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Horváth Piroska

Május-selyemben

Izzó pipacsok skarlát-mezején
ujjaimat kulcsolom keresztbe,
menny-nyugalomban Isten tenyerén
aranyfénysugár csillan szemembe,

vérvörös pírban hajlik a hajnal,
harmatcseppekből nagyot kortyolok,
bíborsziromban szálló sóhajjal
magasztosat, angyalit gondolok,
mosolyrózsa nyílt fehér arcomra,
csábos gödröcske - édes sejtelem,
nem vetek ügyet narancsalkonyra,
holnap csendjébe vágyom hirtelen,

tegnap varázsa némán szendereg,
május-selyemben illan egy álom,
rám hajolnak a pipacstengerek,
rejtélyes stigmát hagynak a számon,
reménypihegést sóhajt szerelmem,
világnak súlya még rám nehezül,
skarlátpipacsok útján eredtem,
most már soha nem leszek egyedül,

lelkem sarkába százszorszép terül,
kristálygyöngy szemmel tekint a hajnal,
május-mosolya arcomra vetül,
majd tovaillan aranyló hajjal
kamillacsipkés mennyei álom,
búzavirágkék takaró között
méz-ittas lettem, most már nem fázom,
pitypangvitorlák álmaim fölött,
nyárnak reménye, gyönyöre, lelke gyöngyszemű holnap hajolt most fölém,
majd illan tova csalfán, sietve,
sebtiben szirmokat terít körém,

mindenhol ott a boldogságlábnyom,
csipkepillangó felhőkig rebben,
szürcsölöm létem, nyárízű álmom,
verbénás gyönyör lüktet eremben...

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.
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Köszönöm minden pomázinak, hogy élt
demokratikus jogával

Az országgyűlési választások eredménye mindenki számára ismert.
Immár hivatalos, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség kétharmados
többséget szerzett a parlamentben. Folytatódik tehát az a munka,
amit a kormány az elmúlt nyolc évben folytatott. S, hogy ez milyen
kihatással lesz az önkormányzat jövőjére? Többek között erről is
beszélgettünk Vicsi László polgármesterrel…
városvezetés határozott véleménye, hogy időt kell adnunk
azoknak a lakótársainknak is, akik évtizedes megszokásaiktól nehezebben szabadulnak meg. Éppen ezért olyan rendeletet alkottunk, amely egyelőre egy évig megengedi a havi
egyszeri zöldhulladék égetést is. Természetesen a rendelet
tervezetet az elfogadása előtt a város a lakosság elé bocsájtotta véleményezésre. A 18.000 pomázi lakosból 18-an fogalmazták meg véleményüket. Ennek megfelelően fogalmaztuk meg a rendeletet. Ezzel egyidejűleg a város környezetvédelmi programjában szeretnénk megmérettetni a
kritikus időszakokban Pomáz levegőjének minőségét. Azt
szeretnénk látni, hogy a különböző médiumokban felröppent hírek, miszerint nálunk rossz a levegő minősége,
valóságosak-e, vagy pusztán hangulatkeltő írások. A beérkezett adatok alapján, ha kell, újra tudjuk gondolni a rendeletünket.
- A tavasz beköszöntével újabb sportpark létesült a városban…
- Hogyan értékeli a választásokat?

- A választások előtt érkezett hozzám egy-két nagyon
érdekes üzenet… Ezek azt taglalták, hogy ha nem a Fidesz
nyeri a választást, akkor lesz néhány ember, aki azon fog
dolgozni, hogy ez a város egy fillért se kapjon az állami
büdzséből. Megnyugtató eredmény született a választáson.
Remélem az új kormány tagjai között továbbra is lesznek
olyanok, akik ismerik és elismerik településünket, így a
megkezdett projektjeink remélhetőleg a közeljövőben sikeresen zárulnak. Természetesen bízom abban, hogy amint az
elmúlt években, úgy az elkövetkező négy évben is sok új
projekten tudunk indulni. A választással kapcsolatban felmerült ellenzéki kételyekről csupán csak annyit: Pomázon
minden szavazókörben volt ellenzéki delegált, akik a
jegyzőkönyveket a szavazatszámlálás után aláírásukkal igazolták. Egyúttal köszönöm minden pomázi választópolgárnak, hogy élt demokratikus jogával és az országos átlagnál
magasabb részvételi arányt hozva részt vett a voksoláson.
- Visszatérve a helyi ügyekre! A testület egy égető problémára tett pontot a legutóbbi ülésen…

- Sokakat zavar a városunk területén - főleg tavasszal és
ősszel – a zöldhulladék égetés. Idén sikerült beindítani a
zöldhulladék háztól történő elszállítását, ami a meghirdetettek szerint zajlik is. Ezzel együtt az égetés kérdése még
mindig aktuális. A problémakezelés megkezdődött, ám a
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- Nem csak a hóvirágok dugták ki a fejüket a föld alól,
hanem újabb fitness eszközök is… A viccet félretéve,
szeretném, ha a jövőben is ilyen gombamód szaporodnának
városunkban a közösségi terek. Most egy állami pályázat
keretén belül adódott lehetőség a futópálya Tél utcai felőli
végénél megvalósítani egy Street Fitness parkot. Bármi
ilyen lehetőség a látókörünkbe kerül, azzal azon nyomban
élni fogunk, de közben tervezzük a már létrehozott parkok
bővítését is.

INTERJÚ

Rímeket is faragok, nem csak fát

A pomázi németek kitelepítésének 72. évfordulóján a Diófa
és a Fűzfa utca által behatárolt tér új nevet kapott, városunk
ezen része immár a Waldangelloch tér névre hallgat. Mindezt egy tábla is hirdeti, melyet egy csodálatos fafaragvány
foglal keretbe. Ez is, mint több más hasonló művészeti remek, Farkaslaki Jakab György csont-és faszobrász keze
munkáját dicséri. Ennek apropóján kerestük fel őt, s csöppentünk egy a Műcsarnokban rendezendő tárlat lázas
készülődésének kellős közepébe.
- Még az olyan laikus is, mint jómagam bizton állíthatja,
hogy a Műcsarnokban kiállítani, egy tárlat részesévé lenni
nem mindennapi dolog…
- Országos merítésű népművészeti kiállításról beszélünk,
melyen 400 kiállító 2500 négyzetméteren mutathatja be
munkásságát. A Kéz, Mű, Remek, Népművészet, Nemezeti
Szalon 2018 névre hallgató kiállítás a népművészet minden
ágát magába foglalja, így valóban ritkaság lesz. Világraszóló
dolog, hiszen Budapest szívében majd négy hónapig, augusztus 20-ig lesz nyitva a kiállítás, így biztosan többszázezren tekintik meg. Tőlem egy székely kaput kértek és
van egy külön szakrális terem, ahol az a különlegesség,
hogy a terem katolikus oldalát, mi pomáziak ketten is képviseljük Petrás Máriával, jómagam a stációimmal leszek
jelen.
- A beszélgetés apropóját a Waldangelloch téren elhelyezett
emléktáblát keretbe foglaló fafaragvány adta, de több
olyan művészeti alkotással is találkozhat az ember Pomázon, amit Ön alkotott. Mit jelent Önnek pomázinak
lenni?
- A hegyek között születtem, s a hegyek miatt jöttem Miskolcról ide. A Kő hegy lábánál egyből otthon éreztem
magam, s ha már itt voltam, gondoltam kicsit hozzá kell tennem nekem is a közösség életéhez. Így született meg a
Városháza előtt látható kopjafa, a város több pontján látható
hirdetőtáblák, a tizenhét méter Emese álma kompozíció
országzászló tartóoszlopként, amely most sajnos nem látható, és az említett Waldangelloch tábla. De nem csak szűkebb pomázi pátriánkban láthatóak az alkotásaim, Budakalászon vagy akár Dobogókőn is fellelhetőek, vagy például

Törökbálinton a művelődési központ aulájában látható az
első magyarországi egészalakos Wass Albert szobrom. Balatonlelle központi szoborparkjába a Magyarok Első Világtalálkozójának alkalmára készült a Megmaradásunkért
szoborkompozíció, mely azóta is mindenki számára látható.
Dobogókőn sosem tudtam úgy járni, hogy a turista ösvényen
megpihenve ne fényképezkedjen a Fénykapunál valaki, de a
menedékház előtti zászlótartó oszlopot is sokan megcsodálják, melyre tizenegy király portréját faragtam.
- A honlapján egy kiállítás megnyitóból olvasható idézet:
„Akik fával dolgoznak szelíd, de akaratos emberek. Szelídek, mert meghajlanak a fatörzsben megmutatkozó
forma előtt és áldozatos, de kellően határozott mozdulatokkal előhívják a rostok közül a benne rejlőt.”
- Nagyon találó megfogalmazása volt a beszéd elmondójának. A szobrászatban nehéz a gondolatokat megvalósítani csak kemény munkával. Minél nemesebb az anyag, annál
nehezebb. Talán ezért is választottam a fa mellé a csontszobrászatot, hogy még nehezebbé tegyem a munkámat, és még
nagyobb legyen a kihívás. Általában azt faragom meg, amit
ébren megálmodok. De amikor egy különleges fában felfedezni vélem a szobrot, vagy kisplasztikát, akkor csak a jó
Isten munkájára rásegítek. Mert a fának lelke van. E lélek
nagyságát a forma határozza meg, amihez hála Istennek
nekem is lehet némi közöm, beleszólásom. A csontszobrászatot nem tanítják sehol… Nekem azért volt szerencsém,
mert az egyik nagybátyám állatorvosként csontokat is faragott, s tőle tanultam meg a csontfaragás alapjait. Amit
aztán továbbfejlesztettem, hiszen ő inkább balladákat faragott, míg én a balladák mellett portrét is szívesen faragok.
- Ha már az egyik nagybátyját említette, nem zárhatunk
egy interjút anélkül, hogy ne beszéljünk Tamási Áronról,
akihez apai ágon fűzi rokonság…
- Nagyanyámnál sokszor találkoztam vele, s ott sokszor
hangzott el a nagy kérdés: mi leszel, ha nagy leszel? Ma már
konkrétabb választ tudnék adni, de sajnos nincs kinek. De
remélem követ fentről, és látja, hogy még az ő szakmájából
is csippentettem egy keveset, rímeket is faragok, nem csak
fát… Most karácsonyra jelent meg egy verseskötetem Havasok üzenete címmel.
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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.

