöki dicséretben és jutalom részesült.
A felszólalók sorát Kovács László rendőr ezredes, szentendrei rendőrkapitány zárta, aki elmondta, ha minden jól
megy, hamarosan hetedik évét tölti kapitányként.
- A körzetben mi magunk is törekszünk arra, hogy minél
több polgárőr egyesület szülessen. Polgárőrségek teremtődPomázi Polgár 9
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Waldangelloch tér Pomázon

A Pomázon élő németek a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktív közreműködésével minden évben közösen
emlékeznek meg az 1946-ban történt kitelepítésről. A
megemlékezés rendszerint több helyszínen zajlik, így a
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Közösségi Házában, a Német Nemzetiségi Általános Iskolában, valamint a katolikus templomban emlékmisén imádkoznak
a hívek a kitelepítés borzalmait átélt, elhuny és élő
testtestvéreikért, megkoszorúzzák a kitelepítési emléktáblákat és emlékhelyeket. A pomázi németek kitelepítésének 72. évfordulóján A diófa és a Fűzfa utca által
behatárolt tér is új nevet kapott, eztán városunk ezen
része Waldangelloch tér névre hallgat.
Ez évben Pomáz Város Waldangelloch teret avatott a Pomázról kitelepített svábok és az őket és kultúrájukat befogadó Waldangelloch és környéken lévő települések tiszteletére, melyre meghívta a Pomazer Heimatverein, és a
települések vezetőit is. A meghívást elfogadta Edgar Bucher
Waldangeloch polgármestere, Reinhold Gsell Forst város
polgármestere és a Pomázer Heimatverein elnöke, Inge
Wöbling asszony és Emma Pospichl elnökhelyettes. Az
ünnepi rendezvények március 10-én 11 órakor kezdődtek a
német iskolában, ahol az iskola tanulói német nyelvű szavalatokat, német-magyar nyelvű népdalokat és néptáncokat
adtak elő. Balog Ilona Katalin igazgató asszony kétnyelvű
ünnepi beszédében, elmesélésekből idézte fel a kitelepített
emberek otthonuktól való elválásának fájdalmát. A Waldangelloch tér avatása 12,00 órakor kezdődött, ahol Halászné Gambár Mária képviselő asszony üdvözölte a szép
számban egybegyűlteket és felkérte Vicsi László polgármestert az ünnepi beszéd elmondására. Vicsi László
beszédében elmondta, hogy ez a tér mindig szoros kötödésben állt a németséggel. A téren álló kb.
- 120 éves „Sváb kereszt” állíttatói német polgárok – így a
polgármester. - A környező utcákban főleg németek éltek,
melyek házaiból sok 1946-ban kiürült. A tér a nevét a
kitelepített pomáziakat és a Pomazer Heimatverein Gyűjteményét befogadó, az egyesület tagjainak találkozóhelyet
adó településről kapta.
Ezt követően Molnár Géza olvasta fel Plank Antal, Toncsi
bácsi levelét. Majd Edgar Bucher mondta el hogy Waldangellochban a városháza előtti tér 1996 óta a Pomazer Platz
nevet viseli. Az ott egy darabka Pomáz, s most ez a tér egy
darab Waldangelloch, ahová ő is „haza jöhet”. Waldangelloch elöljárósága szeretne hozzájárulni a tér parkosításához,
s a parkba tervezett asztal megvásárlásához, ezért nem
érkezett üres kézzel, pénzadományt is hozott a megvalósításhoz. A beszédek végén a két polgármester közösen lep-
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lezte le, a Pomáz Város által készíttetett Waldangelloch tér
emléktáblát, mely Farkaslaki Jakab György faszobrász alkotása. A tábla felszentelését Erdődi Ferenc helyettes esperes, plébános atya végezte, mely után Szláviké Katona
Mária és Szlávik István szalagot helyezett a tartóoszlopokra
a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Pomázi
németek közössége nevében. Az avatást követően a jelenlevő szervezetek elhelyezték koszorúikat a Sváb kereszten.
A délutáni program a HÉV állomás falán elhelyezett
Emléktábla koszorúzásával kezdődött. Az indulás helyét
2016 óta már két kitelepítési emléktábla őrzi, hiszen a
pomáziakon kívül, a csobánkai kitelepítetteket is itt ültették
vagonokba. Ezt követően a Német Közösségi Ház falán
elhelyezett emléktábla koszorúzásával folytatódott az
ünnepi megemlékezés. A koszorúzás után Sztrányayné dr.
Striegler Rosemarie két nyelven köszöntötte a városunk,
Waldangelloch és Forst polgármestereit, a Heimatverein
vezetőit, a német önkormányzat tagjait és minden kedves
megjelentet és ismertette az ünnepi műsort és előadóikat. A
műsorban a Teleki-Wattay Művészeti iskola növendékei és a
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói
szerepeltek, magas színvonalú előadásokkal. Az ünnepi emlékbeszédet Szlávikné Katona Mária a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke tartotta. Beszédében ismertette a
kitelepítés történelmi vonatkozásait és a pomázi kitelepítés
eseményeit. Kiemelte a kitelepített pomáziak helytállását és
szülőföld szeretetét. Majd személyenként mutatta be a
németországi vendégek érdemeit a pomázi kapcsolatok
ápolásában és a kitelepített pomáziak támogatásában.
Ezután Csordás Tibornéval közösen átadták az önkormányzat kitüntetését. Az önkormányzat határozata alapján
Pomázi Németségért Grotta díjat adományozott Sinsheim-
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Waldangelloch városnak, a kitüntetést Edgar Bucher polgármester vette át. Sztrányainé dr. Striegler Rosemarie
felkérésére Inge Wöbling asszony, majd a polgármester tartottak rövid beszédeket értékelve a nap eseményeit és a
találkozás jelentőségét. A megemlékezési ünnepség vacsorával és kötetlen beszélgetésekkel zárult. Másnap, március
11-én a megemlékezések 17,00 órakor a temetői emlékkeresztnél kezdődtek. Kulin Imre beszéde után a jelenlevők
gyertyákat gyújtottak és elhelyezték koszorúikat. 17.45-kor
a Pomázi Németek Kápolnájánál, a Grottánál gyülekeztek
az emlékmisére érkezők. A közös imádságon részt vett Bacsa Dávid atya is. Inge Wöbling a kitelepített németek,
Csordás Tiborné és Szlávikné Katona Mária a pomázi németek közössége nevében helyezett el koszorút a schönstadti
kegykép elé az oltárra, Pomáz Város nevében Vicsi László
polgármester és Kósa Anikó alpolgármester helyeztek el
koszorút.
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Gyermekkori szorongás és depresszió
II. rész – Depresszió gyermekkorban

