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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Azért önkormányzat az önkormányzat, hogy
kezelje a problémákat

Mozgalmas volt a május hónap testületi ülések szempontjából, hiszen kétszer is
üléseztek a képviselők. A hagyományos önkormányzati ülésen kívül május 4-én
rendkívüli alkalommal ült össze a város grémiuma. Ennek több oka is volt, s mind
örömteli, hiszen két olyan beruházás ügyében kellett dönteni, amely a város
épülését, fejlődését szolgálja. Többek között ezekről a döntésekről beszélgettünk
Vicsi László polgármesterrel.

- A város a közelmúltban több mint 400 millió forintot
nyert pályázati úton új pomázi bölcsőde megépítésére. A
rendkívüli ülésen a közbeszerzési eljárást kellett megszavaznia a testületnek…
- Valóban. Elindítottuk az új bölcsőde közbeszerzését, reményeink szerint nemsokára a beruházás is elkezdődik, s ha
minden a tervek szerint alakul, akkor a nyáron már az építési
munkálatok zajlanak majd.
- Ahogy a Petőfi Sándor utcában is…
- A képviselő-testület egyhangúan kiválasztotta a Petőfi
Sándor utca járda építésének kivitelezőjét, mely fejlesztésre
30 millió forintot nyert a város a Belügyminisztériumtól,
melyet további hatmillió forint önerővel egészítettünk ki. Ez
a beruházás a nyár elején elindul, hogy az ősszel már biztonságosabban lehessen megközelíteni a Hétsznívirág óvodát és a Mátyás Király Általános Iskolát.
- Ha minden igaz, végre a HÉV-állomás helyzete is rendeződhet…
- Sok-sok évnyi sikertelen próbálkozás után végre találtunk
olyan ténylegesen kompetens személyeket, akikkel a HÉVállomás és környékének rendbetételét remélhetőleg közös
akarattal meg tudjuk oldani. Szeretném, ha a benzinkút
mögötti területen egy parkolót tudnánk kialakítani, az állomást és környékét pedig kulturáltabbá tenni. Most látok
akaratot a tulajdonosok, vagyis a MÁV részéről, és ha kell
az önkormányzat is tud forrásokat biztosítani a fejlesztésekhez.
- Az esztétikum szempontjából azonban nem csak az állomás és környéke vetődik fel gyakorta a közbeszédben…
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- Sajnos rendkívül sok az illegális szemetelő a településünkön. Csak néhány számadat álljon itt! Csak az
állomáson a közmunkásaink egy hétvége után átlag kilenc
zsák szemetet szednek össze… De sokan sportot űznek abból, hogy nemes egyszerűséggel a szemetüket különböző
közterületi pontokon szórják ki. Az idei évben is több mint
tízmillió forintos keret áll rendelkezésére az önkormányzatnak arra, hogy az illegális szemetet begyűjtse, ám megdöbbentő, hogy az első negyedév végére már a keret több
mint felét el kellett használjuk. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy figyeljen a környezetére és jelezze, ha a ilyen
szemetelő szeméttel találkozik. Merthogy az ilyen emberre
más jelzőt nem tudok használni. Bár néhányak úgy vélik,
hogy nem járok nyitott szemmel a városban, de higgyék el,
én is itt élek, s engem is ugyanúgy zavar, ha közterületeink
szemetesek vagy gazosak. Nem véletlenül szerveztünk a
Föld Napja alkalmából szemétszedési és virágosítási akciót
a városban. Sajnos az akción tizennyolcezer pomázi közül
pártucat jelent csak meg. Mindent az önkormányzat sem
képes megoldani, hiszen míg három éve negyvenhárom közmunkásunk volt, addigra ez a létszám mára 3 főre csökkent.
Azt hiszem, azt különösebben nem kell magyarázni, hogy
mit jelent ez a város tisztántartásának szempontjából. Persze
azért önkormányzat az önkormányzat, hogy kezelje a problémákat, éppen ezért súlyos milliókért vállalkozókat kell
megbíznunk ezekre a munkákra. Azoknak viszont ezúton is
hadd fejezzem ki millió köszönetemet, akik a házuk előtt
levő közterületet is rendbe tartják, bízom benne, hogy az ő
példájuk egyre ragadósabb lesz. Bár ez a gyermekkoromban
még teljesen természetes volt…

HÁZUNK TÁJA

Helyszíni bejárást tartott az önkormányzat
a MÁV-HÉV illetékes vezetőivel,
a pomázi HÉV állomáson

Már több mint egy éve annak, hogy hosszú évek után reményteljesnek tűnt, hogy MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködést tud kötni az Önkormányzat a HÉV állomásnak és
környékének rendezése céljából. Sajnos a hónapok eredménytelenül teltek el melyet a lakosság is érzett, amikor
hazaért a városunkba.
Köztudott, hogy jelenleg is az állomás környezetét közmunkások tisztítják napi rendszerességgel (ami napi 6 zsák,
hétvégenként 9 zsák szemét összeszedését is jelenti) továbbá az Önkormányzat telepített ide – az egyoldalú kommunikáció miatt „gerilla akció” keretében – padokat, szemeteseket, virágos kertet és végeztette a nagyobb növényzetmetszéseket a park területén, hogy rendezettebb környezetbe
érkezhessenek az erre közlekedők. A MÁV-HÉV Zrt. részéről írásos megkeresés érkezett Hivatalunkhoz, melyben a
korábbi levelezések eredménytelenségét követően a vállalat
tavalyi esztendőben kinevezett vezetői tárgyalásokat kezdeményeztek, ezzel az önkormányzat és a cég sikeres együttműködését remélve. 2018. május 10-én a hivatalban, május
14-én pedig a helyszínen folytatott megbeszéléseket Vicsi
László polgármester dr. Bokori Balázs stratégiai vezérigazgató-helyettessel, Sánta Zoltán üzemeltetési vezérigazgatóhelyettessel, Kiss László infrastruktúra üzemeltetési igazgatóval és az állomás vagyonkezeléséért és karbantartásért
felelős személyeivel. Az első egyeztetés alkalmával Hájas
Róbert Sándor a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatói főtanácsosa
kifejtette, hogy az önkormányzatokkal teljesen új kommunikációs stratégiát folytatnak, melyet a menedzsment tagjai
egyhangúan támogatnak. Fontos számukra a vonalaik mentén levő települések, ezáltal a lakosság, utazó közönség
igényeinek kiszolgálása. Az elmúlt néhány hónapban számos önkormányzati vezetővel folytattak egyeztetéseket,
melyek közül tizenkét önkormányzat képviselő testülete
fogadta el azt az elvi határozati döntést, melyben kiállnak a
HÉV üzem fejlesztése, szolgáltatási színvonalának növelése
és a HÉV nosztalgia közlekedés fejlesztése mellett. A