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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Az ellenzéki készülődésnek
nagyobb lett a füstje,
mint a lángja

Április 18-án tartotta a képviselőtestület e havi rendes
ülését. 15 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, melyek között szerepelt például Településképi Arculati
Kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet véleményezésre bocsájtása, vagy éppen a Művelődési Ház éves
beszámolója.
Az ülés elején Vicsi László polgármester két örömhírt is
közölhetett, mindkettő több millió forintos összegű elnyert
pályázatról szólt. A lejárt idejű határozatokról szóló jelentés
után a képviselők egy döntéshozatali eljárás megismétlésére
kényszerültek, melyre zárt ülésen került sor. Majd elfogadták Pomáz Város 2017. évi költségvetési módosításának
rendelet-tervezetét, valamint a 2017-es év zárszámadásának
rendelet-tervezetét. Döntöttek a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet véleményezésre
bocsájtásáról, valamint elfogadták a Művelődési Ház és
Könyvtár 2017-es beszámolóját és 2018-as munkatervét. A
települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezete napirendet nagyobb ellenzéki készülődés előzte meg, ám a készülődésnek nagyobb lett a füstje, mint a lángja. Az ellenzéki képviselők kérésére ugyanis az ülésre érkezett a
Levegő Munkacsoport munkatársa, aki felszólalni kívánt az
ülésen, ám mivel a szakvéleményét az önkormányzat hivatalosan nem kérte, így természetesen az ülésen sem kapott
szót. A rendelet tervezet végül elfogadásra került, s mint
ahogy az lapunk negyedik oldalán a polgármesteri interjúban is olvasható: „Az égetés kérdése még mindig aktuális.
A problémakezelés megkezdődött, ám a városvezetés határozott véleménye, hogy időt kell adnunk azoknak a lakótársainknak is, akik évtizedes megszokásaiktól nehezebben
szabadulnak meg. Éppen ezért olyan rendeletet alkottunk,
amely egyelőre egy évig megengedi a havi egyszeri zöldhulladék égetést is.„

Richter Egészségváros
a Duna korzón

2018 május 6-án Szentendrén kerül megrendezésre a
Richter Egészségváros rendezvény. Ez egy országosan
hirdetett, nagy média nyilvánosságot kapó esemény, ismert közszereplőkkel. Helyszíne a Duna korzó lesz, sátorokkal, színpadokkal.
Intézményünket az a megtiszteltetés érte, hogy az egész
országból első szakrendelőként a mi Intézményünket fogja
támogatni a Richter Gedeon Nyrt. A rendezvény most kerül
megrendezésre 10. alkalommal. Évente 2 várost támogatnak, mi 2013 óta pályázunk erre a lehetőségre, de eddig csak
kórházakat támogattak. A Richter Egészségváros szűrései,
rendezvényei ingyenesek, minden programot, szűrést, eseményt a cég finanszíroz! A Richter 2 M Ft-ot adományoz a
SZEI-nek, ezen kívül pedig annyiszor 300 Ft-ot fizetnek a
rendelőnek, ahány fő vesz részt a szűréseken, előadásokon. A rendezvény reggel 9 órakor egy sétával indul a SZEItől a Dunakorzóig. A Richter minden egyes résztvevőért
fejenként 600 Ft-os támogatást nyújt nekünk. A 300 és
600 forintok regisztrálása gyűjtőlapokra beragasztott bélyegekkel történik, melyeket a helyszínen kapnak meg a
résztvevők. A gyűjtőlapokat a Richter összesíti, és a bélyegek ellenértékét átutalja a SZEI-nek. A befolyt összeget
új ultrahang gépre fordítjuk, ezzel csökkentve a hosszú
várólistát. Kérjük, minél többen jöjjenek el, és használják ki
a szűrések, programok adta lehetőséget, ezzel támogatva a
rendelőintézetet. Nemcsak Szentendrei Járásból jöhetnek,
mindenkit szeretettel várunk.
Dr. Pázmány Annamária Főigazgató

VÁLASZTÁS

Magabiztos Fidesz-KDNP győzelem,
újra Hadházy Sándor a térség képviselője

jogosult állampolgár. Közülük 67235-en, vagyis a választók
76,34%-a gondolta úgy, hogy él demokratikus jogával, s a
pártlisták mellett a 15 képviselőjelölt egyikére voksol. Az
előzetes várakozásoknak megfelelően a legtöbb szavazatot a
Fidesz–KDNP pártszövetség jelöltje, az immár hatodik parlamenti ciklusát hamarosan megkezdő Hadházy Sándor
kapta. Ő 30711 választó bizalmát élvezte, ami összességében a szavazatok 46,11 %-át jelentette. Kimondható, hogy
ezzel toronymagasan nyerte választókerületét, hiszen az őt
követők egyike sem ért el 20% fölötti eredményt. A második
helyen végzett a szavazatok 19,3 százalékával, 12852 vokssal a DK jelöltje, Király Miklós, míg a harmadik helyet a
Jobbik jelöltje, Pál Gábor szerezte meg 17,45%-os eredménnyel, 11624 szavazattal. Rajtuk kívül a 16 jelölt közül
még Drávucz Zsolt LMP-s jelölt érdemes a megemlítésre
7,07 százaléknyi szavazattal, mely 4706 voksot jelent. A
többi jelölt szereplése nem volt mérvadó a végeredmény
tekintetében. Hadházy Sándor a választások estéjén egy
rövid, közösségi médiára feltöltött video üzenetben köszönte meg a támogatást.
- Tisztelt választópolgárok, kedves barátaim! – hangzott az
üzenet – Szeretném nagy örömömre szolgálva megköszönni
önöknek a támogatásukat, a szavazatukat. Aktivistáinknak
köszönöm szépen a tengersok munkát! Örülök annak, hogy
Magyarország megerősítésre került és a mind a nemzetközi,
mind a hazai színtéren ezután is helyt tud állni! Újfent köszönöm mindenkinek és gratulálok a választók döntéséhez!

Április 8-án lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás
hazánkban. A 2018-as magyarországi országgyűlési
választás a rendszerváltás óta eltelt időszak nyolcadik
általános parlamenti választása volt Magyarországon.
Mint az valószínűleg mindenki számára ismert tény, a
kormányzó Fidesz–KDNP pártszövetség kétharmados
többséget szerzett a törvényhozásban. A következő
írásban górcső alá vesszük, milyen eredményt is hozott a
választás, különös tekintettel szűkebb pátriánkra, PEST
megye 03.számú egyéni választókerületére.
Országos eredmények:
A Fidesz-KDNP 91 egyéni választókerületben győzött,
országos listán pedig 42 helyet szerzett, ezzel a 199 fős parlamentbe 133, embert delegálhat, így a parlamenti mandátumainak aránya 66,83 százalék. A Jobbik egy egyéni választókerületet nyert meg, országos listán pedig 25, helyet
szerzett, így 26 képviselővel a parlamenti súlya 13,07 százalék. Az MSZP-Párbeszéd listája nyolc egyéni választókerületi és 12 országos listás mandátumot nyert el, a 20
fővel a parlamenti mandátumainak aránya 10,05 százalék. A
Demokratikus Koalíció (DK) a három egyéni győzelem
mellett országos listáról hat helyet szerzett, a kilenc fővel a
súlya parlamentben 4,52 százalék lesz. Az LMP az egyetlen
egyéni győzelme mellé országos listáról hét helyet kap, a
nyolcfős frakció mandátumaránya 4,02 százalék. Az Együtt
csupán egy egyéni választókerület győzelmet aratott, míg az
országos listán nem érte el a küszöböt. Az új parlamentben
egy független képviselő lesz, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a nemzetiségi listán egy
embert juttatott be a parlamentbe.
PEST megye 03.számú egyéni választókerülete:
A városunkat is magában foglaló választókerületben összesen 16 településen járulhatott urnához a 88070 választásra
Pomázi Polgár 7

