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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Tiszteljük meg a közöttünk élő időseket

Az ősz kétségkívüli beköszöntének jele Pomázon a Városnap megrendezése. Az idén
bő egy héttel előbb került megrendezésre az össznépi ünnep, s az égiek is kegyesek
voltak a város lakóihoz. Ismét valódi közösségi élménynek lehettek részesei azok,
akik kilátogattak a Művelődési Ház előtti területre. Vicsi László polgármesterrel elsőként a városnapra tekintettünk vissza.

- Köszönet mindenkinek, aki akár szervezőként, akár fellépőként tett azért, hogy az idei program minél színesebb
legyen. Szép hagyománya ez a városnak, mely megmozgatja településünk azon lakóit is, akik egyébként inaktívak a
közösségi élet terén. Tavaly felmerült az a gondolat, hogy
egy-két hétvégével korábbi időpontra is hozhatnánk a
Városnapot, mert így talán nem lennénk kitéve a szeszélyes
szeptember végi időjárásnak. A tavalyi gondolatot idén tett
követte, s úgy néz ki, hogy nem döntöttünk rosszul. Újra egy
szép napot tölthettünk együtt.
- A szeptemberi testületi ülésen a képviselők rendeletet
alkottak, miszerint az idei évtől az idősek világnapja alkalmából, minden 65-ik életévét betöltő pomázi ajándékot kap
az önkormányzattól.
- Tavasszal a költségvetés tervezésénél vetettem fel azt a
gondolatot, hogy csatlakozzunk az állam által adott Erzsébet
utalvány akcióhoz, és mi is tiszteljük meg a közöttünk élő
nyugdíjasainkat. A javaslatom az volt, hogy minden évben
az Idősek Világnapja alkalmából a város erőforrásait figyelembe véve támogassuk őket. Ebben az évben ez háromezer forint értékű Erzsébet utalványt jelent, ám személyes
célom, hogy ezt az összeget a következő évben és években
emelni tudjuk. Ez az akció jelenleg háromezer embert érint
Pomázon.
- A testületi ülésen sok egyéb döntés mellett a HÉV állomás
és környékének rendezése is szóba került…
- Együttműködési megállapodás született az Önkormányzat
és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. között. A terület
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hasznosításáról, fejlesztéséről szólt ez a dokumentum. Remélem, hogy ez valóban új kezdetet jelent az állomás és
környékének életében. Önkormányzatunk önerőből helyezett ki új padokat és kukákat az állomásra, valamint szintén
önerőből tervezzük, hogy a közeljövőben az állomás és a
buszmegálló közötti járda is megújul. A fontosabb döntések
közé tartozik a Rákóczi Ferenc utca és környékének csapadékvíz elvezetésére nyert több mint száznegyvenmillió
forintos beruházásának elindítása. Sajnálattal kell közölnöm, hogy az új bölcsőde építése elé a kivitelezői pályázaton második helyen végzett vállalkozás akadályokat gördített. Egészen pontosan megtámadta a közbeszerzési eljárást,
ezzel megakadályozta a kivitelezői szerződés életbe lépését,
és a munka megkezdését. Ez akár azt is jelentheti, hogy a
beruházás csak jövő tavasszal kezdődhet meg.
- Egy másik fontos beruházás a Pomázt Szentendrével
összekötő kerékpárút létrehozása…
- Ebben az esetben már a támogatási szerződést is egyeztettük a szaktárcával, és várjuk az összeg átutalását. Ezzel párhuzamosan újraszámoljuk a költségeit a beruházásnak. Erre
azért is van szükség, mert közel négy éve annak, hogy az
akkor futó EU-s pályázathoz beadtuk a terveinket, s azt talán
nem is kell külön hangsúlyoznom, hogy az azóta letelt
időszakban az építőipari árak jelentős mértékben növekedtek. Nem véletlen az, hogy a Vróczi út felújítása során
kitermelt földet a Klisza domb aljában tároljuk, hiszen ez a
föld is felhasználásra kerül a kerékpárút építése során, ezzel
jelentős költséghányadot remélünk megtakarítani.

HÁZUNK TÁJA

Gazdasági együttműködési megállapodás
köttetett Changchenggel

A szeptemberi testületi ülés előtt a Magyar–Kínai Gazdasági Kamara elnöke Pető Ernő c. egyetemi docens
azzal a kéréssel illetve felvetéssel kereste meg Pomáz
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, miszerint a Kínai Népköztársaság Foshan városának Changcheng Körzete együttműködési megállapodást kíván
kötni a Pest megyei Pomáz várossal.

A testület megtárgyalta és elfogadta a Magyar–Kínai
Gazdasági Kamara elnökének felvetését és felhatalmazta
Vicsi László polgármestert, hogy az együttműködés első
lépésében egy Memorandum kerüljön aláírásra, mely
tartalmazza a közös együttműködést és kommunikációt az
érintett területeken. Túl sok időbe nem is telt, hogy a
Memorandum aláírásra kerüljön, hiszen egy héttel később,
szeptember 19-én városunkba látogatott Changcheng delegációja, melyet személyesen a körzet polgármester asszonya
vezetett. Önkormányzatunk vezetése a városháza dísztermében fogadta a küldötteket, ahol Vicsi László bemutatta
városunkat, s kifejtette, hogy nagy örömére szolgált a megkeresés, hiszen érdekes együttműködés lehet a jövőben a két
kultúra, a két város között. Ezután egy rövid kisfilm került
bemutatásra Foshanról és azon belül Changcheng körzetről,
majd baráti hangulatban aláírásra került a memorandum és
elkészültek az első közös fotók, melyeket mindkét fél remé-

Elkészült a Petőfi
Sándor utcai új járda

Pomáz Város Önkormányzata 2017. májusában nyújtott
be pályázatot ,,Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2017” című pályázati konstrukcióra, amelyben 30 millió Ft-ot nyert el a Petőfi Sándor
utca járda felújítására.
A járdaépítés közvetlenül 40 lakóingatlant érintett, mely
napi szinten nagy forgalommal rendelkezik, főleg a tanítási
időszakokban. A fejlesztés eredményeként, a felújítás a leromlott állapotú járdaszakaszon megkönnyíti a Pomázi
Mátyás Király Általános Iskola, illetve a Hétszínvirág Óvoda és a HÉV, buszállomás felé való gyalogos közlekedést is.
Vicsi László polgármester és munkatársai rendszeresen
egyeztettek az ott lakókkal az építkezés során. A felmerült
problémákat az önkormányzat orvosolta, mind a kivitelezőt,
mind az ott lakókat segítve. A plusz lakossági kérések
kielégítése érdekében közel 10 millió forinttal járult hozzá
az építéshez önkormányzatunk.

nyei szerint számos további követhet majd az évek során
egy valóban gyümölcsöző kapcsolat keretében.
- Alighanem mindannyian ismerjük a kínai gazdaságban
rejlő potenciált, s látjuk annak hihetetlen mértékű fejlődését
- mondta a találkozó után városunk polgármestere. - Épp
ezért nem mondhatunk, nem mondhattunk nemet egy ilyen
megkeresésre, amely jó alapul szolgálhat a későbbiekben
akár arra is, hogy Pomáz a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok térségi központjává váljon.