megbeszélések során a MÁV-HÉV jelenlévő vezetői egy
teljesen új kapcsolattartást és kommunikációt ígértek szakítva a korábbi hagyományokkal. A szemlén a részvevők minden járdaszegélyt, bokrot, fát, biciklitárolót, kerítést,
épületrészt szemrevételeztek és remélhetőleg már a közeljövőben megkezdődik a terület rendezése, a növényzet
ápolása és a kisebb nagyobb problémák megoldásai. A
megbeszélés része volt az állomás területén parkoló kialakítása, a kerékpártárolók problémája, az állomás épületének egységes arculata és a közösségnek is kedvező hasznosítása, de szóba kerültek a jövőre tervezett nagyobb
beruházást igénylő fejlesztések is. A felek az együttműködésük alapjait egy megállapodás keretein belül tervezik
végrehajtani.
- A területen nagyon sok feladat vár megoldásra, de együtt
már sikerülhet létrehozni egy élhetőbb pomázi állomást,
ahová mindeni szívesebben fog megérkezni! – mondta Vicsi
László, polgármester. - Természetesen az elért eredményekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot és kérjük
szíves megértésüket és türelmüket a rendezések okozta
esetleges kellemetlenségért, hiszen közös érdekünk a terület
megújítása!
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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.

Harmonika
Mesterkurzus
Pomázon

A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a Selo zenekarral karöltve Dimitrovics Uros vezetésével az idei évben már 3. alkalommal rendezte meg a Harmonika
Mesterkurzust Pomázon a Teleki-Wattay kastélyban.

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 immár hagyományos mesterkurzus szakmai vezetője
ismételten Ljubiša Pavković harmonika művész volt
Szerbiából. Az előző két alkalomhoz hasonlóan nemzetközi
jellegű volt a képzés, hiszen az idén is több ország művészei
jöttek el a mesterkurzusra. A kastély termei május 7-étől
három napon keresztül Pavković mester instrukciói alapján
gyakorló zenészektől volt hangos. A betérő vendégek számára harmonikakiállítás volt berendezve a Wattay teremben
és a hangszerek a zenészek és a vendégek számára kipróbálhatók is voltak. A kurzuson résztvevők az elsajátított fogásokat a Mesterkurzus zárókoncertjén mutathatták be. Az idei
évben a zárókoncertet Budapesten egy a Dunán úszó hajón
teltházas fergeteges előadáson mutatták be a harmonikások.
A koncert után dunai hajós városnézés és néptáncbemutató
zárta a háromnapos rendezvényt. A rendezvény megvalósításában köszönetünket fejezzük ki a Teleki-Wattay kastélynak, Pomáz Város Önkormányzatának, valamint az
EMMI-nek a rendezvényhez nyújtott támogatásért.
Bogdán Péter PSZNÖ elnök

ÖNKORMÁNYZAT

A parkok és patakpart rendezése

Pomáz város Önkormányzata a fő utca mentén lévő
árkok takarításával egy időben folytatja az egyéb közterületeinek a rendezését is.
A játszóterek (Mogyoró utcai játszótér, Karitász melletti
kondipark és környéke, a Szelistye játszótér, a futópálya
stb.) valamint a parkjai környezetében, a kaszálásokat és
gondozást egyszerre több kertészvállalkozó végzi, hiszen a
közmunka program keretében nem rendelkezünk már elegendő munkaerővel. (Szent István park, HÉV állomás
parkja, Hősök tere, 56-os tér, Művelődési ház és környéke,
Orvosi rendelő előtti park, Kartal utcai park stb.) A parkokban a gyomlálások után a növények is pótlásra kerülnek
majd, így reméljük, ismét díszei lehetnek majd a városunknak. Május utolsó hetében megkezdődött a Dera patak
partján a japán keserűfű kaszálása is, amelynek növekedési
üteme minden évben nagy kihívást jelent a kaszálást
elvégzők részére. Kérjük szíves türelmüket a munkák elvégzéséig!

Tájékoztatás a hulladékgyűjtés
és a zöldhulladék-gyűjtéssel
kapcsolatban

Tisztelt pomázi ingatlan tulajdonosok!
Mint ahogy korábban hírül adtuk
(http://www.pomaz.hu/hirek/2766/fontos_informaciok_a_z
oldhulladek_szallitasrol)
városunkban április hónaptól biztosítottá vált havi egy alkalommal- ütemterv szerint – a háztól történő zöldhulladékszállítás.
A bejelentések és a visszajelzések alapján előfordult,
hogy a zöldhulladék összegyűjtését a szolgáltató nem
tudta elvégezni, mert lakosság későn helyezte azt ki!
Mindezeket figyelembe véve kérjük, hogy aki zöldhulladékot gyűjt, az a szállítás napján reggel legkésőbb 6
óráig helyezze ki azt, mert csak így tudjuk biztosítani a
gyűjtést!
A Pomázi Polgár című újságban közzétettük az éves ütemtervet és a részletes tájékoztatót, ugyanez megtalálható a
városi honlapon (www.pomaz.hu) és a városi Facebook
oldalon is.
A háztartási hulladék elszállítás kapcsán tájékoztatjuk
Önöket, hogy a szolgáltató megkezdte a hulladékszállítási
szerződések ellenőrzését. Azokat a kukákat szállítják el, a
megadott napokon, amelyeken szerepel az utolsó megküldött matrica, (a 2017 évi). Kérjük, Ön is ellenőrizze,
hogy felragasztotta-e az érvényesítő matricát, amennyiben
ez elveszett, érvényes szemétszállítási szerződés megléte
esetén pótmatrica igényelhető a szolgáltató VSZ Rt. ügyfélszolgálatán (Szentendre, Dunakorzó u. – Fehér ház). Szemétszállítási szerződés nemléte esetén azt meg kell kötni. A
2018-ik évi matricák gyártás alatt vannak, azokat a szolgáltató hamarosan eljuttatja az ügyfelek részére.
Kérjük továbbra is kísérje figyelemmel híreinket, tájékoztatóinkat a városi honlapon és a városi facebook oldalon!
Közreműködésüket köszönjük!
Tájékoztató:
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1522773938_tajekoztato.pdf
Utcajegyzék:
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1522773961_utcajegyzek.pdf
Zöldhulladék naptár:
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1522773972_zoldhulladek_naptar.pdf

Orvosi rendelő
megújulása

A körzeti orvosi rendelő külső felújítása, szigetelése
valamint várótermének felújítása után, megújult dr.
Buda Andrea és dr. Telegdi András orvosi rendelőjének
belső berendezései is.
A festést, a mázolást az elektromos vezetékeket, az új
bútorok szállítását, összeszerelését, a burkolást, a kőműves
munkákat önerőből illetve a betegek segítségével, a vízvezeték szerelést, és a vizes szerelvényezést, pedig az önkormányzat segítségével végezték el. Az orvosi rendelő
felújításához adott 1 000 000 Ft-os önkormányzati támogatásból az anyagköltségeknek a jelentős részét sikerült
megvásárolnia a közösségnek (bútorok, felújítási eszközök,
anyagok) így a betegek és az orvosaik mára egy szebb és
jobb környezetben lehetnek. Ezúton is köszönjük a segítők
együttműködését és a betegeknek a felújítás alatti türelmüket!