FÖLD NAPJA

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napján

Ebben az évben is megszervezték a már hagyományosnak mondható Föld Napjához kapcsolódó Várostakarítást. Április 21-én és 22-én Pomáz több területén
szedték a szemetet illetve ültettek virágokat a városi dolgozók és civilek. A munkálatokhoz minden eszközt –
konténerek, zsákok, kesztyűk, stb. - és növényt az önkormányzat biztosított.
Április 21-én Pomáz Város Önkormányzata tavaszi nagytakarítást szervezett a városban. A cél az volt, hogy a város
jelentősebb köztereit, árkait, elhanyagolt területeit megtisztítsák az illegális hulladékoktól, és újjá varázsolják a
tavasz hangulatával, növények ültetésével. Az önkormányzati dolgozók már pénteken megkezdték a munkát. A
szokásokhoz híven a szentendrei bekötőút árkaiból gyűj-tötték a szemetet, s bizony jó pár zsák megtelt az út mellett felgyülemlett hulladékkal. Míg a hivatali dolgozók egyik része
a szemetet gyűjtötte, másik részük több kisebb csoportban
szépítette három helyszínen a várost. Gazoltak, és virágpalántákat ültettek a HÉV állomásnál az ’56-os téren, a
Hősök terén és a Teleki-Wattay kastély kertjében. Eközben
a Sashegyi suli 4.a és 3.c osztályai is szedték a szemetet a
Klisza domb környékén. Szombaton a város több pontján is
gyűjtötték civilek a szemetet. Pomáz északi területén a
Kőhegy Polgárőr Egyesület szervezésében a szemétszedésen részt vett Sarkadi Attila képviselő és Vicsi László polgármester, családja kíséretében, valamint számos a környezetét tisztelő pomázi, akik feláldozták a szombat délelőttjüket Pomáz tisztítása érdekében. Ahogy azt a város
több pontján is láthatjuk tehát, az akció sikeres volt, hiszen
jó néhány „köztér” megtisztult, megszépült és kivirágzott a
dolgos kezek munkájának köszönhetően.
8 Pomázi Polgár

KÖZLEMÉNY

KEOP-5.-2.-9-16-2016-00089

Folytatódott a közintézmények energetikai célú felújításaPomázon. 2017. december 14-én befejeződött a
Mátyás Király Általános Iskola energetikai korszerűsítése.

Pomáz Város Önkormányzata 2016 júliusában nyújtott be
támogatási kérelmet a Környezet és Energiahatékonyság
Operatív Program keretében meghirdetett, KEHOP-5.2.9
azonosító számú, Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára című pályázati felhívásra. A támogatási kérelem a
támogatói döntés és a megkötött támogatási szerződés értelmében, 100%-os támogatási intenzitás mellett, 189 476 853
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Ennek köszönhetően az óvodák, az idősek otthona és a polgármesteri hivatal épülete után az 1981-ben épült Mátyás
Király Általános Iskola épületének energetikai célú
felújítása is megvalósulhatott. A beruházást megelőzően az
iskolaépület határoló elemei, homlokzatai, a tetőfödém nem
rendelkeztek hőszigeteléssel, nyílászárói korszerűtlenek
voltak, így az épületegyüttes energetikai mutatói nem feleltek meg a jelenleg hatályos előírásoknak.Az épület energetikai besorolása GG, azaz átlagost megközelítő volt.
A KEHOP-5.2.9-16-2016-00089 azonosító számú projekt
keretében az épület falainakés lapos tetejének külső hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, és környezetbarát,
megújuló energiaforrás, napelemes rendszer kiépítésére
került sor. Az épület egységesen műanyag szerkezetű nyílászárókat kapott, a homlokzatokra és a födémre grafit
tartalmú, utólagos hőszigetelés került. Emellett a lapos
tetőkön két önálló,egy 38 kWp és egy 28 kWp,összesen 66
kWp teljesítményű, hálózatra visszatermelő napelemes
rendszer került kiépítésre. A projekt eredményeként,a külső
határoló szerkezeteken végzett korszerűsítés és a napelemes
rendszer telepítésének köszönhetően, az épület BB, azaz
közel nulla energiaigényű energetikai minőség szerinti

besorolású lett. A projekt eredményeként a külső nyílászárók, ajtók és ablakok, valamint 50 m2 üvegfal cseréje
valósult meg. A hőszigetelési munkák eredményeként 3790
m2 homlokzati felület kapott 14 cm vastag, 110 m2 lábazat
pedig 12 cm vastag hőszigetelést és ezzel együtt hőszigetelő
vakolatot. A projekt befejezésére 1658 m2 lapostető hőszigetelése valósultmeg.
Az építési engedélyt nem igénylő beruházás kivitelezése
lezárult, az építési munkák 2017. december 14-n befejeződtek.
Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!
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SPORT

Pomázi Futó Bajnokok a Róma Marathonon

2018 április 8.-án a Pomázi Futó Bajnokok Se 9 futója Pruzsinszki Krisztina, Szényi Sarolta, Molnár Tamás, dr.
Sárközi Rita, dr. Kálmán Attila, Hati Zoltán, Lengyel
Emese, Sallai Attila és Sallai Zsuzsanna - teljesítette az
idei Róma Marathont, 30.000 futó között.

Az esemény évről évre különlegesnek számít, mivel a történelmi belváros nevezetességeit érinti a marathon útvonala.
A pálya rendkívül nehéz, rengeteg kanyar és macskakő
jellemzi, de mindezek mellett az emelkedők száma sem
elhanyagolható. Ami még nehezítő körülmény, az a 25-26°C
hőmérséklet és a tűző nap.
A csapat április 5-én, csütörtök este indult útnak, hogy péntek délre kiérjen Rómába. Az út közel 14 óra volt, néhány
megállással. Pénteken az expo volt a cél, a rajtszámok átvétele és a kiállítók, szponzorok ajándékainak az átvétele.
De estig belefért még a Colosseum környékének megtekintése. A szombat a város nevezetességeinek megtekintésével

Gratulálok

Levelünk jött

Lányommal biciklivel a SPAR-ba mentünk vásárolni a
Szelistyába. Az üzletnél lányom megjegyezte, hogy meg
kellene nézni az új futópályát. Valamikor a Pomázi
Polgárban olvastam róla, hogy Pomázon futópályát
építenek, de nem tudtam a helyét. Most örömmel vettem
tudomásul, hogy ez hol található. Az üzletből kijövet meg is
néztük, ki is próbáltuk. Kocogtam rajta egy kört. Nagyszerű
érzés volt azon járni, mintha az ember a Majdenpolán, vagy
erdei, avarral vastagon takart ösvényen járna: rugalmas,
szinte pihentető a járás rajta. Nem is voltam rajta egyedül,
többen kocogtak, sétáltak. A mellette lévő tornapályán kis
csapat koptatta a „kínzóeszközöket”. Eszembe jutott
Bukovics Béla tanár úr tornaórája, amikor az ’50-es években
az iskola udvarán énekszóval meneteltünk. Mindenki - mellékesen - megtanult énekelni is. A tornaórát meg különben is
szerettük.
Gratulálok a futópálya ötletéhez és megvalósításához. Úgy
tapasztaltam, rajtam kívül másoknak is tetszik. Nekünk
nagyon tetszett.
Pomáz, 2018. április 14.
Nagy Andor (77)
10 Pomázi Polgár

telt, a vasárnap viszont már a marathoné volt. Reggel 9:00kor indult el a mezőny, több mint 35 percig rajtolt el a több
mint 30.000 ember. Az útvonal legnagyobb különlegessége
volt, hogy a Vatikáni főtérre is befuthattak a versenyzők, és
a téren közel 80 ember- egy templomi kórus énekelt folyamatosan a futóknak.
Rengeteg szurkoló, elképesztő hangulat, amit kaptak a futók
a maratoni 42,195 km-es távon.
Róma kitett magáért, mind az időjárás, mind a szurkolók,
mind a szervezők tekintetében. És a Pomázi Futó Bajnokok
Se. sportolói is fantasztikus teljesítménnyel növelték Magyarország és Pomáz hírnevét ezen a nemzetközi versenyen.
És természetesen a marathon lefutása után a levezető 2 kmes séta Rómában a szavazás helyszínére vezetett, ahol a
csapat minden tagja, több magyar szavazóval együtt, leadta
szavazatát a választási jelöltekre.
PFB Se., Magyarország