Pomázi ovisok a
középpontban

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztály alosztályvezetője Harkay Dávod r. százados, 2018.
szeptember 8-án a pomázi Mesevölgyi Óvoda meghívásának eleget téve, az oviban járt a gyerek legnagyobb örömére.
A kis ovisoknak az alosztályvezető bemutatta a szolgálati
felszereléseket, melyeket fel is próbálhattak. A közlekedési
szakember a szolgálati autó bemutatásával gondoskodott
arról, hogy a legkisebbek között népszerűsítse a rendőri hivatást, valamint bűn-, és baleset-megelőzési tanácsokkal
látta el a gyerekeket.
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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.

A szeptemberi testületi
ülés legfontosabb
döntései

A nyári szünet végeztével ismét ülésezett városunk képviselő-testülete. A csaknem négy órásra nyúlt ülésen a képviselők sok fontos kérdésben szavaztak. Az alábbiakban a
legfontosabbak gyűjtöttük egy csokorba.
A hatvanötödik életévét betöltött pomázi lakosok részére Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatást szavazott meg
a testület, a szép korúak megbecsülése jeléül, Vicsi László polgármester javaslatára, mely támogatást még idén megkapják
az érintettek. A 3000 forintos támogatásban hozzávetőlegesen
3000 pomázi lakos fog részesülni évről évre. A képviselő-testület továbbá döntött idén is a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról és annak önkormányzati keretösszegéről. Az ülésen elfogadásra került a Helyi
Esélyegyenlőségi Program (2018-2023), mely dokumentum
teljes terjedelmében megtalálható a pomaz.hu weboldalon. A
fontosabb döntések közé tartozik még a Rákóczi Ferenc utca
és környékének csapadékvíz elvezetésére nyert 142.500.000
forintból megvalósuló beruházás nyertes kivitelezőjének
(VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.) elfogadása. A testület
ismét napirendre vette a HÉV állomás problémáit és döntés
született az állomás területén való együttműködési megállapodás szélesítéséről, mely az Önkormányzat és a MÁV-HÉV
Helyiérdekű Vasút Zrt. között köttetett. Önkormányzatunk önerőből tervezi megvalósítani a már kihelyezett padok és kukák
után, hogy a terület járdái is megújuljanak.
Összefoglalót az eddig megtett lépésekről, a HÉV állomás területének rendezése ügyében

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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Pomáz Város Önkormányzata évek óta keresi az együttműködési lehetőségeket a MÁV-HÉV helyiérdekű Vasút Zrt-vel,
az állomás környékének rendezése érdekében. A terület rendezésére 2017-ben a MÁV-HÉV Zrt. jogelődje részére átadásra került egy problémákat felsoroló részletes dokumentum,
mely egy fényképekkel is illusztrált 20 oldalas helyzetelemzés
volt. Az itt felsorolt problémák között említést tett az Önkormányzat a területen nyilvános WC elhelyezésére is. 2018 márciusában egy személyes találkozó, majd egy helyszíni bejárás
után a felek által elkészült egy együttműködési megállapodás
is, amely a testületi határozattal jóváhagyásra került. A kölcsönös együttműködés során a területen gyakoribbá váltak a
zöldfelületek gondozásai. A városképet romboló kerékpártároló boxok elbontásának jogi és egyéb akadályi elhárultak, az
új tárolók létesítésének tekintetében pedig ártárgyalásokat
folytat a MÁV-HÉV Zrt. kivitelezőkkel, összehangolva az elbontást és a telepítést. Az utcabútorok tekintetében a szolgáltató új bútorok beszerzését is jelezte, amely 1 éven belül tervezetten 10 db kuka, 8 db pad kihelyezését jelenti. A HÉV
állomás peronrészének felújítását szóban, előzetes becslés
szerint 2019 évre jelezték, melyhez az engedélyezési folyamat
már lezajlott. Pomáz Város Önkormányzata továbbra is
fontosnak tartja, hogy nyilvános WC létesüljön a pomázi HÉV
állomásnál.

ÖNKORMÁNYZAT

Droghelyzet: a rendőri jelenlét erősítésére
helyezzük a hangsúlyt!

Hónapok vagy inkább lassan évek óta problémát okoz a drogfogyasztás és terjesztés városunkban. Tény azonban, hogy leginkább az elmúlt hónapokban erősödtek fel azok a panaszos hangok, melyek a terjesztés visszaszorítását szorgalmazzák. Ezen hangokat hallva és természetesen a helyzettel tisztában léve, városunk vezetése több intézkedést is hozott.
Elsőként a júniusi önkormányzati ülésen éppen a droghelyzetre figyelmeztető szándékkal nem fogadta el a testület
a Szentendrei Rendőrkapitányság éves beszámolóját. Vicsi
László polgármester ezt azzal indokolta, hogy bár a vagyon
elleni bűncselekmények jelentős mértékben csökkentek, s
kiváló a kapcsolat a kapitánysággal, azonban a droggal
kapcsolatos bűncselekmények esetében hathatósabb fellépésre van szükség.
- Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, de a
jognak megfelelően mi nem léphetünk fel bűnüldöző
szervként – mondta. – Intézkedésre csak a rendőrségnek van
joga!!! Mi a magunk részéről minden olyan kezdeményezést
támogatunk, amely a prevencióban vagy éppen a rehabilitációban teszi a maga dolgát. Közbiztonsági tanácsnok úrral
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szentendrei kapitánysággal és a Kábítószer Egyeztető Fórum is minden támogatást megkap a részünkről. Szükség van azonban a
nagyobb létszámú rendőri jelenlétre, s ennek érdekében a
szeptemberi testületi ülésen egy önkormányzati ingatlant
szolgálati lakássá minősítettünk át. Tettük ezt azért, mert
ígéretet kaptunk a kapitányságtól arra, hogy az ott otthonra
találó öt fiatal rendőr közül hárman Pomázon teljesítenek
majd szolgálatot. Ha mindez így lesz, akkor azzal majdnem
megduplázzuk a pomázi rendőrörs létszámát. A magam részéről, pedig mint egyszerű állampolgár a Pomázi Polgárőrség tagjaként szeptember 24-től megkezdem a szolgálatot,
s magam is járom polgárőreinkkel a város útjait.
Természetesen a testületi üléseken is vita tárgyát adta a
droghelyzet, s az ellenzéki képviselők egyike úgy vélte,
hogy a közbiztonsági tanácsnoki posztot, s egyben a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöki posztját betöltő Sarkadi Attila nem tesz meg mindent a drogkérdés kezelésének