A depresszió kifejezés mára szinte beépült a mindennapos
szóhasználatba, úton-útfélen halljuk, tudunk róla, sejtjük,
hogy valamiféle szomorú érzést, búskomorságot takar. Az
„igazi” depresszió azonban több ennél és fontos odafigyelni
arra a gyerekre, akinél ilyen tüneteket vélünk felfedezni,
akár a saját gyermekünkről, akár a környezetünkben élő
gyerekről van szó. A depresszió tünetei hasonlíthatnak a
korábban már említett szorongásos tünetekéhez, de kiegészül alacsony önértékeléssel, kilátástalanság-érzéssel, az
öröm megélésére való képesség elsorvadásával. Ez utóbbi
az a tünet, amely szinte korfüggetlenül jelen van a depreszszió tünetlistájában, míg a többi nagyban eltér egymástól.
Miért van ez?
Kisgyermekkorban a depresszió megnyilvánulhat agresszióban, beilleszkedési zavarban, ingerlékenységben, illetve
minél kisebb a gyermek, annál inkább fogja testi tünetekbe
átfordítani a lelkiállapotát (ezt hívják szomatizációnak). Ha
étvágytalanná válik egy kisgyerek, vagy éppen ellenkezőleg, túl sokat kezd enni, ha minden szervi indok nélkül
fejfárásra, hasfájásra panaszkodik, ha az alvásszokásai bármilyen irányban radikálisan megváltoznak, akkor lehet
gyanakodni lelki eredetű okokra is. Mindenképpen figyelmet érdemel általában véve is, ha egy gyereknél hirtelen
viselkedésváltozást észlelünk. Az addig csendes, szabálykövető gyerek mondjuk rendetlen és „szétesett”, hangos és
kötözködő lesz, vagy az addig magabiztos, kiegyensúlyozott
gyermek „elszürkül” és visszahúzódik. Kisiskolás kortól
kezdve a gyerek gondolatai is beszűkülhetnek, beszámolhat
túlzott búskomorságról, felerősödhetnek az önbizalomhiányról való megnyilvánulások. Kamaszok esetében a szerhasználat (füvezés, alkoholfogyasztás), vagy „lógás” , iskolai konfliktusok mögött is gyakori a depresszió.
Az okok, úgy mint a szorongás esetében, igen szerte12 Pomázi Polgár