Mozgásterápiákról pár szóban

Amikor a szülők gyermekük fejlődésével, tanulási problémáival, vagy viselkedésbeli nehézségeivel kapcsolatban
szakemberhez fordulnak, akkor ők megoldásként gyakran
mozgásterápiát javasolnak idegrendszeri éretlenségre, összerendezetlenségre hivatkozva. Utánanézve, az interneten
kutatva számos lehetőséget találunk, melyekről egymásnak
ellentmondó hozzászólásokat, véleményeket olvashatunk.
Melyiket válasszuk? Igazán nehéz dolga van annak a szülőnek, aki megfelelő mozgásterápiát keres gyermekének.
Ehhez a döntéshez, választáshoz szeretnék néhány szemponttal hozzájárulni a jelenlegi és a következő számban
megjelenő írásban.
Miért mozgásterápia kell? Azért, mert a mélyebb idegrendszeri folyamatokra elsősorban a mozgás hat.
A korai életszakaszban az idegrendszer érése, a környezet
megismerése elsősorban a mozgáson keresztül történik. A
különböző csecsemő- és kisgyermekkori mozgások gyakorlása közben „huzalozódnak” be az idegpályák, melyek a korai és a későbbi tanuláshoz biztosítják az alapot. Van, amikor
ezek a korai érési folyamatok valamiért nem tudtak kiteljesedni, ezért a gyermek a környezet jelzéseire lassan, vagy
nem megfelelően reagál. Ilyenkor hasznos lehet az idegpályák és kapcsolataik megerősítése „újrahuzalozása”, mely az
idegrendszer szabályozottabb, összerendezettebb működését segíti. Ezt leghatékonyabban a mozgásalapú fejlesztésekkel, terápiákkal érhetjük el. A mozgásterápiák az egész
személyiségfejlődésre hatnak (figyelem, emlékezet, tanulási
készségek, érzelmi fejlődés…), így komplex fejlesztő hatással bírnak. Az idegrendszer harmonizálásával képessé válik
a gyermek a benne lévő képességeket, teljesítményt felszínre hozni.
A mozgásterápiák hatékonysága ma már nem vitatott, az
egyéni és a szélesebb körű tapasztalatok is megerősítik azt.
Mindegyik mozgásterápia célja az életkornak megfelelő idegrendszeri integráció, de ezt a célt más és más úton érik el.
Terápia vagy fejlesztés? Városunkban az elérhető lehetőségek igen széles körűek és magas színvonalúak.
Megtalálhatók a bölcsődés és óvodás korosztály számára
indított mozgásos foglalkozások, melyek kielégítik a kisgyermekek fokozott mozgásigényét, és bizonyos mértékű fejlesztő hatással is bírnak. Ugyanakkor vannak esetek, amikor
a gyermeknek ennél többre van szüksége ahhoz, hogy lemaradását behozza. A fejlesztő módszerek azok, melyek célzottan egy-egy terület (pl. finommotorika, nagymozgás…)
fejlesztését, az életkornak megfelelő mozgások megtanulását célozzák. Amikor azonban több területet érintő, jelen-

SZÜLőKLUB

tősebb lemaradást diagnosztizálnak a szakemberek, akkor
egy hosszabb, az idegrendszer mélyebb szintű érési folyamataira hatást gyakorló megoldásra, terápiára van szükség.
A mozgásterápiás eljárások során az idegrendszeri
folyamatok újrarendeződnek és képesebbé válik a gyermek
a környezeti ingerek magasabb szintű, gyorsabb feldolgozására. Szakemberként ekkor már nem alkalmakban, foglalkozásokban gondolkodunk, hanem folyamatokban, megtervezve az egész, hosszabbtávú eljárást. A terapeuta tudatosan dolgozik az érési, a begyakorlási, valamint az
átmeneti regressziós szakaszok dinamikus változásaival. A
gyermektől is már sokkal intenzívebb jelenlétet, a családtól
pedig egy hosszabbtávú elköteleződést, a terápia melletti
kitartást kíván. Természetesen adódhat minden család
életében olyan helyzet, amikor elkerülhetetlen az idő előtti
abbahagyás, kilépés. Ilyenkor fontos, hogy az tervezetten, a
terapeutával egyeztetve történjen. A terápiás folyamatok és
az érzékeny idegrendszeri hatások miatt semmiképpen sem
javasolt a különböző módszerek halmozása! Érdemes körültekintően kiválasztani azt az eljárást, ami a család, a gyermek számára leginkább befogadható, elérhető logisztikailag
is, és azt végigvinni. Ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor a mozgásterápia önmagában nem elegendő, és szükséges a terapeutával is egyeztetve kiegészíteni egyéb terápiákkal is (pl. finommotorika, beszéd észlelés, kommunikációs fejlesztésével, pszichoterápiával).
Hogyan válasszunk?
Amennyiben az Önök gyermekének is mozgásterápiát javasolnak, érdemes a fentiekkel kapcsolatban felvetődő kérdéseket átbeszélni egy, a mozgásterápiákban járatos szakemberrel. A terápia megkezdése előtt jogos kérdés, hogy
valóban szükséges-e az adott terápia, illetve, hogy elegendőe a gyermekük számára. Ennek eldöntésére javaslom olyan
szakember véleményének kikérését, akinek nagy rálátása
van a különböző terápiákra, ismeri a gyermeki fejlődés
általános jellemzőit (nemcsak a mozgásfejlődés szakaszait),
hajlandó megismerni a család lehetőségeit, teherbírását,
ismeri a helyi specialitásokat. Ehhez nem feltétlenül szükséges újabb vizsgálat. Olykor elegendő a szülői konzultáció,
mely során a korábbi véleményeket átbeszélhetik a független szakemberrel. Erre lehetőség van a pedagógiai szakszolgálatoknál, vagy az Alapítványunknál is (Felzárkózunk
Alapítvány).
Daritsné Rajzó Éva
konduktor-mozgásterapeuta
szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens
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Költészet napja versmegállóval

Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a
Magyar Költészet napját, mely napról a költő még versben is megemlékezett. Pomázon évek óta hagyomány,
hogy ezen a napon a HÉV állomás mellett, folyamatos
versmondással tisztelegnek az előadók a tragikus sorsú
költő emléke előtt. A Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársainak köszönhetően Magyar Költészet napján
nem állt meg a vers a „versmegállóban”. De nem csak a
versmegállóban hangzottak el ezen a napon különféle
költemények.

A délután folyamán a Művelődési Ház három blokkból álló
rendezvénnyel várta az irodalom rajongóit, kedvelőit. Az est
első részében a Nagy Pomázi Verselő során jelenlegi és
hajdan volt városvezetők, közéleti emberek, művészek
mondták el kedvenc költeményeiket. Ezután következett a
Szarvasok az égen előadóest, majd az Író-Kép-Tár névre
hallgató kiállítás megnyitójára került sor. Ennek keretein
belül irodalmi életünk jeles alkotói kerültek bemutatásra
képi, egész pontosan karikatúra formában. Az alkotásokat
Fábry János Pulitzer-emlékdíjas karikaturistának és Jeney
Klára grafikusnak köszönhettük. A kiállítást Ternovszky
Béla Balázs Béla-díjas filmrendező, városunk kulturális és
Sport Bizottságának elnöke nyitotta meg. Az alábbiakban az
ő gondolatait idézzük:
„Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, akik eljöttek és megtiszteltek bennünket a költészetnapi rendezvényünkön. Mint a pomázi önkormányzat
Kulturális Bizottságának elnöke, engem ért a megtisztel-
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tetés, hogy megnyissam a mai nap utolsó eseményét, Fábry
János és Jeney Klára képzőművészek költőkről, írókról
készült karikatúráinak kiállítását. Nagy örömmel teszek
eleget a felkérésnek és boldogan nyugtázom, hogy a Művelődési Ház folyamatosan helyt ad rangos és nívós képzőművészeti eseményeknek.
A megnyitó beszédek kapcsán példaképemnek és követendő
mintának Hirohito császárt tekintem, aki az 1964-es olimpia
megnyitóján a mikrofonhoz lépve széthajtogatta papírját,
feltette szemüvegét és a következőket mondta: Az 1964. évi
tokiói nyári olimpiai játékokat megnyitom. Majd összehajtotta papírját, eltette szemüvegét és lelépett a pulpitusról. És
ez így jó, tökéletesen elég. Hiszen a megjelentek nem a
felkért személy bölcselkedésére kíváncsiak, hanem a művészekre, a kiállított képekre, tárgyakra, eseményre.
Hogy most néhány további mondat erejéig mégis igénybe
veszem türelmüket, annak az az oka, hogy magam is a
képzőművészet tájáról indultam és későbbi tevékenységem
kapcsán nagy affinitást érzek a karikatúrákkal. És végtelen
tiszteletet. Mert egészen speciális képességet igényel a műfaj. Meglátni egy arcban azt a formát, jellegzetességet,
aminek kiemelésével, esetleg pár vonallal, egy dús szemöldök, egy bajusz hangsúlyosabbá tételével ki tudja fejezni
a belső lényeget. Elég mostohán kezelt ága a képzőművészetnek, a művészettörténet szinte egyáltalán nem foglalkozik vele, pedig igencsak jelentős alkotók is művelték.
Gondoljunk csak Goya-ra, Hieronymus Bosch-ra, Toulous
Lautrecre. Különböző ágai vannak a műfajnak, mint például
a gúnyrajzok, a fikciós, szöveges és szöveg nélküli viccek,
portrékarikatúrák. Jelen kiállításunk képei ez utóbbihoz
tartoznak. Jelentős irodalmárainkról készült portrék. Nem
gúnyrajzok. A művészek láthatóan úgy viszonyulnak témájukhoz, modelljükhöz, mint Mikszáth a dzsentri hőseihez. Empátiával és szeretettel. És ezzel át is adnám a szót
az alkotóknak, hogy ők mondják el önöknek munkájukról,
műveikről, amit gondolnak és szükségesnek látnak...”