ügyében. Az alábbiakban a közbiztonsági tanácsnok osztja
meg olvasóinkkal álláspontját és cáfolja az ellenzéki képviselő meglátását.
- A pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, amelynek az
elnöke vagyok, és amelynek szakmai munkáját, vezetését
Óváryné Herpai Dóra látja el, önálló feladatát kizárólag a
megelőzésben végzi, egyébként pedig a területen tevékenykedő szervezetek összefogásával tudja segíteni az önálló
munkát – így Sarkadi Attila. - Abban, hogy ma minden iskolánkban van olyan pedagógus, aki a város által a polgármesteri keretből fizetett tanfolyamon képesítést szerzett
nem csak a tünetek felismerésére, de a drog észlelése esetén
a cselekvés mikéntjére is, nos, abban a KEF-nek, személyesen Dórának döntő szerepe van. Mint ahogy ezt a célt
szolgálta a minden háztartásba eljuttatott kiadványunk, a
programjaink, az iskolai előadásaink, videó pályázatok… A
régi városrész egyes területein (Tavasz utca, Vár utca stb.)
létező drogozás, az ott jelenlévő dílerek elleni hatékony
fellépés azonban rendőrségi ügy! Polgármester úr vezetésével az önkormányzat rendkívül sok megbeszélésen van
túl, a rendőri jelenlét erősítésére helyezzük a hangsúlyt.
Polgármester úr a belügyminisztérium illetékeseivel is előrehaladott tárgyalásokat folytat. Biztos vagyok benne, hogy
rövidesen nagyon kedvező fejleményekről fogunk beszámolni… De ezek ellenére engedjenek meg nekem egy
személyes megjegyzést: amíg a törvényi szabályozás nem
alkalmaz a dílerrel szemben drákói szigort, amíg az embertársát agyleépülést okozó tudatmódosító szerrel mérgező
terjesztő nem kap mondjuk a második alkalommal 20 év
börtönt és teljes vagyonelkobzást, amíg a nehezen elfogott
drogárus néhány nap múlva szabadon védekezik, addig a
droggal járó extraprofit miatt nincs megfelelő visszatartó
erő. És addig nagyon nehéz helyzete van a rendőrségnek is,
pedig egyébként a vagyon elleni bűncselekmények terén
hihetetlen nagy eredményt ért el a térségben az elmúlt években.
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Új jegyvásárlási szabályok a
HÉV-vonalakon szeptembertől

2018. szeptember 1-jétől új jegyvásárlási szabályok lépnek életbe a HÉV-vonalakon: a Budapest közigazgatási
határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a szerelvényekre. Aki ezt elmulasztja, a vonaton csak pótdíj fizetése mellett vásárolhat kiegészítő jegyet. Olyan,
közigazgatási határon kívül eső megállónál felszállva,
ahol nincs pénztár vagy jegy- és bérletkiadó automata,
továbbra is pótdíjazás nélkül lehet megvenni a jegyet a
HÉV-en.

Az utazási szabály megváltozására a MÁV és a BKK minden rendelkezésére álló módon és kommunikációs felületen
– sajtóközleményben, a társaságok honlapján, a közösségi
médiában, élőszavas helyszíni, illetve a járműveken elhangzó hangos utas tájékoztatással, szórólapokon, plaká-

tokon – felhívja a figyelmet. Az új szabály szeptember 1-jei
hatályba lépésétől a hónap végéig tartó türelmi időszakot
alkalmaznak; ezen időszak alatt az ellenőrök még nem szabnak ki pótdíjat, de felhívják a figyelmet az elővételi jegyvásárlás kötelezettségére.
A főváros közigazgatási határán belüli felszállás esetén
nincs változás: a budapesti megállóktól a közigazgatási határon kívüli megállókig történő utazás esetén továbbra is
pótdíj nélkül lehet megváltani a kiegészítő jegyet, amenynyiben az utas rendelkezik Budapesten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel. A közigazgatási határon kívüli megállókból Budapestre utazva azonban – az új szabály szerint –
csak előre megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni
a HÉV-re, amennyiben a felszállás helyén pénztár vagy
automata üzemel.
A BKK értékesítési pontjain – melyek számos HÉV-állomáson is megtalálhatók – előre meg lehet vásárolni a járatokra szükséges jegyeket, bérleteket. Érdemes tudni, hogy a
kiegészítő jegyet, bérletet nem csak a felszállás napján és
helyén lehet megvenni: városszerte összesen 367 jegyautomata biztosítja éjjel-nappal a jegy- és bérletvásárlási
lehetőséget, továbbá nyitvatartási idejében az összes BKK
ügyfélközpont is az utasok rendelkezésére áll. A pénztárakról, automatákról, ügyfélközpontokról térképes felületen
tájékozódhat az utazóközönség a www.bkk.hu/pontkereso
oldalon.
A változással kapcsolatos részletes információk a MÁVHÉV honlapján olvashatók: http://www.mav-hev.hu/hu/
szervezet/uzletszabalyzat.MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
MÁV-HÉV Zrt. Budapesti Közlekedési Központ