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina Jegyző
Pomázi Polgármesteri Hivatal
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NEMZETISÉG

XXV. Dunakanyari Nemzetiségi Fesztivál
2018-ban május 12-én tartottuk az évenként megrendezésre kerülő hagyományos Nemzetiségi Fesztiválunkat, 25. Dunakanyari Nemzetiségek Táncegyütteseinek,
Ének- és Zenekarainak találkozója címmel, Közösségi
Házunk udvarán. A program szervezése már az év
elején megkezdődött és az előkészítő munkát a Pomázi
Teleki-Wattay Alapfokú Művészeti Iskola mellett működő Testvérmúzsák Alapítvánnyal közösen végeztük. A
rendezvény fővédnöke ebben az évben is Vicsi László
Pomáz város polgármestere volt.

A szabadtéri színpadon megjelentek a Dunakanyarból és a
Pilisből érkezett együttesek által bemutatott német-, szerb-,
és magyar népi hagyományok, táncok, dalok, zeneszámok.
Ebben az évben a Pomázi Tűzoltók Zenekar kezdte a műsort, őket követte az Pomázi Óvónők Eszterlánc kórusa.
Ezután került sor az utánpótlás, a Mesedombi óvodások és
Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak bemutatójára. A csobánkai Borony tánccsoportot a budakalászi Lustige Swaben énekkar követte. Rövid szünet után a
szerb Opanke táncosai következtek. Ők azok, akik eddig
minden évben megtiszteltek bennünket fellépésükkel. A
fesztivált a Holdvilág-árok Egyesület énekesei zárták. A
hagyományosan jó hangulatú Nemzetiségi Fesztiválon találkoztak egymással mind az egymás mellett élő kultúrák
művelői, illetve képviselői, mind az ezt élvező közönség
Pomáz városából és a környező településekről. Ezek a
találkozók nagymértékben növelik Pomáz és szervezetünk
elismertségét a térségben. A fellépők száma ebben az évben
142 fő volt, míg a nézőtéren a közönség száma is több
százra becsülhető. A fellépő csoportok közül is többen
figyelemmel kísérték a többiek műsorát az egész rendezvény alatt. A rendezvényt Pomáz Város Önkormányzata és
a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
Köszönjük a hangosítást a Német Nemzetiségi Iskolának, a
dekorációt a Czillinger kertészetnek és a Jutka papír boltnak, a süteményt a Szökő cukrászdának és egyesületünk
hölgy tagjainak. Kellemes időben, sikeres rendezvényt tudhatunk magunkénak.
Titton Gabriella elnökhelyettes
Sztrányayné Dr. Striegler Rosemarie elnök
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KÖZLEMÉNY

Pomázé az ország egyik legátláthatóbb honlapja

Magasan felülmúlva az országos átlagot, a jogszabályok
által előírt közérdekű adatok feltöltöttségetöbb mint 80
százalékosa pomázi önkormányzathonlapján – derül ki
az eDemokrácia Műhely Egyesület friss felméréséből. Ez
az arány az egyesület legutóbbi reprezentatív felmérésekor átlagosan 17 százalék volt az ország önkormányzati
honlapjainál. A Pest megyei település a gazdálkodási
adatok közzétételében különösen jól teljesített: az előírt
információk 97 százaléka megtalálható Pomáz honlapján.

Egy híján 250 szempont alapján Pest és Fejér megyei önkormányzatok honlapjainak átláthatóságát vizsgálta az eDemokrácia Műhely Egyesület, amelyek nagy részét az információszabadság törvény írja elő. Általánosságban elmondható, hogy a weboldalakon található közérdekű információk
feltöltöttsége továbbra is rendkívül alacsony – mutatott rá a
tanulmány, amelynek elkészültét a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatta.

Az egyesület egy korábbi vizsgálata alapján elmondható,
hogy a magyar települések átláthatósága nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony. A jogszabályok által
előírt közérdekű adatok feltöltöttsége 2015-ben átlagosan 17
százalék volt a honlappal rendelkező önkormányzatoknál.
Így a Pomáz által elért 80 százalék egészen kiemelkedő
eredménynek számít. A város az információszabadság törvény által előírt szervezeti és személyzeti adatok 88,5, a
tevékenységre és működésre vonatkozó információk 78,2, a
gazdálkodással kapcsolatos tudnivalóknak pedig a 97 százalékát teszi elérhetővé honlapján.

Utóbbi, kiemelkedő feltöltöttségi arány azt jelenti, hogy az
önkormányzat egy adattípust leszámítva minden, az információszabadság törvény által előírt gazdálkodási adatot
feltöltött a honlapjára. Az egy kivétel a „szervre vonatkozó
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai”.
Ez az adatfajta az eDemokrácia Műhely legutóbbi reprezentatív vizsgálata során az országban semelyik önkormányzat
honlapján nincs fent. Hasonlóképp hiányzik országszerte,

hogy feltegyék az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek
nyilvános megállapításait – Pomázon viszont ilyennel is
találkozhatunk. Szintén országosan nagy a hiányosság a tervezetek, koncepciók közzététele terén, amelyek elvétve fordulnak elő egy-egy önkormányzatnál, Pomázon azonban
ezek is felkerülnek a honlapra, és véleményezhetők.
A jó gyakorlatok között érdemes megemlíteni, hogy az
önkormányzat honlapján RSS-hírcsatorna, a képviselők
vagyonnyilatkozataira és a talált tárgyakra vonatkozó menüpont is elérhető.
Mint Szabóné dr. Bartholomaei Krisztinától, Pomáz jegyzőjétől megtudtuk, az eredményekhez az is hozzájárul, hogy
Pomáz rendelkezik olyan szabályzattal, amely a közérdekű
adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésére vonatkozik a polgármesteri hivatalon belül. Ebben meghatározták, hogy melyik adatfajta publikálása és rendszeres frissítése melyik szervezeti egység feladatai közé tartozik. A
rendeletet érdemes más önkormányzatoknak is mintaként
figyelembe venni.
– Sajnos örülnünk kell, ha egy önkormányzat betartja a
jogszabályokat, és felteszi a honlapjára a jogszabályok előírt
adatokat – mondta a felmérés kapcsán Klopfstein-László
Kornél, az eDemokrácia Műhely kutatásvezetője. Mivel
ezen előírásoknak semmilyen szankciójuk nincs a mai napig, ezért az önkormányzatok egyszerűen nem veszik komolyan ezeket a jogszabályokat, és nagyon hiányosan
tesznek eleget nekik.