ágazóak, többgyökerűek lehetnek. Családi hajlamosító
tényezők itt sem hagyhatók figyelmen kívül, mint, ahogy a
családi életben bekövetkezett nagy horderejű változás, krízis
(haláleset, válás, anyagi létbizonytalanság) mind-mind
kiválthatja a depressziót. Tanárként, szakemberként (háziorvos, védőnő), a gyerek környezetében élő felnőttként
érdemes tudatosítani, hogy nyolc-tíz éves gyerekeknél
hirtelen észrevehető depressziós tünetek keletkezhetnek
abból is, hogy az addig is fennálló súlyos családi abúzusok
(fizikai, szexuális bántalmazás), akkorra tudatosulnak a
gyerek számára. Ilyen extrém esetekben a gyerek a társas
kapcsolatok megerősödése mentén jön rá hogy az, amiben
addig élt, korántsem „természetes”, és mindennapos. Az
addig derűs, akár átlagos gyermek összeomolhat ennek a
felismerésnek a súlya alatt és agresszívvá vagy éppen viszszahúzódóvá válhat. Ahhoz, hogy valódi depresszióról
beszéljünk, a tünetek hosszabb ideig való (hónapok) fennállása szükséges.A depresszió nem múlik el magától, pláne
nem gyermekkorban, mivel önsegítésre nagyon kevés esélye, eszköze van egy gyereknek. A depresszióval való
megküzdéshez mindenképpen szükséges szakember (pszichológus, pszichiáter) bevonása.
Molnár Kata
pszichológus, család-és párterapeuta jelölt
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PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

Pomáz Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil támogatási pályázati
kiírása 2018. évben

1.) Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek
programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

Támogatandó programok:
Fiatalokat megszólító prevenciós programok, pályakezdést
segítő előadások, civilizációs betegségek kiküszöbölésével
kapcsolatos előadások, egészségkultúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek és a témához és a korosztályhoz kapcsolódó programok.
Családi egészségmegőrző programok, ahol a család minden
tagja megfelelő kikapcsolódást talál.
Idősebbek számára egészség megőrzésével vagy helyreállításával kapcsolatos összejövetelek, előadások, kirándulások és a témához, korosztályhoz kapcsolódó tevékenységek, programok.
Városunk lakói egészségvédelmének érdekében felvilágosító
előadások, magzatvédelem, rákszűrések, stressz elleni küzdelem, életmódváltással kapcsolatos programok, előadások, civilizációs betegségek kiküszöbölésével kapcsolatos programok,
előadások, életmód-tanácsadással kapcsolatos tevékenységek
és a témához kapcsolódó programok.
Továbbá mind azon programok, ami a település közösségeiben
az egészségügyi témához kapcsolódóan felvetődnek.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek a fenti
célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a
település lakosainak bármely korosztálya számára.
2.) Rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázati keretösszegét
Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/2018.
(III.07.) számú rendeletében határozta meg. Annak felhasználásairól a módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásnak rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében határozta meg. A Szociális és Egészségügyi Bizottság
11/2018.(III.06.) számú határozatában döntött a rendelkezésére
álló keret felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázatok tematikájáról. A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezésére álló keret összeg, melyet a sikeresen pályázók támogatására fordíthat: 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint.