Szakmai elismerést kapott a pomázi
Teleki-Wattay Művészeti Iskola

Szeptemberben újra megnyitotta kapuit a TelekiWattay Művészeti Iskola.
Az ünnepélyes évnyitón Polányiné Takács Judit igazgatóasszony örömmel jelentette be, hogy az iskolában
zajló szakmai munkát, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma oklevéllel ismerte
el.
A megtisztelő szakmai elismerés mellett jó hír, hogy
újra indult a dráma tanszak,
melynek keretében idén a
Palacsintás király című zenés mesejátékot mutatják be
a tanulók, illetve a dunakanyari zeneiskolák közül elsőként az iskolában hárfa
tanulásra is van lehetőség.
Az iskola tanári kara nyáron sem tétlenkedett: Vincze Éva
tanárnő vezetésével két tábor is nagy sikerrel megvalósult a
nyár folyamán a moderntánc tanszakon, ahol a gyerekeknek
az élvezetes programok mellett szakmai fejlődésre is
lehetőségük volt. Nem meglepő, hogy szeptember 15-én, a
Pomáz-napon máris színvonalas műsort adtak a moderntánc
tanszakon tanulók.
Haranginé Csuta Anna tanárnő és Szabó Éva tanárnő
vezetésével a képzőművész tanszak diákjai is csodálatos
alkotásokat készítettek nyári táboruk folyamán, melyeket az
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érdeklődők egy gyönyörű kiállításként megtekinthettek
először az iskolában, majd a Pomáz-nap alkalmából a Művelődési Házban is.
A nyáron természetesen a zenei sikerek sem maradtak el:
Augusztus 21-én, Siófokon a Zongora-gordonka Mesterkurzus nyitó hangversenyén meghívott fellépőként Szokolai
Lóránt tehetséges harmonikás növendék játszott. De szeptemberben is folytatódtak a koncertek, szeptember 21-én 16
órakor az érdeklődők egy furulyás délutánon vehettek részt
Polonkai Bea, az iskola volt növendéke közreműködésével,
az Ars Sacra Fesztivál keretén belül pedig szeptember 23-án
a Pomázi Szent István Király Plébánia templomban adtak
szép komolyzenei koncertet az iskola tanárai és diákjai.

Macskahümmögés

INTERJÚ

„Ebben az esetben nyomják meg a piros gombot, és nyugodjanak békében!” Aki nem vágja rá azonnal, hogy honnan az idézet, az még nem látta Ternovszky Béla legendássá vált Macskafogó című rajzfilmjét. A rendező
több mint harminc évig a Pannónia Filmstúdió munkatársaként dolgozott. Fázisrajzolóként kezdte a Gusztávfilmekben, animátorként folytatta a Mézga család sorozatban, 1970-ben pedig elkészítette első önálló rajzfilmjét.
Most éppen a Macskafogó digitális felújításán dolgozik.

– Látta a Macskafogó színpadi változatát, melyet a Szikora
Róbert és Valla Attila szerzőpáros élesztett újjá musical formájában?
– Pécsett mutatták be először Iglódi István rendezésében, aztán
a Magyar Színházban, ahol szintén megnéztem. Ha a filmet
bármilyen formában dolgozzák fel, az nem rontja az imázsát…
Sőt.
– Miért vártak 22 évig a második rész – a Macskafogó 2. – A
sátán macskája – elkészítésével?
– Sem a Mézga-, sem a Bubó-sorozatból, sem semmiből nem
akartunk folytatást, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy az
átütő sikert arató film további epizódjai ritkán érik el az első
nívóját. A Macskafogó első része egy remélt, de nem várt nagy
durranás volt. Utána állandóan ostromoltak a producerek, de
húsz évig sikerült ellenállni a kísértéseknek. Nepp József forgatókönyvíró kijelentette, hogy ő nem írja meg. Ezzel egy
ideig el tudtuk hárítani a néha komoly, néha komolytalan
érdeklődőket. Közben megszűnt a Pannónia Filmstúdió, és a
magyar animáció jövője kilátástalannak tűnt.
– Mi történt? A Pannónia a világ öt legjobb stúdiója közé
tartozott.
– Egy időben messze a legtöbb külföldi fesztiváldíjat az animáció söpörte be, Jankovics Marcell filmjét, a János vitézt
kimagasló áron adták el. Nagyon jók voltak a mutatóink. Amikor beindult a kereskedelmi televíziózás, azt hittük, eljött az
aranykor, hiszen szükségük lesz műsorra, és özönlenek majd a
megrendelések. Akkoriban volt remény arra, hogy évente
készülhet egy egész estés film, és előbb vagy utóbb minden
arra érdemes aspiráns lehetőséghez jut. Aztán jött a változás, a
Magyar Televízió kerete szűkült, az állami támogatás
megszűnt.

EGY HÚRON PENDÜLVE
– Nepp József forgatókönyvíró-rajzfilmrendezővel 1995-ben
saját céget alapítottak, és a Stúdió II. Kft.-ben készítették el –
többek között – az Egérút című egész estés játékfilmjüket.
Miért hagyták ott közösen a Pannónia Filmstúdiót?
– Elfogyott a levegő körülöttünk. Mi jó néhány évig németekkel dolgoztunk együtt. Koprodukcióban készítettünk
filmeket, többek között a Pumuklit. Megkaptuk a forintosított
fizetésünket, amely az ittenihez képest nagyon jónak számított, és egyedi szerződés alapján devizában is fizettek, ami
abban az időben óriási privilégiumnak számított. A Pumukli
nagyon sok bevételt hozott, részben abból szerelték fel a
kecskeméti műtermet gépekkel és trükkasztallal.
– Szerették volna folytatni a Mézga család történetét is, de
pénz hiányában csak két epizód készült el belőle 2005-ben.
Bizonyos korosztályú nők máig Mézgánét idézik, hogy a férjük helyett Hufnágel Pistihez kellett volna hozzámenniük. Ki
volt a figura névadója?
– Apám unokahúgának a férjét hívták Hufnágelnek. Szent
meggyőződésük, hogy én javasoltam a nevet, és nem vették jó
néven. De ez egy véletlen egybeesés, mert a figurát Nepp Dodi
az osztálytársáról nevezte el, aki viszont nem sértődött meg.
– Tavaly hunyt el Nepp József, akivel 55 évig ismerték
egymást. Mi a sikerük titka? A nagy barátság, a sok közös
munka, a tenisz?
– A tenisz semmiképp. Dodi elfogadta a sportmániámat – az

első forgatókönyvnek is, melyet nekem írt, a Modern edzésmódszerek címet adta –, de ő Churchill-lel értett egyet: „No
sports!” Az abszurd és a fekete humor szeretete, Rejtő Jenő
imádata, az olvasmányaink, a munka, az élmények kötöttek
össze minket. Mi valóban egy húron pendültünk.
– Milyen tervét szeretné még megvalósítani?
– Nepp Dodi írt egy bravúros forgatókönyvet Vámpírok harca
címmel, melyben a Macskafogóban szereplő denevérbanda
történetét bontotta ki. Azzal a lendülettel nagyon szívesen
megcsináltuk volna. El is kezdtük, de eltűnt a producer, mi
meg ott maradtunk munka nélkül, ráadásul a Stúdió II. is
megszűnt. Saját céget kellett alapítanom, hogy dolgozni tudjak. A Vámpírok harca könyvével pályáztunk, kaptunk is
pénzt, amelyből elkészítettük az úgynevezett pilot filmet. A
próbaepizód felkeltette néhány producer figyelmét, de mostanra az én érdeklődésem hagyott alább annak ellenére, hogy
változatlanul hiszem, Macskafogó hatásfokú filmet lehetne
belőle készíteni.