KÉPRIPORT

Pomázi Polgár 13

DIÁKHÍREK

„Tarka-barka daloskönyv”
tankerületi
rajzverseny eredményei

Idén a rajzpályázat témája a Makám együttes Csillagváró
albumából kiválasztott 4 dal illusztrációja volt, a dalok kreatív képi kifejezése. „Mit rejt a népek lelke, mit rejtenek a
népek lelkei? Utoljára talán gyermekkorunkban volt meg ez
az átjárás idők, népek és távolok közt, mert bennünk,
magunkban fedeztük fel mindezt…”, s ezt a gyermeki lelket
találta felfedezni a zsűri az értékelt pályaművekben.
Idén 9 szentendrei és pomázi iskola diákjai küldtek be
rajzokat, összesen 254 pályamű érkezett a versenyre. A független zsűri neves alkotó művészekből állt: Jávor Piroska
festőművész, Rákossy Anikó festőművész és Krulik Zoltán
költő, zenész, a Makám együttes vezetője.
A meghirdetett 5 kategóriában összesen 33 díjat osztottak ki.
Az eddigi hagyománytól eltérően a zsűri sorrendiség nélkül
osztotta ki díjait, mivel minden díjazottat kitüntetésben
szerettek volna részesíteni. Az 1-2- osztályos kategóriában
kiosztott 8 díjból 5-öt mi hoztunk el: Elismerő oklevéllel
díjazottak: Fehérvári Málna 2.a, Féja Jázmin 2.a ,Ferencz
Lilána 2.a, Németh Zsófia 2.a, Nagy Kadosa 2.c osztályos
tanulóink. A 3-4. osztályos kategóriában Elismerő oklevéllel
díjazott tanulónk: Obermayer Annabell a 4.b osztályból.
Gratulálunk minden díjazottnak, akik alkótásaikkal sokaknak élményt szereztek és eredményeikkel gazdagították
iskolánk hírnevét a kistérségben!
Hlavacska Orsolya tanítónő, rajz tanár

Pénz7 a Sashegyiben

A kormányzat által elfogadott „Pénzügyi Tudatosság
Fejlesztésének Stratégiája” határozza meg a pénzügyi
edukáció és a szemléletmód fejlesztését.
Ehhez kapcsolódóan a 2017/2018. tanévben a pénzügyi és
vállalkozói témahét, vagyis a Pénz7 nevű országos program
2018. március 5-9. között került megrendezésre. Az immár
negyedszer megvalósuló, a pénzügyi tudatosságot interaktív eszközökkel fejlesztő Pénz7 az elmúlt tanévben már
több mint 1.100 iskola 166 ezer diákjához ért el. A 2018-as
Pénz7 pénzügyi témája az „Okosan a hitelekről” volt, amely
kiemelten fontos ismeretanyag a mindennapi pénzügyek
terén. A szervezők az eddigi évekhez hasonlóan, továbbra is
lehetőséget biztosítottak az iskolák számára, hogy a programot érintő tanórák megtartásához önkénteseket fogadjanak, pénzügyi, valamint vállalkozások működtetésében jártas szakembereket, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát.
Intézményünkbe három MNB-s közgazdász érkezett - ebből
kettő sashegyis apuka is -, akik rendkívül izgalmas és figyelemfelkeltő módon okosították diákjainkat 6-12. osztályig. A diákok számára izgalmas interaktív órákat varázsolt
Kapin Györgyné és Balázs József kollégánk, akik előzetesen
rákészülve valósították meg ezeket az órákat a szakértőkkel
közösen.
Szikra Petronella igazgatóhelyettes SASHEGYI

Pályaorientációs nap

Március 7-én pályaorientációs napot tartottunk a 7-12.
osztályos diákjaink részére. A pályaorientációs nap célja
a továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákjainknak
való segítségnyújtás volt a pályaválasztásban.
A diákok betekintést nyerhettek 20 percben a különböző
szakmákba. Előzetes jelentkezés és beosztás alapján a 7-12.
osztályos diákoknak lehetősége nyílt a különböző szakmákat fölvonultató önkéntes szakemberek ismertetőjét meghallgatni, azt követően a diákok kérdéseket fogalmazhattak
meg az előadók felé. Időben párhuzamosan, 3 helyszínen
zajlottak a bemutatók. Fontos célunk volt továbbá, hogy a
szakmák minél színesebb tárházából merítsünk, egyaránt
hangsúlyozva a szellemi és fizikai munkát végző szakemberek fontosságát napjainkban. A fölvonuló szakmák palettája ennek megfelelően rendőr, óvónő, energetikus, gyermekorvos, kommunikációs szakember, pszichológus, gépészeti, villamosipari és elektronikai szakmák, egészségügyi
és szociális szakmák voltak. A bemutatókat kiegészítette az
ELTE-ről érkező pályaválasztási szakemberek által tartott
előadás középiskolásaink részére, melynek címe a Pályaválasztási modellek, felsőoktatási rendszer áttekintése volt.
A program célját érte, hiszen diákjaink elégedettek voltak,
hasznosnak, színvonalasnak és érdekesnek találták a programot.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató SASHEGYI
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Tari Annamária előadása
a pozitív motivációról

Március 7-ére meghívtuk intézményünkbe Tari Annamária
pszichológust, hogy intézményünk pedagógusai számára
egy rendhagyó, izgalmas témákkal fűszerezett előadást tartson pedagógus továbbképzés céljából. Az általa hozott
témák nagyon sok és hasznos információt nyújtottak
számunkra, olykor megdöbbentő adatokkal tűzdelve, mégis
előremutató útmutatást és egyben segítséget kaptunk tőle
pozitív motiváció terén. Érintette többek között az Y, Z generáció témáját, a kiégés szindrómát, a pedagógusok és
diákok kapcsolatában rejlő lehetőségeket, valamint a „digitális gyerekek” problémakörét. Egyik kollégánk nyilatkozta
az előadás után: „Sok előadáson vettem már részt életem
során, de ez volt eddig a legszínvonalasabb és legizgalmasabb!” Ezek alapján azt gondolom, hogy a tervezett
pedagógus-továbbképzés célját érte. Tari Annamáriának
pedig ezúton is köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket és
megtisztelt bennünket előadásával.
Nagy Koppány Lászlóné igazgató SASHEGYI