3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez, programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások, ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű,
autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás díja, mobil és vezetékes telefonok valamint az internet
használat költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások:
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb. (reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót 27 %-ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék,
asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer,
stb.)
- A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése. A megvásárolt eszközök további programokban való hasznosítását a
pályázatban meg kell tervezni.
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Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések,
amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek
közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a pályázati
szerződésben megfogalmazottak szerint egy összegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés megkötésétől
számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum
100 000.- Ft, - azaz Százezer forint.
A pályázati összeg 2018. május 07. - 2018. november 30.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2018. május 07. 2018. december 14. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben van befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be. Egy szervezet
maximum 3 pályázatot nyújthat be. Kérjük a pályázókat,
hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a bizottsághoz
benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e támogatást, ha
igen milyen összegű volt.
6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth Lajos
utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814 381
telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2018. április 10. 12 óráig

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

7.) Pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Szociális és
Egészségügyi Bizottság a pályázat leadási határidejét követően
2018. április 17. napján hoz döntést. A nyertes pályázatokat a
www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2018. április 19.
napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt szerződést 2018. május 04. napjáig.
Pomáz, 2018. március 07.
Pomáz Város Önkormányzata

Pályázati felhívás

PÁLYÁZAT

Pomáz Város Önkormányzata Kulturális és Sport Bizottsága civil támogatási pályázati kiírása
2018. évben

1.) Kulturális és Sport Bizottság pályázatának célja:
A pályázat családoknak, fiataloknak és/vagy időseknek
programokat szervező civil szervezetek hatékonyabb társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

Támogatandó programok:
A kulturális területen (közművelődés, köznevelés-oktatás,
média) végzett olyan tevékenységek, táborok, rendezvények,
kirándulások szakmai programjainak támogatása, melyek
hozzájárulnak a Pomázon élő, vagy tanuló/dolgozó állampolgárok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a
szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink
megismerését, valamint a sportos életmódra nevelnek.
A városi sportversenyek megrendezése, a szabadidősport és
versenysport, sporttal kapcsolatos táboroztatás, szabadidős
tevékenységek.
Sporttal kapcsolatos események szervezése az előbbiekben felsorolt programokon, rendezvényeken az óvodás és iskoláskorú
gyermekek részvételének részleges vagy teljes támogatása az
egyenlő esélyek kialakítására.
A jó tanuló és kiemelkedő sporteredményekkel rendelkező
diákok jutalmazása.
A pályázat célcsoportjai azon helyi civil szervezek (alapítványok, egyesületek, önszerveződő közösségek), melyek a
fenti célnak megfelelő programok megvalósítását vállalják a
település lakosainak bármely korosztálya számára.
2.) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása:
A Kulturális és Sport Bizottság pályázati keretösszegét Pomáz
Város Önkormányzata 43/2018.(III.07.) számú önkormányzati
rendeletében határozta meg. Annak felhasználásairól a
módosított helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásnak rendjéről szóló 12/2008.(V.06.) számú rendeletében
határozta meg. A Kulturális és Sport Bizottság 12/2018.(III.06.)
számú határozatában döntött a rendelkezésére álló keret
felosztásának arányairól és mértékéről, kiírt pályázat tematikájáról. A Kulturális és Sport Bizottság rendelkezésére álló
keret összeg, melyet a sikeresen pályázók támogatására fordíthat: 2.500.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint.

3.) Támogatható kiadások:
A pályázó civil szervezet rendezvényének szervezéséhez, programjának megvalósításához kapcsolódó alábbi kiadások,
ráfordítások támogathatók.
I. Szolgáltatások költségei:
- bérleti díjak (iroda, helyiség, kirakat, eszköz, gépjármű,
autóbusz, stb.)
- posta, telefon és kommunikációs költségek (levél- pénzfeladás díja, mobil és vezetékes telefonok valamint az internet
használat költségei)
- belépő jegyek
II. Személyi jellegű kiadások:
- Vendéglátás költségei pl: pogácsa, ásványvíz, stb.(reprezentációval terhelt)
- Előadók tisztelet díja (a tiszteletdíj után a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adót 27% -ot kell fizetni)
III. Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök:
- A rendezvényekhez szükséges eszközök bérleti díja (szék,
asztal, számítógép, szoftver, sporteszköz, rajzeszköz, hangszer,
stb.)
- A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése. A megvásárolt eszközök további programokban való hasznosítását a
pályázatban meg kell tervezni.
Nem számolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, illetve beszerzések,