MEGSZŰNŐ CSAPATMUNKA
– Mivel foglalkozik, ha nem rajzol?
– Lovagolok, teniszezni járok, Pomázon önkormányzati
képviselő vagyok, a kulturális és sportbizottság elnöke. A
Macskássy animációfilmes pályázat bírálóbizottságában dolgozom, ami ugyan havi egyszeri összejövetel, de néha ötven
pályázat szinopszisát elolvasni, grafikai anyagát megnézni,
véleményezni jelentős elfoglaltság.
– A szinkronizálás központját, a Pannónia Filmstúdiót 2000ben bezárták. A szépen felújított épület tavaly újra megnyitotta kapuit. Milyen reménnyel tölti ez el az animációs
szakmát?
– Volt olyan időszak, amikor én is azt mondtam, hogy teljes a
kilátástalanság, a magyar animáció meghalt. Nem azért, mert
a nagy generáció nyugdíjba ment vagy kihalt, hanem mert a
szakma nagy része kirajzott külföldre. Mára megint a topon
van. Rengeteg film készül, a fesztiválsikerek is szépen jönnek,
viszont a filmek nem nagyon jutnak el a közönséghez. Régen
a televízió a legkülönbözőbb alkalmakkor vetítette őket. Ma
nem. Az egyetemek is ontják a tehetséges szakembereket, de a
Pannóniára jellemző csapatmunka, mely a hetvenes-nyolcvanas években létezett, megszűnt. Kis, egyéni stúdiókban, otthon, számítógépen dolgoznak, interneten küldik, korrigáltatják
a munkáikat. Nem is látják, hogy a másik mit rajzol, nem
inspirálják egymást. De legalább, mielőtt a Pannónia épülete
összedőlt volna, fölújították, és valamilyen formában visszaadták a szakmának. Filmes cégek, vágók költöztek be, már itt
végezték több fesztiválnyertes film utómunkáját. Létrehoztak
egy kiállítási részleget, a Pannónia Emlékstúdiót, és animáció
is készül egy kis csapat által. Mindez nagy öröm azok számára, akik valaha évtizedeket töltöttek el ott.
forrás: magyaridok.hu, Ozsda Erika
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Városnap 2018

Pomáz Város Napja régen nem látott létszámmal zajlott.
Az egész napos rendezvényen pomáziak ezrei vettek
részt és a szomszédos településekről, vagy távolabbról is
számos vendég érkezett.
A napot Vicsi László polgármester beszéde nyitotta meg,
amelyben mindenkinek megköszönte a részvételt, a fellépőknek, azoknak, akik főznek, vagy csak idelátogatnak,
illetve akik próbálnak a pomázi közösségért tenni valamit.
Külön megköszönte a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozóinak a városnapi rendezvény előkészítését, megszervezését, mely mindig egy hatalmas munka és erőfeszítés. A
polgármester kiemelte, hogy az idei városnapot a kedvezőtlen időjárási tapasztalatok végett hozták idén előbbre,
hogy kellemesebb időben ünnepelhessük együtt a városnapot. Ez a nap alkalmas az új kapcsolatok, barátságok
kialakítására is, egymás megismerésére. Mindenkinek szép
és élményekben gazdag napot kívánva nyitotta meg a 2018as városnapot városunk polgármestere.
A sátrakban és a színpadon mindvégig vidám hangulat uralkodott. Számos finomsággal találkozhattak a résztvevők. A
különböző szervezetek főztjei, finom süteményei és a különleges italok lukulluszi élményt nyújtottak mindenki számára. Napközben rengeteg jobbnál jobb fellépést láthattunk
a pomázi közösségek színes palettájából. Idén ismét megtartották a Pomáz Város Legerősebb Embere versenyt,
melyet Sipos Zoltán, a Pilis Nemzeti Keresztény Egyesület
tagja nyert meg. Minden eseményre sokan voltak kíváncsiak és egy dolgot biztosan állíthatunk: itt mindenki megtalálta maga számára azokat a programokat, melyek felejthetetlen élményül szolgáltak. Az esti pörgős hangulatú
koncertek után a napot látványos tűzijáték koronázta,
megtelítve nézőkkel a Szent István parkot. Jövőre is mindenkit várunk szeretettel egy csodálatos napra, Pomáz Város
Napjára!
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DIÁKHÍREK

A tanévnyitón átadták
a Sashegyi Iskola megújult udvarát

Erre a nyárra nagy tervbe vágta a fejszéjét a Sashegyi
Iskola vezetése. Az iskola utcafronti udvarának térkövezését célozták meg. S, mint az a szeptember 3-i tanévnyitón mindenki számára látható volt: a tervet sikerült
megvalósítani!
A tanévnyitó végeztével az iskola vezetése Nagy Koppány
Lászlóné igazgató vezetésével udvarbejárásra invitálta a
projekt támogatóit. Így a Váci Tankerületi Központ igazgatóját, Verebélyi Ákost, Vicsi Lászlót, Pomáz polgármesterét, Mozolai Lajost, a NETRAX Kft. ügyvezetőjét, a
Sashegyi Alapítvány vezetőjét, Sarkadi Attila és Ternovszky
Béla képviselőket, Halmai Gábort, korábbi válogatott labdarúgót, a Pomázi Egervári-Halmai Focisuli SE elnökét,
valamint a további támogatókat, pomázi magánszemélyeket, szülőket. A bejáráson Nagy Koppány Lászlóné mesélt a
munkafolyamatokról. A nagy összefogás eredménye képpen
a teljes udvar új burkolatot kaphatott, melyben ugróiskolát,
malmot, tengópályát és egyebeket rejtettek el a kivitelezők a
gyermekek számára. További tervként 6 db. új fának készítették elő a helyét, valamint jövő tavasszal kerti berendezéseket szeretnének vásárolni, vagyis padokat, szemeteseket, virágládákat. Az iskola kerítésének festése is aktuális,
hamarosan az is új színben pompázhat.