Az eDemokrácia Műhely Egyesület néhány éve tudatosan
azzal foglalkozik, hogy a közérdekű adatok minél nagyobb
körét tegyék nyilvánossá az önkormányzatok. Eddig a
településeknek próbáltak segíteni, hogy teljesítsék a
törvényi kötelezettségeiket. Legutóbbi projektjük, amelyhez
a kutatás is készült, a másik oldalról közelít, és a helyi
közösségeket képviselő civilek közreműködését kívánja támogatni az önkormányzati átláthatóság megteremtésében.
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KÉPRIPORT

Pomázi gyereknap

Szép számmal megjelenő fellépő csoportok, száznál is
több fellépő, hét programhely és felhőtlen jókedv jellemezte az idei Pomázi gyereknapot.

A Pomázon működő modern- és néptánc együttesek épp úgy
megjelentek, mint a sportos-egészségmegőrző bemutatók. A
terasz színpadon délelőtt tíz órától délután három óráig váltották egymást a fellépők. A műsort a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar kezdte, majd a TWMI-Moderntánc tagozata
folytatta, akiket a Marossy Karate bemutatója követett.
Déltől Wass Albert mesék hangoztak el Sinkovits-Vitay
András előadásában. Az előadást követően a Kráter Kiadóa készlet erejéig - Wass Albert mesekönyvekkel ajándékozta
meg az érdeklődő gyerekeket! A mesék után pedig újabb
mesés előadások következtek a Diamond TSE, a Nadart
moderntánc, a Dance Fusion Gallery, a Kevély Néptánc
Együttes és Tánc a Köbön Mazsorett csoportok előadásában. A parkban ezalatt Air Soft lövészet, íjászat és katonai bemutatók a Magyar Tartalékosok Szövetségének
szervezésében, ugrálóvár, tűzoltó és rendőr bemutató, kézműves játszóház, vásári sokadalom csábította az apróságokat. A művelődési ház nagytermében pedig hatalmas
vasútmodell kiállítás várta az érdeklődőket HO-s terepasztalokból és LEGO- készletekből az 1-es villamos Klub
rendezésében.
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DIÁKHÍREK

Májusi hírek a német suliból

Május az utolsó teljes hónap az iskolai évben. Az iskolakert virul, illatozik, érik az eper, amit a gyerekek
boldogan kóstolnak meg. Nagyon szeretnének tanulóink
a szabadban lenni, de központi helyen most a tanulás áll.
Még lehet változtatni az év végi bizonyítványon, sorra
kerülnek a központi felmérések.
Május 16-án országos nyelvi felmérésen, 23-án pedig az
országos kompetenciamérésen vettek részt 6. és 8. osztályos
tanulóink. Eredményeink évek óta elérik, illetve meghaladják az országos átlagot.
Az Öveges Program keretén belül lehetőség nyílt az
iskolánk tehetséges tanulóinak arra, hogy a Móricz Zsigmond Gimnázium új laboratóriumában modern, fejlett
körülmények között vegyenek részt kémiai kísérleteken. A
természettudományos laboratórium a legmodernebb eszközökkel (digitális mikroszkópok, mérőműszerek, informatikai-és kísérleti eszközök) van felszerelve, mely még
könnyebbé és látványosabbá teszi a természettudományos
oktatást.
Lévai Emma 5. osztályos tanulónk eljutott a német nem-

zetiségi vers- és prózamondó verseny országos fordulójába.
Erich Kästner Das verhexte Telefon című versét adta elő, az
iskola hírnevét öregbítve. Büszkék vagyunk Emmára, és
arra, hogy a német nyelv területén tanulóink az ország
legjobbjai között vannak.
25. alkalommal rendezte meg a Pomázi Német Nemzetiségi
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Kulturális Egyesület és a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dunakanyar fesztivált, melyen iskolánk évek
óta szerepel. Idén néptánccsoportunk volt jelen és adta elő
műsorát, amit a nézők szeretettel fogadtak.
Elindultak Erzsébet-táboraink. Elsőként az 5. osztályosok
vettek részt háromnapos zánkai osztálykiránduláson.
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek, hiszen a szervezők
sok programmal várták őket. Voltak kalandparkban, kézműveskedtek, bicikliztek és a bátrabbak fürödtek a Balatonban.
Az OTTDK XIII. pályázaton Ruskovics Péter 7. osztályos
tanulónk megosztott első helyezést ért el robotika
kategóriában. A Kárpát- medencei magyar diákokat fogja
képviselni Lengyelországban, ahol német nyelven fogja
bemutatni fejlesztését és az iskolánkban működő alkotókört.
Ezen kívül a „Jövő utcájában” és az őszi „Kutatók éjszakáján” képviseli majd iskolánkat. Büszkék vagyunk Petire!
Májusban nemcsak a diákok tudása gyarapodott, hanem a
tanárok is tovább képezték magukat. Iskolánkban két éve
belső továbbképzési rendszer működik a minőségbiztosítás
jegyében. Célunk egy modern, magas színvonalú pedagógiai kultúrával rendelkező intézmény fenntartása, ezért
tanuló szervezetként folyamatosan képezzük magunkat. A
leghatékonyabb oktatási módszerekre összpontosítva egymásnak is tartunk bemutató órákat egész évben, továbbképző céllal. A témák között szerepel a játék a tanítási órán,
a digitális eszközök hatékony használata, a tevékenység
alapú oktatás, élménypedagógiai módszerek alkalmazása.
Május 22-én szakmai napot tartottunk. Délelőtt belső trénerünkkel személyiség fejlesztő, csapatépítő programon
vettünk részt. A finom közös ebéd után tibeti hangtálas
hangfürdőben relaxáltunk, ami nagyon hasznosnak bizonyult stresszoldás, feltöltődés tekintetében. A nap végén jó
volt hallani, hogy a kolléganők nagyon értékesnek minősítették a napot. Hiszem, hogy csak akkor tudjuk a
gyerekeknek a tőlünk telhető legtöbbet nyújtani, ha mi is jó
mentális állapotban vagyunk.
Megjelent a „Neuer Götterfunken” című kétnyelvű iskolaújságunk március- áprilisi száma, ami iskolánk weboldalán (www.nemetsuli.pomaz.hu) az iskolaújság menüpont alatt olvasható.
Következő nagy eseményünk a hétvégi családi nap, ahol a
szülőkkel közösen kültéri sakkpályát, illetve mezítlábas
ösvényt fogunk építeni.
Balog Ilona Katalin
intézményvezető

DIÁKHÍREK

Csobánka meghódítása

Harsány csatakiáltások zavarták meg április 21-én tíz óra
körül a békés Csobánka nyugalmát. Vagy százötven
torokból zengett háromszor a „Sashegyi!” – varázsige az
Oszoly csúcsáról a völgy felé. Miért voltunk ott, és miért
kiabáltunk?