amelyek nem tartoznak a szervezet rendezvények lebonyolításához szükséges, a fentiek szerint támogatható költségek
közé.
4.) A pályázaton igényelhető támogatás formája:
A támogatás - vissza nem térítendő pénzbeli támogatás -,
melynek folyósítását Pomáz Város Önkormányzata végzi a
pályázati szerződésben megfogalmazottak szerint egy
összegben, előfinanszírozás formájában, támogatási szerződés
megkötésétől számított 15 napon belül.
A támogatás mértéke pályázatonként maximum
100 000.- Ft, - azaz
Százezer forint.
A pályázati összeg 2018. május 07. - 2018. november 30.
napjáig használható fel.
A pályázati pénz elszámolási időszaka: 2018. május 07. 2018. december 14. napjáig.

5.) Pályázatot nyújthatnak be:
Pomázon működő civil szervezek, valamint önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amennyiben van
befogadó szervezetük. A pályázó ugyanarra a programra
pályázatot csak az egyik bizottság kiírására nyújthat be. Egy
szervezet maximum 5 pályázatot nyújthat be. Kérjük a
pályázókat, hogy csatolják nyilatkozatukat arról, hogy a
bizottsághoz benyújtott pályázathoz más forrásból kaptak-e
támogatást, ha igen milyen összegű volt.
6.) A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot személyesen kérjük benyújtani: Pomáz Város
Polgármesteri Hivatal titkárságára 2013. Pomáz, Kossuth Lajos
utca 23-25. I. emelet (Polgármesteri titkárság)
ügyfélfogadási időben: hétfő: 12 – 17 óráig,
szerda 8 – 12 és 13 – 16 óráig
péntek 8 – 12 óráig
A beadással kapcsolatos bővebb információt a 06 26 814 381
telefonszámon kaphatnak a pályázók.
A pályázat beadásának határideje: 2018. április 10. 12 óráig

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

7.) A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról a pályázatokat kezelő Kulturális és
Sport Bizottság a pályázat leadási határidejét követően 2018.
április 17. napján hoz döntést. A nyertes pályázatokat a
www.pomaz.hu honlapon közzéteszi, egyúttal 2018. április 19.
napjától értesíti a pályázókat a döntésről. A nyertes szervezeteknek szükség esetén tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel Pomáz Város Önkormányzata köt szerződést 2018. május 04. napjáig.
Pomáz, 2018. március 07.
Pomáz Város Önkormányzata
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Április

11. szerda 10.00-től A Magyar
Költészet napja (részletek a hátlapon)
13. péntek 19.00 óra: Apa csak egy
van. Bohózat némi zenével az Ivancsics
Színház előadásában.
18. szerda 17.00 óra: Tehetséges ?
Lehetséges ? A tehetséges gyerekek
felismerésének és fejlesztési
lehetőségeinek módszerei. dr. Duró
Zsuzsa gyerekpszichológus előadása.
20. péntek 19.00-21.00: Kreatív Kultúr
Klub
22. vasárnap 16.30-19.00 óráig: A
Kevély Táncegyüttes táncháza.
29. vasárnap 15.00-16.00 óráig:
Anyák-napi operett gála Oszvald
Marika és tanítványainak előadásában.

Májusi előzetes

Május 7. hétfő 19 óra: DumaszínházKiss Ádámmal
Május 12. szombat 9-16 óráig:
Pomázi Ékszervásár és börze.
13. vasárnap 11.00 órától: Pinokkió
története a Trambulin Színház
előadásában.