Tavaszi hírek a német suliból

Végre megérkezett a várva várt tavasz! Minden virágzik, pezseg az élet a német suliban. A programok
között is volt miből válogatni a gyerekeknek ebben a
hónapban.
Iskolánk alsós és felsős tanulói is részt vettek a német
nemzetiségi vers- és prózamondó verseny területi- és
megyei meghallgatásán Budaörsön. Alsós tanulóink ügyesen szerepeltek, dicséret illeti az összes versenyzőt: Jánosi
Liána Ildikót (1.b), Bagin Hannát (1.a), Lévai Leventét
(3.a), Simon Szonját (3.a). Az igen erős mezőnyben minden
kis tanulónk nagyon szépen helyt állt, kicsi lemaradással
ugyan, de sajnos nem kerültek be az országos megmérettetésbe. A felsősök még jobb kedvvel tértek haza, Sarkadi
Tímea (5.o.) ügyes, mosolygós szereplő volt. Buczkó Eszter
(7.o.) a területi meghallgatáson ezüst minősítést kapott.
Lévai Emma 5. osztályos tanulónk első helyezéssel bejutott
az országos fordulóba. Gratulálunk mindenkinek, büszkék
vagyunk rátok!
Március 10-én megemlékeztünk a pomázi német ajkú
lakosság kitelepítésének szomorú évfordulójáról. Ez az alkalom minden évben városi rendezvény is, ahol idén a helyi
résztvevőkön túl németországi testvértelepülésünk polgármestere és más vendégek is érkeztek, akik meglátogattak
minket. Tanintézményünk képviseltette magát a pomázi
téravató ünnepségen, ahol a teret Pomáz város németországi testvérvárosáról, Waldangellochról neveztük el. Ezt a rendezvényt a PNNÖ támogatásával szerveztük.
Az iskola 1.b osztálya, valamint meghívott vendégeink:
Vicsiné Margit néni, Szabóné Lujzi néni és unokatestvére,
Marika néni, Lujzi néni unokája, Melcher Doris, és telefonon Anton Plank (mindenki Toncsi bácsija) részvételével
különleges német honismeret órát tartott Polyák Mária tanárnő. A foglalkozás célja a német kultúra, történelem továbbadása, a hagyományok ápolása és megőrzése. A beszélgetés először kicsit visszafogottan, majd egyre fesztelenebbül zajlott. Vendégeink őszintén, a gyerekek számára
érthetően válaszoltak, türelemmel meghallgatva azok további kérdéseit, megjegyzéseit. Mind a gyerekek, mind a vendégek örömmel beszélgettek, a személyes kommunikáció
során testközelbe hozva a tananyagot. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a program
megvalósításában! Reméljük, lesz még alkalom a találkozásra!
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlődésre, a
lépéstartásra a digitális pedagógia változásaival. Ezért nemcsak belső pedagógiai továbbképzést működtetünk rendszeresen, hanem meghívott trénerekkel is szívesen tartunk
képzéseket. Ebben a hónapban az elektronikus adminisztrációs rendszer, illetve a digitális pedagógia kérdéseit beszélhettük meg meghívott szakemberekkel.
Márc. 15-ére játékos akadályversennyel emlékeztünk. A
gyerekek minden területre kiterjedő feladatokat kaptak, a
délelőtt nagyon jó hangulatban telt. Nemzeti ünnepünk alkalmából az 5. osztály felkereste Budapesten a márc. 15-ével
kapcsolatos emlékhelyeket.
A használható tudás átadása céljából üzemlátogatásokat
szervezünk. Március 23-án és 26-án a TIBI csokigyárba
kirándultunk.
Március 22-én kék ruhában érkeztünk az iskolába, és megemlékeztünk a víz világnapjáról, hogy a gyerekek érezzék, a
Föld jövőjéért mi is tehetünk. Ezen a napon Gyula bácsi
csodái színesítették az osztályok szüneteit, amikor is arról
beszélgettek, hogy miként óvjuk, védjük környezetünket,
ezen belül a Föld vízkészletét.
Kis delfinjeink a Szentendrei Rákóczi suliban a Nyuszi
Kupa elnevezésű járási amatőr úszóversenyen vetélkedtek
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március 24-én, szombaton, Trakperger Andi néni kíséretében. Gratulálunk a verseny minden résztvevőjének, Farcas
Florinnak, Gelu Zsófiának, Solymosi Gergőnek, Szeitl Mártonnak (4. osztályosok) és Nagy-Megyeri Viktóriának,
Nagy-Megyeri Annának és Bagin Hannának (1.a osztályosok), nagyon ügyesek voltak! A bajnokságon NagyMegyeri Viktória 1., Nagy-Megyeri Anna pedig 3. helyezést
ért el! Gratulálunk!
Megrendeztük húsvéthoz kötődő rendezvényeinket is.
Nyuszi-kupa volt alsó és felső tagozaton is, illetve tojásvadászatot is rendeztünk márc. 27-én nagyszünetben.
Márc. 28-án alsós vers- és prózamondó verseny volt, illetve
ezen a délutánon mentek a felsősök Pilisvörösvárra, a nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei fordulójára.
Minden induló nagyon szépen helyt áll, de különösen nagy
örömet okozott mindenkinek, hogy Lévai Emma 5. osztályos tanuló bejutott az országos fordulóba. Örömünkben
osztozott a PNNÖ is, akik támogattak minket ebben is.
A digitális témahét keretében április 12-én hetedikeseinkkel
és nyolcadikosainkkal a Szentendrei Rendőrkapitányságon
jártunk, ahol az internetes zaklatással és az online bűncselekményekkel kapcsolatos érdekes és tanulságos csapatjátékot játszottunk. Ezen a héten az iskolában a 2-8. évfolyamokon a biztonságos internethasználattal kapcsolatos
foglalkozásokat tartottunk, ami időszerű témának bizonyult.
A foglalkozások és az ezzel kapcsolatos feladatok mind a
gyerekek, mind a pedagógusok körében sikert arattak.
Balog Ilona Katalin, intézményvezető
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Március 15-e a Pomázi Mátyás
Mátyásos sikerek a
Király Általános Iskolában
kistérségi rajzversenyen

Idén a MÁTYÁSOSOK is részt vettek az Izbégi Általános
Iskola által megrendezett TARKA- BARKA DALOSKÖNY
nevű képzőművészeti pályázaton.
Az iskola az alsós és felsős osztályok közül, közel húsz
alkotást küldött el. A verseny fő célja a zene és a képzőművészet összekapcsolása, ezért a Makám együttes Csillagváró albumán szereplő egy-egy daláról kellett illusztrációt, képregényt vagy storyboardot készíteni. A zsűri a
legjobb alkotásokat oklevéllel, és ajándékokkal jutalmazta.
A mátyásos diákok közül Plecskó Laura 3.a, Hárshegyi
Boldizsár 4.b, Asztalos Barbara 5.a, Asztalos Dóra 5.a osztá-

lyos tanulók alkotásai bizonyultak a legjobbaknak. A
résztvevő iskolák pedagógusai közül Lázárné Könczöl Fruzsina tanárnő pedig pedagógiai díjat kapott. Gratulálunk a
szép eredményekhez!

Január óta készülődött a Pomázi Mátyás Király Általános
Iskola 5.b osztálya az egyik legszebb nemzeti ünnepünkre,
március 15-ére. Előadásunkban felidéztük az utóbbi évek
szomorú tényét, miszerint egyre kevesebb fiatal érzi magáénak hőseink törekvéseit és áldozatát. Kerettörténetünkben a
„suhanc” fiatalokat jobban lekötötte a mobiltelefonjuk, s az
ünneplőbe öltözött gyerekeket gúnyolták – többek között a
korkárdájuk miatt.
Ezután felelevenítettük a forradalom előzményeit, eseményeit és szomorú végét. Volt verbunkós tánc és a fiúk eljátszották a fegyverletételt is. Volt lelkesítő vers és felhangzott
több, a hazaszeretetről szóló Kormorán dal is. A történet
végén a korábban gúnyolódó gyerekek megszégyenülve, de
tisztelettel tűzték ki maguknak a kokárdát, s rájöttek, nem
lesznek attól kevesebbek, ha megadják a méltó tiszteletet.
Az előadásnak nagy sikere volt a gyerekek és tanáraik
körében. Jó volt látni mind a színpadon álló, mind a
nézőtéren ülő gyerekek arcán, hogy mennyire beleélték
magukat az előadásba, s átérezték az 1848-as forradalom
törekvéseit. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 5.a
és 5.c tanulóinak a részvételért, valamint Somlyainé Pataki
Andrea és Gál B. Anita sok-sok segítségéért; nélkülünk nem
jött volna létre ez a számunkra oly fontos előadás.
Lévayné Czirók Margit

Energiatakarékossági
világnap

Ökoiskolánk rendhagyó módon készült március 6-ra, az
energiatakarékosság világnapjára. A felsősök egy Power
Point bemutatót készítettek testvérosztályuknak a témában,
amihez kérdéseket is összeállítottak. A jó válaszokért a
kicsik zöldpontokat gyűjthettek. A felsősök a bemutatóra
infós Ági nénitől, egy interneten elérhető tesztre Szilvi
nénitől kapták a pontokat.
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Felhívás a Pomáz Város területére készülő
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
készítéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó partnerségi
egyeztetésekről

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket,
hogy Pomáz Város Önkormányzata elkészíttette a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi
Rendelet (TKR) tervezetét.
A TAK-kal és a TKR-rel kapcsolatban Pomáz Város Önkormányzatának a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és
a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2017. (VII. 17.) rendeletének (a továbbiakban: Önk. rend.) 3.§ szerinti Partnerek az ún. véleményezési szakaszban indokolással alátámasztott javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (Az Önk. rend. megtekinthető a http://www.
pomaz.hu/rendeletek_2017 oldalon.)
A tervezetek megtekinthetőek a www.pomaz.hu oldalon.
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során
számítunk a lakosság aktív részvételére! A TAK és a TKR
készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a
Városháza Nagytermében
(2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25. sz. I. em.)
2018. május 10-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel
Lakossági Fórumot
tartunk, amelyen vetítéssel kísért előadás során ismerhetik
meg a TAK és a TKR tervezetét!
Pomáz Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pomáz Város Önkormányzata Közterület-fenntartó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
- Közterület tisztántartása, - Játszóterek működtetése és
karbantartása, - Utak és járdák takarítása, - Hó eltakarítása,
síkosság és jégmentesítés, - Hulladékok gyűjtése, - Árkokátereszek , hordalékfogók tisztítása, - Fűkaszálás,
bozótirtás, közterületi bokrok nyírása, - Virágágyások
telepítése és gondozása, - Közterületi bútorok,
hirdetőtáblák, közlekedési táblák karbantartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
8 Általános,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
"B" kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Önéletrajz
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Tájékoztatom a T. Partnereket, hogy a lakossági fórumon
hozzászóló, véleményt nyilvánító, észrevételt tevő Partner
tudomásul veszi, hogy a lakossági fórumon a jegyzőkönyvezés érdekében hangfelvétel készül, valamint hogy a
hozzászólói íven meg kell adnia az Önk. rend. 5.§ (1)
bekezdésben meghatározott azonosító adatait (szervezet
esetén annak nevét, képviselőjét, székhelyét, levelezési
címét, telefonszámát és e-mail címét, természetes személy
esetén nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és email címét). A Partner ezen adatok önkéntes megadásával
hozzájárul, hogy az eljárás során, azzal összefüggésben az
Önkormányzat a megadott adatokat kezelje, jogszabályban
előírt esetekben és módon azokat közzétegye és továbbítsa.
Felhívom a figyelmet, hogy a lakossági fórum témája
kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet, így nem tudjuk figyelembe venni
azokat a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat, amelyek nem az adott egyeztetési eljárás tárgyával kapcsolatosak.
Kérem, jelenlétével tisztelje meg az e témában meghirdetett
fórumot!
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét
és részvételét!
Vicsi László
polgármester
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Pomáz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2013 Pomáz,
Kossuth L. utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/5941/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közterületfenntartó.
vagy
Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a vargane.markus.maria@pomaz.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.pomaz.hu honlapon szerezhet.
Pomáz Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI
TÁMOGATÁS

FELHÍVÁS

melyet aláírásával hitelesít. A nyertes pályázó nem térhet el
a kivitelezéskor az együttműködés során kialakított tervektől, és szerződésben vállalja, hogy 2019. szeptember
30-ig befejezi az építési munkálatokat, a szerződés előírási
szerint elszámol.
6. A pályázati csomag térítésmentesen átvehető 2018.
május 2-től a Pomázi Polgármesteri Hivatalban a főépítészi
irodán (Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 2. em.) szerdánként 8-12 és 13-16 óráig. A pályázati csomagot személyesen az érintett ingatlan tulajdonosa kérheti ki.
7. Jelentkezés: A pályázati adatlapot és a szükséges mellékleteket zárt borítékban kell eljuttatni Pomáz Város Önkormányzatához postai úton (2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca
23-25.), vagy személyesen (a Titkárságon leadható a zárt
boríték nyitvatartási időben). A benyújtott pályázati anyag
eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
A borítékra kérjük ráírni:
„Települési Értékvédelmi Támogatás 2018.”