Tudják, kedves olvasók, ez volt az a szombat, amely a naptár kifürkészhetetlen szeszélyei folytán munkanap, ezzel
együtt tanítási nap is volt. Nos, ha tanítási nap, akkor tanuljunk! – ez volt a jelszó. Tanulni persze sokféleképpen
lehet, mi például az élménypedagógia jegyében az Oszoly
meghódítását tűztük ki célul, legalábbis a felső tagozat
számára. (No és egy kis testmozgás sem fog ártani kütyügombokat nyomkodó, kisebb-nagyobb képernyőkre bambuló diákjainknak, gondoltuk.) Neki is vágtunk jó korán a
csúcstámadásnak, igaz, előtte meg is kellett közelítenünk a
szomszédok vadászterületét. Letűnt korokban ezt a tevékenységet kirándulásnak nevezték, de mi a huszonegyedik
század gyermekei vagyunk, mi ilyet nem teszünk. Mi csapatot építünk. Úgy ám!
Mire odaértünk, össze is forrott a nem kis létszámú hódító
sereg, nem volt közben nyűgösködés, nem volt nyavalygás,
csupa lelkes harcos suhant át mezőn és erdőn, tört egyre
magasabbra, majd megrohamozta a csúcsot. A siker nem is
maradhatott el, felérvén némi levegő után kapkodás következett, majd a sors beteljesedett: elfoglaltuk Csobánkát.
Ráadásul vértelenül! Bár hódításunk jelképes volt, nem kétséges, hogy a vért jéggé fagyasztó harci kiáltásaink mély
nyomokat hagytak új alattvalóink lelkületében. Célunkat
elérve, a diadal érzésével eltelve, erős és egységes csapattá
kovácsolódva tértünk meg szálláshelyünkre. Mögöttünk
meg talán még most is hallani a csobánkai völgyben az
Oszoly ormáról lezúduló hármas csatakiáltást: Sashegyi! –
Sashegyi! – Sashegyi!
Mécs Gábor

Közönség díjas
Manu-Art

A Sashegyi Sándor Általános Iskola Manu-Art Báb-csoportja idén is részt vett a III. Dunakanyar Bábfesztiválon, mely a Kismarosi Művelődési Házban került
megrendezésre április 21-én.
A bábcsoport kezdő 1. osztályos tanulóival két mesét is bemutattunk, melyet idén állítottunk „asztalra”, hiszen asz-tali
bábjáték mindkettő. Először Kippkopp gyerekei, majd A
három kismalac című mesével mutatkoztunk be. Mindkét
előadás nagy sikert aratott és elnyertük a velük a Közönség
díjat. Nagy biztatás ez számunkra, hiszen még csak második
„versenyünk” ahol megmutathattuk magunkat.
Madár Péterné, a Manu-Art bábcsoport vezetője

Színjátszó fesztiválon
járt a pomázi csoport

Nagy sikert arattak pomázi diákjaink a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon, országunk egyik
legnívósabb gyermekszínjátszó találkozóján.
A Magyar Drámapedagógiai Társaság huszonhetedik alkalommal szervezte meg az eseményt, melyen az ország minden pontjáról érkeznek csoportok minden évben, hogy
bemutathassák az adott tanévben elkészült előadásukat. A
pomázi Almafa Gyerekház ,,Almafa Gyermekszínjátszó
Csoportja” 2017 szeptemberében indult útjára. Tagjai főként
a Sashegyi Sándor Általános Iskola tanulói, de fóti és szentendrei diákok is részt vesznek hétről hétre, hogy megélhessék a gyermekszínjátszás örömét. Első évüket igen nagy
sikerrel zárhatják: Békakirály című előadásukkal ARANY
minősítést szereztek a WSO-n, majd továbbjutottak a fesztivál regionális fordulójára, melynek a fővárosi Marczibányi
Téri Művelődési Központ adott otthont.
A csoport tagjai: Kovács Zalán, Mészáros Balázs, Paksy
Blanka, Szabó Dorottya, Benkő Szonja, Petyerák Janka,
Tóth Csík Áron, Albert Anna, Fieder Imola, Molnár Tamara
A csoport vezetője: Tóth Orsolya drámapedagógus
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik!
Pomázi Polgár 13

EMLÉKEZET

Gyász és pusztítás: az 1937-es
pomázi nagy árvíz története

A Pomáz és a környező települések lakói megsínylették
az 1937-es május végi extra szeszélyes időjárást. 1937.
május 23-án, vasárnap délután négy óra magasságában
hatalmas, sötét viharfellegek gyűltek Budapesten, amelyek az erős szél miatt hamar a főváros peremére, Csillaghegyre jutottak. A III. kerületből - a késő délutánra,
kora estére - a felhőcsoport a Pest megyei Pomáz te-lepülésre ért, majd onnan Csobánka felé rohant. A fekete
viharfelhők hamar sötétbe borították a két falut, és több
órás heves zivatar öntötte el Pomázt és környékét. 1937ben a májusi eső nem aranyat, hanem gyászt és veszteséget ért a Pilis környékén.

„Hatvan éve nem ilyen felhőszakadás” - hirdette öles betűkkel a Magyarország című folyóirat az 1937. május 25-ei
számában. A fővárosban 14:00 és 21:00 óra között 95 mm
csapadékot mért a Meteorológiai Intézet, Csobánkát és
Pomázt átszelő Dera-patak 5-10 cm-es vízszintje – szintepercek alatt több méteresre duzzadt, korabeli beszámolók
szerint az ár 7-8 méteren (!) tetőzött. Az árvíz elsőként
Radnai Miklós, néhai operaház igazgató özvegyének villáját
öntötte el Pomáz határában. Ezt követően sorra árasztotta el
a község vályogházait, fontosabb épületeit. A medréből
kilépő patak elmosta a vasúti töltést, emiatt a helyiérdekű
vasúti (HÉV) személy- és áruszállítás leállt Pomáz és Szentendre állomások között. Az áradás közel ötven méteres szakaszon oly módon mosta el a töltést, hogy a természeti
katasztrófa sújtotta részen még a sínt is fel kellett szedni. A
két település közötti HÉV-közlekedést társasgépkocsikkal
pótolták, amelyeknek gyakran tengelyig érő vízen kellett a
főúton közlekedniük. Az özönvíz csak Pomázon 141 darab
házat rongált meg, 23 darab lakóépület pedig teljesen megsemmisült. Ezenkívül több hidat magával vitt a szennyes
áradat, így ezeken a helyeken lehetetlen volt az átjutás a Dera-patak felett. Az egyik legnagyobb problémát az ivóvíz
kérdése okozta, nem véletlenül, a vasárnapi mocskos árvíz
belefolyt a faluban lévő kutakba, amelyeket a fertőzés14 Pomázi Polgár