Állandó programok: gyerek angol,
moderntánc, alakformáló torna, turbó
izom 40+, jóga, karate, gyógytorna,
opanke szerb néptánc, festőiskola,
szenior tánc, holdvilág dalkör-kártyaklub-nosztalgia tánc, ingyenes jogsegély

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-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 mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Berger Dávid
2018.02.04
- Dobozi Izabella Panka
2018.02.08
- Barna Dorottya
2018.02.22
- Lugosi-Fazekas Alexander Izsák 2018.02.18
- Maros Luca
2018.03.04
- Jugwirth Dzsesszika
2018.03.08
- Takács Sámuel
2018.03.13

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI NAPOK
2018. április 16-24-ig

A pomázi Teleki-Wattay Művészeti
iskola, Alapfokú művészeti iskola
áprilisban ismét megrendezi tavaszi hangverseny sorozatát, melynek célja mindig a zenei sokszínűség bemutatása a tanulóknak, az
érdeklődőknek.
Az iskola nevelőtestülete fontosnak
tartja a növendékek a hangszer
tanulásán, a művészeti tanulás mellett a rendszeres zenehallgatásra,
színház- és tárlatlátogatásra nevelését. Az értékes zene megismertetésére és megszerettetésére a tanév
folyamán ősszel és tavasszal szervez iskolánk hangversenyeket, nyílt
napokat.
Szeretettel várjunk minden érdeklődőt programjainkra.
Vidám koncertsorozat kisgyermekek és
Április 16. hétfő 17.30
szüleik részére.
Szabó Klaudia hárfaművész és tanítványai hangszerbemutatóval egy- Április 23. hétfő 17.30
bekötött koncertje
A Kárpát-medence népzenéje
Április 17. kedd
Közreműködnek a TWMI népzene tanszakának tanárai és növendékei
17.30 - A TWMI jazztanszakának konÁprilis 24. kedd 17.30
certje
18.00 - Trans-formation
lemezbemutató koncert
Hangverseny Járdányi Pál zeneszerző
műveiből
Április 18. szerda 17.30
Közreműködnek a TWMI vonós tansza„Zeneiskolások kicsit másképpen”
kának tanárai és növendékei

Április 19. csütörtök 17.30

A TWMI tanárainak koncertje

Április 20. péntek és 22. vasárnap
19.00

RETROCK
A Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar tavaszi
koncertjei
Április 21. szombat 15.30 és 17.00
Tavaszi „Prücsök zene”

A koncertekre támogatójegyek csak
elővételben kaphatók az iskola
irodájában.
Az
előadások
bevétele
a
Testvérmúzsák Alapítvány és a PIFE
céljait szolgálja.
A programok helyszíne:
Teleki-Wattay Művészeti Iskola
2013 Pomáz Templom tér 3.

Információ:
www.twmi.hu, info@twmi.hu
Tel: 06-26/525-330

HIRDETÉS

István
Király
Gyógyszertár
————

Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth u. 15.

Telefon: 26-325-462
Nyitva tartás:

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

Vörösmarty
Gyógyszertár
Cím: 2013.Pomáz
Vörösmarty u 12.
Tel: 06 26 326-402
Nyitva tartás :
Hétfőtől –péntekig:
8-18 óráig
Szombaton:
8-12 óráig

ANGOL–NÉMET–
FRANCIA–SPANYOL

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

Április
8-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
15-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
22-én 8.00–20.00-ig
István Király
29-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
Május
1-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Kőhegy

Gyógyszertár
2013 Pomáz,
Jankovich Gy. u. 2.
Nyitva: hétfő-péntek
8-19 óráig
Szombat 8-13 óráig
Telefon: 26-326-240,
26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

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

Evangélikus
istentisztelet

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

Ideje: minden hónap
1. és 3. vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezeti terem
(Pomáz, Hõsök tere 1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre, Bükkös part 2.)
Tel.: +36-20-824-2789
E-mail: oliver.horvathhegyi@lutheran.hu

Ez az Ön hirdetésének a helye!

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

Szemüveglencsék 25-30 %
kedvezménnyel!

Baromfikeltető

Napos és előnevelt csirke
kapható!

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

HIRDETÉS FELVÉTEL:
06-20-340-5288

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)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

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
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