Pomáz Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi
építészeti értékek megőrzésének támogatására

1. A pályázat célja a településkép értékeinek megóvása és
helyreállítása, az értékmegőrző és értékteremtő felújítások
támogatása Pomáz „Fő utcáján”. A pályázat lehetőséget
biztosít a következő területen fekvő ingatlanok utcafronti
felújításának támogatására: Kossuth Lajos utca. 1-48; Beniczky utca 1-115; Dobogókői út páratlan oldal 1-29; Ady
Endre utca páros oldal 2-6; Hősök tere 1-12; Szabadság tér
1-6. A támogatott felújítások körébe tartozhat többek között
a homlokzatok hőszigetelése, újraszínezése, a nyílászárócsere, a tetőfedés cseréje, a régi tagozatok és nyílásrend viszszaállítása, a légkábeles villamosenergia és távközlési bekötések átépítése földkábeles kivitelre, vagy akár az
utcafronti kerítések, kapuk felújítása.
Az elsődleges cél a hagyományos anyag- és színhasználat
megőrzése, a hagyományokat őrző tömegű, méretű és
arányú homlokzati kép kialakítása, helyreállítása természetesen az ezeket megalapozó szigetelési, javítási, korszerűsítési munkálatok elvégzésével.
2. A pályázat formája nyílt eljárás, a rendelkezésre álló
keretösszeg: 4.000.000 Ft.
Az Önkormányzat nem köteles a teljes keretösszeget a
pályázók között kiosztani, amennyiben nem érkezik be
megfelelő mennyiségű/minőségű pályázat.
3. A megpályázható összeg ingatlanonként: 50.000 400.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
4. A pályázók köre: A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a
fent megjelölt területen ingatlantulajdonnal rendelkezik (természetes személy, gazdasági társaság, szövetkezet, alapítvány, egyesület és más jogi személy, non-profit szervezet),
továbbá a fent megjelölt területen elhelyezkedő társasházak
pályázhatnak.
5. A nyertes pályázó vállalja, hogy a főépítész és a Pomáz
Város Önkormányzata által kijelölt építész szakember
iránymutatása szerinti felújítást valósít meg. Nyertes
pályázat esetén a kijelölt építész közreműködésével az
Önkormányzat költségére a megvalósítandó homlokzatról
tervrajzot készíttet, és a kivitelezés megkezdése előtt főépítészi konzultáción vesz részt. A pályázó köteles a szakmai
irányítást végzőkkel együttműködni, az általuk készített
látványtervet és a kivitelezésről szóló előírást elfogadni,

Beküldési határidő: 2018. május 31.
A határidőn túl érkezett, hiányos, formailag hibás, valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra a pályázót nem szólítjuk fel!
8. A pályázatok elbírálása: A támogatás odaítéléséről és
mértékéről a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A nyertes pályázókat a Pomázi Polgármesteri
Hivatal írásban értesíti. Előnyt jelent a pályázat elbírálásakor, ha a pályázó az építési tevékenység költségeiből
minél nagyobb önrészt vállal.
9. Szerződéskötés: A nyertes pályázókkal az Önkormányzat
a döntést követő 15 napon belül támogatási szerződést köt,
mely tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának
módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés és elszámolás
szabályait.
10. A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri
Hivatalban (főépítészi irodán szerdánként 8-12 és 13-16
óráig) vagy telefonon a 06-26/314-387-es telefonszámon
vagy a kenesey.katalin@pomaz.hu e-mail címen kérhető.
Pomáz, 2018 április 20.
Vicsi László polgármester
Kiss Gabriella főépítész

Pomázi Polgár 19

RENDELET

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (IV.19.) sz. önkormányzati rendelete

A települési köztisztaság és kerti hulladék
égetésének helyi szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 1. § - 14. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében, a 15. § tekintetében a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, 16. § tekintetében az a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a települési általános környezetének
megóvása, a tiszta, rendezett városkép kialakítása, a levegő
tisztaságának védelme céljából az avar és kerti hulladék
nyílt téri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása.
2. A rendelet hatálya

2.§ E rendelet hatálya Pomáz Város közigazgatási területén
valamennyi ingatlan tulajdonosra, ingatlan birtokosra és
haszonélvezőre (a továbbiakban együtt: ingatlan tulajdonos)
kiterjed, függetlenül attól, hogy az ingatlan tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság.
3. Az ingatlanok tisztántartása

3. § (1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni.
(2) A bontás, beépítés, felújítás alatt álló ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonos, építési engedély köteles
munka esetén az engedély jogosultja köteles gondoskodni.
4. § (1) Az ingatlanon lévő növényzetet az ingatlan tulajdonos rendszeresen köteles gondozni.
(2) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni a növényegészségügyi szabályok betartásáról.
(3) Az ingatlan gyomosodását meg kell akadályozni, a gyomokat rendszeresen, olyan sűrűséggel kell irtani, hogy a
gyomnövények szármagassága a 20 cm-t ne haladja meg és
azok magvakat ne tudjanak nevelni. Az ingatlan tulajdonos
köteles gondoskodni arról, hogy gyomnövényekkel a szomszédos ingatlanokat ne fertőzze meg.
(4) Az ingatlanon lévő pázsitot és gyepet olyan sűrűn kell
kaszálni (nyírni), hogy annak szál magassága a 20 cm-t ne
haladja meg.
5. § (1) Az ingatlanon lom szabadon nem tárolható.
(2) Az ingatlanon hulladékot a kerti komposzt kivételével
csak zárt tárolóedényben szabad tárolni. A tárolóedénynek
olyannak kell lennie, hogy a benne tárolt hulladékhoz rágcsálók, rovarok ne férhessenek hozzá, abból szennyezett
anyag ne kerülhessen ki.
(3) Az ingatlanon szabadon tárolt anyagokat a (építési
anyagok, tűzifa, termények) a tűzvédelmi szabályok betar20 Pomázi Polgár

tása mellett zárt rakatokban, rendezetten szabad tárolni.
Gondoskodni kell arról, hogy a rakatból a szomszédos ingatlanra vagy a közterületre anyag ne hullhasson ki.
6.§ (1) Telkes ingatlannal rendelkezők járművet csak a saját
ingatlanukon belül moshatnak.
(2) Az ingatlanokon belül járművet mosni csak úgy lehet,
hogy környezetszennyező anyag a járdára és az úttestre ne
kerüljön ki.
7. § (1) Állat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és
az állatvédelmi előírásoknak megfelelő körülmények között
tartható.
(2) Az emberek és az állatok egészsége, jóléte, közérzete és
a környezet védelme érdekében az állattartás során keletkező trágya, hígtrágya és a csurgalékvíz csak zárt rendszerű, jól zárható, fedlappal ellátott, szivárgásmentes és
szagmentes tárolóba gyűjthető. A trágyalé a kommunális
csatornarendszerbe nem vezethető.
(3) Az almostrágya tárolása az ingatlan udvarán csak kiépített, elfolyás és szivárgásmentes és szagmentes átmeneti
gyűjtőben megengedett.
(4) A keletkezett trágya kezeléséről, ártalmatlanításáról,
elszállításáról – a környezet szennyezése nélkül – rendszeresen, szükség szerint (május-október közötti időszakban
hetente, november-április közötti időszakban kéthetente)
gondoskodni kell.
4. A közterületek tisztántartása

8. § A közterületek tisztántartásának megőrzéséről, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet szerint minden ingatlan tulajdonos köteles
hathatósan gondoskodni. A közterületek szennyeződését,
fertőzését eredményező tevékenységtől, magatartástól mindenki köteles tartózkodni. Tilos a közterületen hulladékot,
bármely oda nem illő anyagot elhelyezni.
9. § (1) Pomáz város területén a köztisztasági szolgáltatás
megszervezéséről, ellenőrzéséről a külön rendeletben
meghatározott szolgáltató gondoskodik.
(2) A közterület szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az
ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenység ellátásáról az e rendelet 8. §, 10. §, 12. §-a
kivételével a Pomáz Város Önkormányzata gondoskodik:
a) a belterületi utak, utcák, terek, járdák burkolatainak, a nyilvános lépcsőknek és ezek tartozékainak, az
autóbuszmegálló helyek környezetének tisztántartásáról, az
ott keletkezett szemét összegyűjtéséről és elszállításáról, az
elhullott állatok eltávolításáról,
b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállításáról,
rendszeres ürítéséről, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és
fenntartásáról,
c) a parkok, valamint sétányaik, gyalogos útjaik
tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről, a keletkező
szemét összegyűjtéséről, elszállításáról.
(3) Tilos a közterületre kihelyezett hulladéktároló edényből
hulladékot kivenni.
10. § (1) A szórakoztató-, vendéglátó és árusítóhelyek,
üzletek üzemeltetői kötelesek a bejárat előtt a tevékenységük folytán keletkező szemét és a cigarettavég gyűjtésére
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alkalmas, esztétikus tárolóedényt elhelyezni és a nyitva
tartás ideje alatt azok ürítéséről, folyamatos tisztántartásáról
gondoskodni.