veszély miatt nem lehetett használni. Erdélyi Lóránt alispán,
az áradást követően elrendelte, hogy az elárasztott kutakat
tilos mindaddig használni, ameddig azok kitisztítása és
fertőtlenítése be nem fejeződött. Erdélyi továbbá ukázba
adta, hogy az árvízkárosult lakosokat „lajtokon” hozott ivóvízzel kell ellátni.
A hirtelen jött árvíz elárasztotta a falu határában lévő kiváló
termőföldeket is. Az 1937-es sajtójelentések szerint, a
szennyes patak jókora mennyiségű köveket hordott le a
hegyekből, amelyeket a földeken „helyezett el”. A kövek
eltakarítása nemcsak óriási összeget, hanem időt és munkát
emésztett fel, ami miatt ezen helyek anyagi értéke radikálisan lecsökkent. A másik problémát maga a nagy
mennyiségű patakvíz okozott: nagy területen öntötte el a
pomázi és környéki termőföldeket az áradás, elpusztítva az
1937-es és az azt követő termések szinte száz százalékát,
közel 1500 hold területen. A viharos esőzés ráadásul teljesen
tönkretette a veteményeseket a külterületeken (Szmolnicadűlő, Szelistye, Kőhegy-dűlő). A mezőgazdaságban nemcsak a növényvilág szenvedett óriási kárt a májusi viharban,
hanem az akkori állatállomány is, rengeteg házi állat, méh és
jószág veszett oda, a Dera- patak kiöntésekor.
„Pomáz környékén példátlan erővel dühöngött és a vihar
egymás után két halálos szerencsétlenséget okozott.” – olvasható a Budapesti Hírlap újság 1937. május 25-ei
számában. Az 1937-es ítéletidőben ketten hunytak el. A
margitligeti (akkor még Pomáz, ma már Csobánka része)
Prohászka Ottokár- hadiárvaház két dolgozóját veszítette el
az áradás során. Az otthonban közel száz gyermek lakott,
közülük sokan az udvaron játszottak 1937. május 23-án,
amikor hatalmas felhőszakadás öntötte el a települést. Vitéz
dr. Horváth József, római katolikus pap, az árvaház hitoktatója a gyermekeket betessékelte az udvarról, amikor esni
kezdett az eső, majd maga is elindult a fedett épületbe.
Mielőtt Horváth beért volna az árvaházba, segélykiáltást
hallott: a „gyermekfalu” alacsonyabban fekvő területeit igen
hamar elöntötte a hegyoldalból hirtelen lezúduló víz, ahol
négy nővér rekedt, akik elindultak az árvaház irányába.
Horváth József meghalva a nővérek kiáltását, azonnal elindult a megmentésükre, de alig néhány lépést megtéve, az
árvaház hitoktatóját derékon ütötte egy hatalmas szálfa,
melyet az áradás sodort magával a hegyről. Horváth az ütés
következtében elveszítette az egyensúlyát, térdre rogyott, és
az ár elemi erővel magával rántva, sodorta Dera- patak felé.
A kiöntött patak és a hegyoldalból lezúduló víz egyesültek,
melynek zuhatagjába sodorta az áradás a római katolikus
papot, aki ott helyben megfulladt. A tragédia másik áldozata Szabó Ferenc, a Prohászka Ottokár- árvaház kocsisa volt.
Szabó szintúgy a bajba jutott apácák megmentésére sietett,
mint Horváth József. Szabó kétfogatú kocsival indult az
apácák segítségére, de az erős áradás lovastól és kocsistul
elsodorta, halálát feltehetőleg fulladás okozta, mint Horváth
esetében. Mindkét áldozat holttestét 1937. május 24-én,
hétfőn találták meg, temetésük kedden volt.
Horváth Józsefet 1937. május 25-én helyezték örök nyugalomra, a pomázi katolikus temetőben. A 8 Órai Újság beszámolója szerint, a temetés idejére bezártak az üzletek
Pomázon, a munkások hazatérhettek, a falu lakói fekete
ünneplőben hajtottak fejet a hős pap előtt. A temetésen
tiszteletét tette Preszly Elemér, Pest megye főispánja, a
gyászmisét Jászóváry Ödön pápai kamarás, esperesplébános celebrálta. A korabeli sajtóorgánumok Horváth
Józsefről csak úgy cikkeztek: „pomázi árvíz hősi halottja”.
Pomáz hatalmas károkat szenvedett el 1937-ben, azon a

EMLÉKEZET

bizonyos, viharos vasárnapi napon. A Magyarország folyóirat cikke szerint, közel kétmillió pengő értékű kárt is
meghaladta a heves esőzés és az árvíz, amelynek becslése
június elejére született meg. A lakóház és épületkárok meghaladták a 183.000 pengő értéket, az ingó és állatállomány
pusztulása 56.000 pengőt tettek ki. A termőföldeken okozott
veszteség meghaladta a 450.000 pengőt, a kövekkel sújtott
földeken mintegy 150.000 pengő értékű anyagi kár
keletkezett. A hét elveszített pomázi híd újjáépítésére
120.000 pengőt költöttek. A kutak tisztítása 8000 pengőbe
kerültek, a Teleki és Dreher család birtokain mintegy
910.000 pengő értékű kár keletkezett az árvíz idején.
Ezenkívül jelentős összeget emésztett fel a vasúti töltés és a
megrongálódott vágány helyreállítása Szentendre és Pomáz
között. A vihar okozta károk helyreállítására Széll József
belügyminiszter 10.000 pengő gyorssegélyt utalt ki a fal-

vaknak, melyet további 1000 pengővel megtoldott Preszly
Elemér főispán.
Az árvíz hamar lecsengett a pilisi térségben, Pomázra 1937.
május 25-én már szép napsütéses tavaszi idő köszöntött, a
két nappal azelőtti katasztrófára csak az összedőlt, elárasztott házak, a mocsok és az iszap, továbbá az elpusztult állatok emlékeztettek. A hamar lecsengő vihar után a Derapatak visszatért a medrébe, és normál vízszinten folyt tovább, egyenesen a Dunába. A „békés” időszak több mint
hatvan esztendőig fennállt. 1999. június 18-án heves eső
zúdult a falura, ekkor „még csak” a pincékben állt a víz,
melyek kiszivattyúzását folyamatosan ellátták a helyi
tűzoltók. A felhőszakadásnak meglett az eredménye: a
hegyről lezúduló víztömeg felduzzasztotta a Dera-patakot,
amely- kilépve a medréből- ismételten felvette pusztító-torz
álarcát és elöntötte a falu bizonyos részeit. Az idősebb
pomáziak, akik átélték a ’37-es borzalmakat, megijedtek,
hogy a sors ismételi önmagát. Szerencsére halálos áldozattal
nem járt a ’99-es áradás, de jelentős anyagi károkat okozott
a kiöntött patak. Jelen sorok írója gyermekfejjel élte meg,
amikor nagypapája 1999. június 22-én reggel azt közölte:
kiöntött a Dera- patak, árvíz várható néhány órán belül.
Akkor még senki sem hitte el a nagypapa mondatait, azonban amikor az udvaron csak víz látszódott a füves-virágos
részek helyett, a félelem lett úrrá. Reméljük, hogy hatvan év
múlva nem gondolja úgy a Dera- patak, hogy - kilépve a
medréből- újra körül járja a várost...
Az írás a Napi Történelmi Forrás oldalán jelent meg. Olvassák az ott megjelent történelmi cikkeket és írásokat, kedveljék a hivatalos facebook-oldalt.
facebook.com/napitortenelmiforras
www.ntf.hu
Rajkolt Miklós
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Mozgásterápiákról pár szóban – 2
2., A terapeuta személye:

Ez a cikk a múlt havi cikkem folytatása, melyben a mozgásterápia választás legfontosabb szempontjairól írok.
A terápia megvalósulásakor az adott gyermek köré szerveződő együttműködést három igen markáns, egymással
összefonódó tényező befolyásolja:
a terápiás eljárás fajtája
a terapeuta személye;
és talán legnagyobb mértékben a gyermek és szülei.
E három szereplő kapcsolódása, hiteles együttműködése,
közös gondolkozása, kérdései és válaszai teszik sikeressé,
vagy kevésbé sikeressé az adott terápiát.
1., A mozgásterápiás eljárásokról:

Egy ilyen rövid cikkben nem vállalkozom arra, hogy
mozgásterápiákat részletesen bemutassak. De egyfajta szubjektív csoportosításra hadd térjek ki röviden.

Vannak „gyengédebb” terápiák, melyekben hangsúlyosabb
a nagyobb egységekben való gondolkodás (pl. egy-egy
mozgásforma beindítása helyett a fejemeléstől a járásig tartó
folyamat átlátása), az otthoni fejlesztő és nevelési környezet
támogatása, valamint a gyermek jólléte és aktivitása a tanulási folyamatban.
És vannak „erőteljesebb” terápiák, melyekre jellemzőbb a
rövid távú hatékonyság (pl. egy-egy mozgásforma gyors
beindítása, reflexek leépítése), igyekszik gyorsan és hatékonyan átlendíti a gyermeket az aktuális nehézségein.
Bár én a gyengédebb megközelítéseket alkalmazom, úgy
gondolom, nem lehet univerzálisan kijelenteni, hogy egyik
vagy másik csoport hatékonyabb lenne. Inkább arra bíztatom az érintetteket, hogy gyermekük és önmaguk elvárásait, képességeit figyelembe véve válasszanak gyengédebb,
vagy erőteljesebb módszertant.
Fontos, hogy a család ismerje és bízzon abban a terápiás
eljárásban, melyre a voksát tette és tudjon együttgondolkodni a választott terapeutával a problémákról és a
gyermek erősségeiről.
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Az adott szakember irányításával megvalósuló terápia
mindig egyedi. Munkája során az előzetes tanulmányai mellett meghatározóak a saját szakmai és magánéleti tapasztalatai, szemlélete. Ezek alapján kialakított saját terápiás rendszere meghatározó az adott gyermek terápiás fejlesztése
szempontjából. Nekünk, terapeutáknak, a megvalósuló
terápiás szemléletünk kialakításában általában meghatározó
az alapvégzettségünkből eredő szemlélet. A jelenlegi
képzési rendszerben minden mozgásterapeutának van egy
eredeti alapvégzettsége. Így találkozhatunk gyógytornásszal, pszichológussal, pedagógussal, gyógypedagógussal, konduktorral. Ezért amikor aggasztja a szülőt a gyermeke rossz tartása, gyenge fizikuma, akkor érdemes
gyógytornász alapvégzettségű terapeuta véleményét kikérni.
Ugyanakkor, ha úgy érzik, hogy gyermekük visszafogott,
vagy éppen szertelen mozgása az, ami gátolja a környezete
felfedezését, esetleg iskolaelőkészítő jelleggel keresnek
terápiás lehetőséget gyermekük számára, akkor nagyobb
segítségükre lesz a pedagógus alapvégzettségű szakember
által vitt mozgásterápia. Amikor pedig a szenzoros érzékenység hátterében teljesítményszorongás áll, vagy egyéb
viselkedésprobléma kíséri, akkor érdemes pszichológus
által kísért mozgásterápiát választani.
3., A családi, a szülői jelenlét:

Véleményem szerint a szülő és a család elköteleződése az
adott terápia mellett az egyik legfontosabb tényező a folyamat sikerességében. A legtöbb ellátási forma hosszú távú
(fél évtől 1-2 évig tartó) együttműködést igényel. Ezért
fontos, hogy a terápiás formában való hit mellett az adott
terapeuta melletti bizalom is megjelenjen. A terápia nem
„szerelőműhely” ahova beadjuk a gyermekünket és kijavítva visszakapjuk. Tapasztalataim szerint a legtöbb szülő szeretne megtenni mindent gyermeke fejlődéséért, sőt szeretne
aktív résztvevője lenni a folyamatnak. Érdemes olyan szakembert választani, aki maga is igényli ezt az aktív szülői
jelenlétet. A terapeuta felé megjelenő bizalom azért is fontos, mert a szülőként gyakran a gyermekünkkel kapcsolatos
személyes titkainkat, félelmeinket is megosztjuk a szakemberrel.
Ezen kívül az elköteleződésnek van néhány egészen prózai
oldala is, amely az alábbi kérdéseket veti fel:
Valóban bevállalható, hogy heti rendszerességgel,
esetleg több alkalommal is elvigyem a gyermekem az adott
helyre?
Tudok-e vele nap, mint nap hosszú feladatsorokat
végigcsinálni (home traning esetében), vagy inkább érdemesebb csoportos foglalkozásra vinni a gyermekemet?
Köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy ebben a két
cikkben sikerült támpontokat adnom Önöknek ahhoz, hogy
hogyan válasszanak mozgásterápiát gyermekük számára.
Ha további kérdésük lenne ebben vagy hasonló problémákkal, kérem, keressenek meg, a Felzárkózunk Alapítványnál.
Daritsné Rajzó Éva
konduktor-mozgásterapeuta
szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

FELHÍVÁS

Tájékoztató Pomáz Város Napjáról a Civil
szervezetek részére
Kedves Pomázi Közösségek!

A 2018 szeptember 15-én, szombaton 08 órától 20 óráig
megrendezésre kerülő Pomáz Napi rendezvényről szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek.

A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén
tartjuk meg. A rendezvényen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várjuk az érdeklődőket. Több száz
adag ökörsült és malacsült kiosztására is sor kerül.

Az előző évekhez hasonlóan, a pomázi civil szervezetek és
közösségek számára a város az idén is sátrakat, 2 karton
ásványvizet (2 l), higiénikus étkezési eszközöket (szervezetenként 50 db), szalvétát, illetve tűzifát tud felajánlani.