A Sashegyi gólyái leszálltak

Évindítás a Sashegyiben

Nagyon gyorsan eltelt a nyár, eljött szeptember és
vele együtt a tanévkezdés. Aki nézegette a Sashegyi
facebook oldalát, láthatta, hogy nem kevés pedagógust kerestünk a nyár folyamán. Örömmel jelenthetem, hogy sikerült betölteni az üres álláshelyeket,
lettek tanítóink, testnevelés, angol, matematika, sőt
informatika és kémia szakos tanárunk is! A megújult tantestülettel kezdtük el az új tanévet lelkesen,
tettre készen.

Augusztus utolsó hetében a Sashegyi Gimnázium kilencedikes diákjai
izgatottan érkeztek mínusz második iskolai napjukra, intézményünk hagyományteremtő gólyatáborába. Harmincan kezdték meg nálunk idén
középiskolai tanulmányaikat. Bár közülük tizenheten eddig is diákjaink
voltak a nyolcadikban, ők is éppoly feszülten várták a tábort, mint a többiek, akik más intézményekből jöttek hozzánk. Az első napon nemcsak
egymással, hanem a tanáraikkal is megismerkedhettek a kilencedikesek.
Minden pedagógus hozott egy-egy, a tantárgyához kapcsolódó játékot,
amivel bemutatkozott a gólyáknak – a hagyományos drámajátékokon,
keresztrejtvényeken és logikai fejtörőkön túl, zenefelismerés és a fizika
törvényeivel való dacolás is szerepelt a palettán. Délután elhagytuk a Sashegyi épületét, hogy Szentendrén folytassuk a játékot. A Postás strandon
a feszültség tetőfokára hágott, hisz a társaság tagjai egymás torkának estek
egy soft-csúzlis kalandjáték erejéig. Innen egy fagyi társaságában a papszigeti kempingbe folytattuk utunkat. Az első tábortűz éjszakába nyúló
fénye örök emlék marad a csapat minden tagja számára. Az együtt töltött
két napnak köszönhetően szept. 3-án már nem 30 idegent köszöntöttem
egy teremben, hanem az új osztályomat.
Természetesen, a gólyák beavatása sem maradhatott el. A végzős osztály
örömmel állította teljesíthetetlennek tűnő akadályok elé a kilencedikeseket. A gólyákat fizikai és szellemi teljesítőképességük határára sodró
feladattömeg után az új sashegyisek fél lábon állva tették le a gólyaesküt.
Az első napok újdonságokkal terhelt feszültségét azóta átvette a tanulmányi teljesítmény miatti szorongás. Remélem azonban, hogy az eredmé- Két első osztályunk indult idén az általános iskonyek tükrében hamarosan ezt is sikerül majd feloldanunk!
lában. A kicsik nagyon várták, hogy végre beülhesSzentmiklóssy-Kovács Zsuzsanna osztályfőnök senek az iskolapadba, és elkezdhessék a tanulást.
Középiskolánk egy gimnáziumi osztállyal bővült.
30 kilencedikes kezdte meg tanulmányait emelt
szintű angol, illetve emelt óraszámú informatika
képzésünkön.
Nagyon izgalmas lesz ez a tanév is: versenyek,
gálák, megemlékezések, kirándulások, osztályprogramok teszik színessé a hétköznapokat. Emellett
készülünk a beiskolázásra, felvételikre, érettségire.
Ezzel a tanévvel kifut rendészeti képzésünk, és az
általános iskola mellett csak gimnáziumi osztályaink lesznek.
Szikra Petronella megbízott igazgató
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Nyár a köbön tánc- és sporttábor 2018

Miért jó velünk táborozni Zamárdiban…?
1. … mert nekünk a Balaton a Riviéra.
Zamárdiban egy teljesen más világba csöppenünk és bárki, aki
velünk tart az első pillanattól az otthonának érzi a helyet. A
Balaton partja önmagában is vonzó, de mindez párosul egy
egyedülálló táborhellyel, ahol rengeteg sportolási lehetőség
rejtőzik a hatalmas udvarnak köszönhetően, a táborozó társaságról nem is beszélve. ;) Kell ennél több egy jó nyaraláshoz?
2. … mert egy igazi terülj, terülj asztalkám vár minket.
Nincs olyan, hogy elfogyott, ellenben korlátlan repeta és
házias ízek várnak a táborozókra. A napi háromszori étkezés
mindent tartalmaz, mi szem-szájnak ingere. Természetesen
odafigyelünk az egészséges étkezésre, így minden nap gyümölcsöt is fogyasztunk a sok finomság mellett.
3. … mert sosem unatkozunk, reggeltől estig szórakozunk
(meg néha még éjszaka is…).
Hagyományos programjaink a zenefelismerő kvíz, számháború, vicces vetélkedő, bátorságpróba, bűnbarlang (többféle kártyajátékkal), különböző drámajátékok, kézműves foglalkozások, sportolás a tornateremben, tábordalok éneklése, jelmezes
est, éjszakai fürdőzés, utcabál, felvonulás a Rosé Fesztiválon.
Fakultatív programok a táborozók igényei szerint: kalandpark,
gokart, kert mozi, siófoki disco hajó. Idei új programjaink
voltak a Fele sem igaz vetélkedő, Zamárdi túra, ízek harca,
vízibomba csata, és mindezek mellett mindig jut idő strandolásra is. Aki kíváncsi, hogy mindez, hogy fér bele a 9 napos
táborba, legközelebb tartson velünk és megtudja!
4. … mert egy kicsi mozgás mindenkinek kell.
Na jó, mi lehet a kicsinél egy csöppet többet mozgunk, egy
percre sem állunk meg. Minden reggelt közös tánccal indítunk,
majd változatos sportprogramok veszik kezdetét. Vérre menő
röplabdameccseket játszunk, a tollas ütők kézről kézre járnak,
a focilabda sosem pihen, a pingpongasztalhoz sorszámot kell
osztani, hogy mindenki odaférjen, a tornateremben egymásnak
esnek a floorball-csapatok és maratoni kidobóbajnokságot is
rendezünk. Itt megszűnik körülöttünk a világ, olyannyira,
hogy az első napok után már nem tölt el izgalommal minket a
telefonunk nyomkodása, egy sokkal érdekesebb világot
fedezünk fel, melyben hús-vér emberek táraságát élvezhetjük.
5. … mert egy kicsi tánc is mindenkinek kell.
A közös táncolásnak elképesztő közösségformáló ereje van,
ritkán tapasztalni ilyet. Tényleg a tánc öröméért mozdulunk
meg, ha megszólal egy-egy koreográfiánk zenéje, mindenki a
tánctérre pattan és mozog a zene ritmusára, ki így, ki úgy, de
soha nem ez számít, a lényeg az, hogy ezek az együtt töltött
percek boldogsággal töltenek el minden egyes táborlakót és ez
minden mozdulatukbanlátható, érezhető.
6. … mert megtapasztalhatjuk, milyen a nagybetűs ÉLET.
A tábor során 46-an élük összezárva 9 napig. Ez 46 különböző
embert jelent, különböző szokásokkal. Mondhatni, idegen
lakótársakat kapunk magunk mellé, akiket meg kell ismerni,
alkalmazkodni kell hozzájuk. Figyelnünk kell rá, hogy rendet
tartsunk magunk körül (amire a Szigorú Szoba Szemlés Szolgálat rá is kényszerít minket), hogy felesleges zajongással ne
zavarjuk pihenő barátainkat, ebédnél mindig megvárjuk, hogy
társaink is végezzenek, és az sem árt, haodafigyelünk rá, hogy
az utolsó ember is meleg vízzel tudjon zuhanyozni. A tábor
ideje alatt sok olyan helyzettel találkozunk, amikor idegenekkel kell szóba elegyednünk, legyen az egy bolti vásárlás,
egy Balaton-parti étterem titkos receptjének megszerzése,
vagy akár a táborvezetők őrült ötletei, hogy vigyünk egy élő
állatot a tábor területére vagy gyűjtsük össze a lehető legtöbb
5 forintos érmét Zamárdiban. Így társaságunk két kutyával,
egy csigával és egy Bandi nevű bodobáccsal, és 392 db 5
forintossal bővült a hét végére.