(2) Az utcai és egyéb árusítóhelyek (pavilonok, pecsenyesütők, butikok stb.) használói kötelesek az árusításra kijelölt
helyet, valamint a kijelölt hely körülötti 10 méteres területsávot tisztán tartani. Az árusításból keletkező hulladékok
gyűjtésére kötelesek zárható edényt kihelyezni, s annak saját
költségen történő elszállításáról, ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni.
11. § (1) Eldugulást vagy rongálást okozó anyagot (szemetet, törmeléket, iszapot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba bevezetni tilos.
(2) A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos.
(3) Kijelölt parkolókban, a garázsok előtti közterületen járművet mosni csak ott lehet, ahol a víz elvezetése az úttestre
kerülés nélkül biztosított. A mosás során keletkező hulladékot a tevékenységet végző köteles eltávolítani.
5. A közterületek téli síkosság-mentesítése és hó
eltakarítása

12. § (1) Pomáz város területén a téli síkosság-mentesítési
és hóeltakarítási munkálatok megszervezéséről, ellenőrzéséről Pomáz Város Önkormányzata gondoskodik.
(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában a
gyalogos közlekedés biztosítására egy méter széles területsáv,
b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület és a tömbtelkeket körülvevő járda, járda hiányában a
gyalogos közlekedés biztosítására 1 m széles terület sáv hó
és síkosság-mentesítéséről.
13. § (1) A járdák és gyalogos közlekedésre szolgáló útvonalak sóval vagy más klorid tartalmú szerrel történő síkosságmentesítése tilos. Síkosság-mentesítéshez felhasználható
anyagok: fűrészpor, homok, kisszemcséjű salak, kőpor, kőporliszt. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(2) Klorid tartalmú anyagot közúti hidak felületén és azok
15 m-es körzetében nem szabad használni.
(3) Utak síkosság-mentesítéshez környezetkímélő anyagok,
és a 1. bekezdésben felsorolt anyagokon kívül a klorid tartalmú anyagok használata csak úgy alkalmazható, hogy
annak kijuttatásának maximális mennyisége alkalmanként
15 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet. A
síkosság elleni védekezésben felhasznált klorid tartalmú
anyag egy téli szezonban felhasználható maximális mennyisége a 300 g/m2-t nem haladhatja meg.
14. § (1) Járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is
hóesés után azonnal, de legkésőbb reggel 7.00 óráig el kell
takarítani.
(2) Hórakatot tilos képezni:
a) a gyalogos közlekedési útvonalakon,
b) a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél,
c) a közüzemi és közérdekű létesítményeken, illetve a hozzájuk vezető úton (pl. tolózár, tűzcsap, közkifolyó, vízelnyelő-akna, stb.)
d) útkereszteződésekben az útkeresztezés beláthatóságát akadályozó módon,
6. Az avar és kerti hulladék égetése

15. § (1) Az egészséges, károkozóktól és kártevőktől mentes
és arra alkalmas avar és kerti hulladékot elsősorban hasz-

nosítani kell.
(2) A nem hasznosított zöldhulladék elhelyezésére, házhoz
menő zöldhulladék szállítást, vagy hulladékudvarba történő
szállítást vehet igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező ingatlan tulajdonos.
(3) Pomáz Város belterületén száraz kerti növényi hulladékot égetni, minden hónap első hétfőjén 7 órától 19 óráig
lehet a tűzvédelmi szabályok betartásával. Ünnepnapon
égetni tilos. Ha az első hétfő ünnepnap, akkor az égetés a
második hétfőn lehetséges.
(4) Közterületen égetni tilos.
(5) Külterületen égetni kizárólag az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat rendelkezéseinek megtartásával, a Tűzvédelmi
Hatóság engedélye alapján lehet.
7. Jogkövetkezmények

16. § (1) Aki
a) avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezést megszeg,
b) ingatlan gyommentesítésére, pázsit, gyep gondozására vonatkozó rendelkezést megszeg,
c) ingatlanon szabadon tárolt anyagok, kerti komposzt, lom, tárolására vonatkozó rendelkezést megszeg,
d) jármű tisztítására vonatkozó rendelkezéseket
megszeg,
e) ingatlan és tömbtelkek határa mentén járda,
területsáv, zöldterület sáv, nyílt árok és műtárgyai tisztántartására, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok, és más hulladékok eltávolítására vonatkozó rendelkezést megszeg,
f) szórakoztató-, vendéglátó és árusítóhelyek,
üzletek üzemeltetőire, utcai és egyéb árusítóhelyek (pavilonok, pecsenyesütők, butikok stb.) üzemeltetőire vonatkozó közterület tisztántartására vonatkozó rendelkezés megszeg,
g) árusításból keletkező hulladékok gyűjtésére,
elszállítására, ürítésére és tisztántartása vonatkozó rendelkezést megszeg
annak cselekménye olyan jogsértés, amellyel a közösségi
együttélés alapvető szabályait sérti meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabálysértés
esetén, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
jogszabályban meghatározott közigazgatási szankciók alkalmazhatók.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése
hatósági ügyben – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el,
helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
készpénz-átutalási megbízással, vagy Pomáz Város Önkormányzat 10403057-50485456-57481008 számú fizetési
számlájára átutalással kell megfizetni a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül. A helyszíni bírságot
annak kiszabását követő 15 napon belül kell megfizetni.
8. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pomáz, 2018. április 18.

Vicsi László polgármester s.k.,
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző s.k.,
A rendelet kihirdetve. 2018.IV.19.
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina s.k.,
jegyző
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Május

Május 4. 18.00 óra
Béky László természetgyógyász előadása: Igazságok és hamisságok a köztudatban.Belépő elővételben: 900 Ft
A helyszínen: 1200 Ft

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!
- Palatinus Lilla
2017-09-01
- Sándorfi Panna
2018-01-18
- Csornai-Novák Farkas 2018-03-12
- Csornai-Novák Bende 2018-03-12
- Csiszár László
2018-03-17
- Herboly Richárd Vendel 2018-03-28
- Fülöp Zsombor
2018-03-27
- Faragó Pál
2018-04-04
- Biró Marcell László
2018-04-04
- Szász Kristóf Artúr
2018-04-06
- Ambrus Viktor
2018-04-12

Megemlékezés

Május utolsó vasárnapján a Hősök Napján, 2018. május 27-én 17. órai
kezdettel Pomázon a Hősök terén megemlékezést tartunk az I-II.-ik
Világháború Hőseinek tiszteletére. Szeretettel várjuk a Tisztelt Emlékezőket egy szál virággal.
Istenes László Jánosné
Verebes Gizella Erzsébet szervező

Május 7. 19.00 óra Dumaszínház
Kiss Ádám a nagyvilágban
Belépő: 3100 Ft
Május 9. 14.00-18.00 Véradás
Május 12. 9.00-15.00 óráig
Pomázi ékszer és ásványbörze
A belépés ingyenes

Május 13. 11.00 óra Trambulin
gyermekszínház: Pinokkió
Belépő elővételben: 1000 Ft, a helyszínen: 1500 Ft
Május 18. 18.00-tól
Kreatív Kultúr klub

Május 25-27. 10.00-18.00-ig
Vasútmodell kiállítás

Május 26. 10.00-15.00-ig
Városi gyermeknap sok meglepetéssel

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

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton 7.00-11.00-ig
a művelődési ház parkolójában
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Női állatgondozót keresünk kutyák mellé hétvégi munkára. Az ideális
jelölt rendelkezik iskolai végzettséggel, pomázi vagy a környéken él, van
állattartással kapcsolatos tapasztalata.
Jelentkezni a 20/4249808-ás telefonszámon lehet.

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
Május
1-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
6-án 8.00–20.00-ig
Viktória
13-án 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
20-án 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
21-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
27-én 8.00–20.00-ig
István Király
Június 3-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy

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

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

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

Napszemüveg és fényresötétedő
lencsék akár 25 % kedvezménnyel!

REDŐNYÖK

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

Tanuljon angolt
otthonában

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

Beszédközpontú nyelvtanítás,
nyelvvizsgára felkészítés,
korrepetálás, személyre szabott
komplex, ingyenes szintfelmérés

Tel:06-20-446-03-90

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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