Sör asztalokat és padokat előre egyeztetett kérések alapján
korlátozott számban tudunk rendelkezésre bocsájtani. Az
eszközök kiosztása a művelődési ház klub teraszán történik
7 órától 9 óráig.
Tekintve, hogy a rendezvény helyszíni lehetőségei korlátozottak, kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a sátor és eszközfoglalásaikat felelősséggel tegyék, azért, hogy ne kelljen
senkit elutasítanunk, de ne is legyen kihasználatlan sátor.
Vízvételi lehetőség rendelkezésre áll, viszont áramot sajnos
nem tudunk a sátrakhoz biztosítani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy akik gázzal főznek, kizárólag
nyomáscsökkentővel ellátott eszközt használhatnak a főzéshez! A helyszínen annak meglétét a szervezők, illetve
külső hatóság is ellenőrizni fogja, nyomáscsökkentő hiányában nem kezdhető el a főzés.
A sátrakban minden nemű árusítás tilos, tömény alkohol
kiszolgálása díjtalanul sem lehetséges.
A sátrak megközelítésére legfeljebb 3 tonnás összsúlyú,
előre bejelentett rendszámú járművek vehetők igénybe.

A közösségek kellékeiket szeptember 15-én 7 órától 9 óráig
szállíthatják a sátrakhoz, azt követően minden gépjárművel
kötelesek elhagyni a lezárt területet.
Az Álmos utca lezárásra kerül a Huszár utcától a Rózsa
utcáig.

A rendezvény végeztével, 19 és 20 óra között minden kelléket és eszközt el kell szállítani a sátrakból, mert 20 órakor
megkezdődik a sátrak szervezett elbontása. Mielőtt a helyszínt és a sátrakat elhagynák, kérjük jelezzék nekünk, hogy
a sátorelemek hiánytalan megléte biztosítva legyen. Ahol
probléma jelentkezik, az adott közösségre kénytelenek leszünk ráterhelni a hiányzó alkatrészeket.

A főzőverseny menete:

A verseny négy kategóriában zajlik: 1. Levesek, 2.
Pörköltek 3. Sültek és más finomságok. 4. Édességek. A
jelentkező szervezetek szeptember 15-én a reggeli kellék
átvételkor egy lezárt borítékba helyezett, két példányban
készült sorszámot húznak, amelyet csak ők ismerhetnek
majd. Emellett ételükhöz a fenti kategóriák azonosító
betűjét is ki kell választaniuk, (L., P., S., É.) hogy az azonos
kategóriájú ételek versenyezhessenek. A betűvel és az egyik
sorszámmal felragasztott tányérban kell a versenybe nevezett ételt az információs sátorhoz hozni 13:45 és 14 óra
között.

Az elkészült ételekből így kapott minta az utolsó pillanatig
a csapatok számára is „ismeretlen”. A hozzáértő zsűri a
számokhoz rendeli majd véleményét.
A 16 órakor kezdődő eredményhirdetés előtt a díjazott
„számok” kerülnek kihirdetésre, és csak ekkor derül ki, kik
a díjazottak.
A borítékban kapott sorszám második példányával lehet
majd átvenni a díjakat a színpadnál.

Kérjük, hogy bármely hús alapanyag vásárlásáról szóló
számlájukat hozzák magukkal, mivel a versenyen hatósági
állatorvosi és ÁNTSZ ellenőrzésre is sor kerülhet.

A szervezeteket – saját tagságuk ellátása mellett – lehetőségeikhez mérten a programok során fellépő gyermekek és
felnőttek megvendégelésére kérjük.
A részletes tájékoztató és a jelentkezési lap a
ww.pmhkpomaz.hu; www.pomaz.hu honlapokon!

Kérnénk, hogy 2018. augusztus 15-ig e-mailen
(pmhk@pomaz.hu) vagy postai úton szíveskedjenek azt
hiánytalanul kitöltve eljuttatni a Művelődési Ház
címére (Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013
Pomáz, Huszár utca 3.).

Az augusztus 15. után érkező jelentkezéseket már sajnos
nem tudjuk elfogadni, főként a sátrak bérlése miatt!
Minden további kérdésben állunk rendelkezésükre. Tel.: 0626-325-163; 06-20-228-2135 a Művelődési Ház és Könyvtár szervezői

Ezúton is felhívjuk a részvevők figyelmét, hogy a rendezvény területét csak a jelentkezési lapon leadott rendszámtáblával rendelkező autók közelíthetik meg.
Kérjük, jelezzék ismerőseiknek, a közösség tagjainak, hogy
gyalogosan érkezzenek a helyszínre, mert a parkolás a környéken nehézkes lesz.
Az eseményen jelentős számú rendező és polgárőr segíti a
közlekedést, kérjük, velük együttműködve biztosítsuk a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását.
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Török Dorina
- Kovács Dániel

2018.03.25.
2018.04.22

- Vaizer Luca

2018.04.30

- Ujházi Zsófia

- Nagy Apor Gellért

2018.05.04

- László Maja Bernadett

2018.05.11

- Gelu Lilien
- Pető Bálint

Június
Június 8. 18.00 Kreatív Kultúr Klub

Június 9. 9.00-12.00 Bababörze
Június 15. 18.00 Kőműves Éva
kiállításmegnyitója

Június 17. 15.00 Nosztalgia Klub

Június 28. 16.00 Szenior akadémia

TÁBORAINK:
Színjátszó tábor
8-15 éveseknek, június 18-22-ig, naponta 8-16 óráig, Részvételi díj: 12.000
Ft/5nap éttermi ebéddel

Úszó tábor
A Leányfalusi strandon, június 25-29-ig,
naponta 8-16.15 óráig, Részvételi díj:
22.000 Ft/5nap éttermi ebéddel,
uzsonnával és utazással
Jóga tábor
6-14 éveseknek, július 2-6-ig, naponta
8-16 óráig, Részvételi díj: 12.000
Ft/5nap éttermi ebéddel

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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MEGHÍVÓ

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
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

Evangélikus
istentisztelet
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

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete
Június
3-án 8.00–20.00-ig
Kőhegy
10-én 8.00–20.00-ig
Viktória
17-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
24-én 8.00–20.00-ig
Hercules(Auchan)
Július
1-én 8.00–20.00-ig
István Király

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

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

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

e-mail:badogosbela47@gmail.com

A református
gyülekezet állandó
alkalmai:

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

Napszemüveg és fényresötétedő
lencsék akár 25 % kedvezménnyel!

Kukoricán nevelt
vágni való csirke
kapható!

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

Készpénzért
veszek!

Almási Katalin vásárol
bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, könyveket,
hangszereket, varrógépet,
csipkét, bizsukat,
kitüntetést, régi pénzt,
régiségeket, hagyatékot
DÍJTALAN
KISZÁLÁSSAL!

06-30-308-9148

Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00: Pomáz - templom
11:00: Pomáz - Szent. Miklós
kápolna (Karitász Ház)
(9:30 Csobánka, templom Dávid atya)
19:00: Pomáz - templom
Hétköznap
Hétfő, Csütörtök: 7:00
Kedd, Péntek: 18:00
Szombat: 19:00 (vasárnapi
előesti mise)

Erdődi Ferenc atya

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

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

Tel:06-20-446-03-90

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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