7. … mert kiélhetjük és fejleszthetjük a kreativitásunkat!
Csapatzászlót tervezünk, csapatindulót írunk, saját koreográfiát csinálunk, karkötőt fonunk különböző technikákkal,
jelmezt készítünk a tematikus esténkre, betűtésztából szavakat
alkotunk, kukoricapehelyből szobrot készítünk, pólót batikolunk.Ha azt a feladatotkapjuk,hogy képeslapotadjunkfelaszállásadónknak, de ez a feladat pont szombaton talál meg minket,
akkor sem esünk kétségbe, mert rajzolunk egyet gyorsan és
bedobjuk a postaládába, vagy elkérjük a szomszéd kutyáját,
hogy bemutassunk egy élő állatot. Előttünk nincs akadály! Folyamatosan inspiráljuk egymást új ötleteinkkel, látásmódunkkal, egy-egy feladathoz, megoldandó problémához mindenki
hozzáteszi a saját gondolatát és ezekből az új nézőpontokból
mindenki hazavisz magával egy keveset.
8. … mert velünk mindigfergeteges a hangulat!
A jókedvünket a reggeli táncok alapozzák meg, az embernek
nem is indulhat jobban a napja, mint egy kis mozgással. Még
utolsó nap is vidáman, táncot követelve pattanunk ki az
ágyunkból. A hangulatot pedig fokozzák a különböző játékos
és vicces vetélkedők, no meg persze az őrült ifivezetők, hiszen
mégiscsak szórakozni, nyaralni jövünk. Itt megfeledkezünk
mindenről és mindenki azért van, hogy jól érezze magát ő is és
társai is. A jókedv ragadós, könnyen száll egyik emberről a
másikra, bármennyire is ellenkeznénk, előbb-utóbb minket is
utolér és bolondok lennénk tiltakozni ellene. Meg amúgy is, ki
lehetne bánatos a Balaton mellett?
9. … mert életre szóló barátságokat köthetünk!
Sokan ismerjük egymást, de a tábor során jobban megismerjük
egymást, hiszen éjjel-nappal együtt vagyunk. Négy csapatra
osztva versenyzünk egymással, így lehetőségünk nyílik új
embereket megismerni, új barátságokat kialakítani. Az embernek fontos szükséglete a valahová tartozás és ez a tábor biztosítja ezt. Senkit nem hagyunk magára, mindenki beilleszkedik, és fontos részévé válik a tábornak. Fantasztikus
közösség alakul ki ez alatt a néhány nap alatt.
10. … mert felejthetetlen élményeket ad!
Ezt a pontot nem lehet leírni, ezt át kell élni!

Táborunk nem lehetett volna ilyen sikeres, ha nem kapunk
hozzá segítséget az alábbi támogatóktól!
Köszönjük, hogy a Pomázi Önkormányzat idén nagylelkűen
támogatott minket, segítségükkel juthattunk el a Zamárdi Kalandparkba!
Külön köszönjük iskolánk alapítványának, a Pomázi Nebulókért Alapítványnak, hogy évek óta támogat minket, és hozzájárulásukkal egyre több diák vehet részt egy felejthetetlen
nyári kalandban!
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Tanévkezdő hírek a német suliból

Becsengettek. Megkezdődött a 2018-19-es tanév a német
suliban. A tanévnyitó előtti nap még szomorkodtak a
gyerekek, hétfőn reggel viszont már vidáman csacsogtak
az udvaron, örömmel osztották meg nyári élményeiket
kis barátaikkal. Némelyek még azt is bevallották, hogy
hiányzott nekik az iskola.

Az ünnepélyes tanévnyitón köszöntöttük elsős tanulóinkat
és iskolapolgárrá avattuk őket. Megkapták a nagyobbaktól
az ünnepi öltözékhez tartozó nyakkendőt, sálat. Szlávikné
KatonaMária, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökasszonya átadta a hagyományoknak megfelelő „Schultütét”, ami apró meglepetéseket rejtegetett a kicsiknek. Nagyon örültek az ajándékoknak.
Az első hét izgalmas programot tartogatott, a német nyelvű
ásványkiállítást. A gyerekek ámulattal nézegették a szebbnél
szebb ásványokat, és sok mindent megtudtak róluk Bálint
bácsi előadásából.
A következő hét az Erntedankfest jegyében telt. Közösen
mondtunk köszönetet a jó termésért, énekkel, tánccal. Kiállítást is készítettek a gyerekek, mely két napon át volt
megtekinthető az iskola folyosóján. Ezt a programunkat is
támogatta a Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönet érte.

A jó időnek köszönhetően az iskolakertben élménypedagógiai foglalkozásokat tartottunk. Iskolánk pedagógiai hitvallásában központi szerepet töltenek be a modern pedagógiai
módszerek. Igyekszünk ezeket nap, mint nap alkalmazni,
mert látjuk, hogy sokszor hatékonyabbak a hagyományos
módszereknél. A 21. század iskolája szeretnénk lenni, ezért
folyamatosan bővítjük tudásunkat, és ebben a tanévben kiemelt helyet kap a digitális pedagógia még szélesebb körű
elterjesztése az intézményben.

Ötödik osztályos tanulóinknak elindult a központi úszásoktatás. A többiek pedig a péntek délutáni úszásoktatáson vehetnek részt.
Pomáz napja idén is jól sikerült. A szülők finom ebédet készítettek, amivel a főzőversenyen is nagyon jól szerepeltek.
A hatalmas kondérnyi leves egykettőre elfogyott. Köszönjük
Dienes Vilmos apukának és a neki segítő szorgos szülőknek
és pedagógusoknak a kulináris élményt.
Iskolánk néptánccsoportja is ügyesen szerepelt a színpadon.
A Tehetséghéthez tartozó flashmob-on pedig táncra perdült
diák, szülő, pedagógus. Köszönjük a részvételt.
Balog Ilona Katalin igazgató
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SZÜLőKLUB

Szülői attitűdök a tanévkezdés kapcsán

voltam még, és az én gyermekem bélelt téli csizmában ment
iskolába. Ahogy mesélték később. Mert apa azt mondta, azt
veszek fel, amit akarok….

Mikor gyermekünk először kerül a szűk család után az
intézményes nevelésbe …..és belénk hasít, hogy most már
nemcsak mi neveljük!!!! Először, fel sem fogjuk! Nagy
kalandnak tűnik, de ahogy belépünk az óvoda (bölcsőde)
kapuján, máris egészen egyszerű és konkrét apróságokkal
találjuk szembe magunkat. Mármint apróságnak tűnő, de
gyermekünknek roppant fontos dolgokkal.

Például: Anyaaaa, mi lesz a jelem az oviban? Nem tudom.
Majd meglátod, biztos válogathatsz! És hasonló válaszokat
adunk, ki-ki vérmérséklete szerint. Aztán van, aki nem
szeretné a véletlenre bízni: Autó lesz. Már bele is varrtam a
zsákodba, rárajzoltam a vállfára, stb. Elárulom, ezzel nem
fogjuk kivívni az óvónénik rajongását! De nemcsak azért
nem, mert a jelek évről-évre adottak, már ott vannak a fogasokon, a polcon, bármin. Persze frissülhetnek is. És választani is lehet! De gondoljunk arra, kell-e nekünk mindent
megoldani, Kedves Szülők? Fontos mérföldkő gyermekünknek az intézményes nevelés, hisz kikerül a család védőszárnya alól. De egyben nagy lehetőség is szociális készségek elsajátítására, mint elfogadás, alkalmazkodás, kivárás,
együttműködés, konfliktusok megoldása. Ha mi akarunk
helyette mindent megoldani, a meccseket megnyerni, azzal
gyermekünk lesz a vesztes! Biztos vagyok benne, hogy erre
nem is gondolt a jó szándékú szülő, aki gyermekének a Batmant belevarrta a zsákjába….

Vége és hossza nincs az ilyen történeteknek!
De amiért ezeket előhoztam, az a szülői attitűd. Hogy
hogyan viszonyulunk a történésekhez szülőként. Nagyon
sok múlik rajtunk. A kisgyermek olyan, mint egy szivacs.
Mindent magába szív. A szülő megéléseit is. Ha a szülő
kiegyensúlyozott, türelmes, bízik a pedagógusokban, akikre
a gyermekét bízza, akkor a gyermek is ilyen lesz. Sok szülő
nem hiszi el, hogy saját magán kell változtatnia, hogy a
helyzet jobb legyen. Ha minden reggel ő görcsöl azon, hogy
mi fog történni az óvodában, akkor gyermeke átveszi ezt a
szorongást. És ezzel egyáltalán nem használ neki!
És érdemes azt is bevésni a szülői agyba, hogy a gyermekek
nagyon jól értenek ahhoz, hogy a történetet a „saját szemszögükből” meséljék el. Talán nem is szándékos, de jobban
utána érdeklődve, egész más megvilágítást kapnak a dolgok.
Érdemes több oldalról érdeklődni, mielőtt indulatból ráugranánk valamire! Egy nagyon kedves tanító néni egyszer
régen azt mondta a szülői értekezleten:
- Kedves Szülők! Ígérjenek meg nekünk valamit! Azt, hogy
nem hisznek el mindent a gyereknek, amit az iskoláról mond!
Akkor megígérjük, hogy mi sem hiszünk el mindent, amit
otthonról mesél!
Hát valahogy így…
Szóval, arra biztatom Önöket, szavazzanak bizalmat a
pedagógusoknak, akikre bízzák a gyereküket.

És foglalkozzanak magukkal, saját lelkükkel, mert a gyerekeknek nagyon fontos, hogy a szülő ne legyen örökké
fáradt, ideges, ne rohanjon mindig, legyen ideje a beszélgetésre, a közös programra. Nem az számít, amit mondunk,
hanem amit teszünk!
Egervári Lilla pszichopedagógus

Nap, mint nap van szerencsém látni a gyermekek játszmáit,
melyet az arra érdemes szülővel játszanak… Mármint, akivel lehet. Kezdődhet ez gondolom otthon azzal, hogy mit
vehetek fel? A pöttyös szoknyát mér nem???? Legalább a
masnis csatot hadd tegyem a hajambaaaaa….

És értem. Próbálom megérteni. De a végtelenségig nem kell
ezt hagyni! A józan ész határain azért nem kell túllépni! Egy
óvodás kisgyermek ne talpig tüllszoknyában királynői fejdísszel játsszon azért, mert ő így szeretné! Karját feltartva
próbál írni és rajzolni, mert ujjain különféle masnis és csodás gyűrűk vannak, amiket nem lehet lerakni… Félreértés
ne essék, én ugyan a „régi rendszer gyermeke” vagyok, de
azt nem sírom vissza. Csak tapasztalom minden nap, hogy
milyen az, amikor a gyermek irányít.
Még emlékeimben él, amikor második gyermekemet vártam, és az első gyermekem akkor volt első osztályos. Szeptember volt, átlaghőmérséklet 15-20 fok. A kórházban
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás a településképi bejelentési eljárásról

Tisztelt Pomázi Polgárok, Ingatlantulajdonosok!
Tisztelt Érdeklődők, Építkezők és Tervezők!
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018.
(VI. 25.) számon alkotta meg a településkép védelméről
szóló rendeletét (a továbbiakban: TKR), mely 2018. június
26-án lépett hatályba. A TKR megalkotását a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény tette kötelezővé, s
fő célja településünk építészeti értékeinek és értékes városképének megóvása, a helyi jelentőségű építészeti értékek
védelme, az épített örökség megőrzése. A jogszabályok ennek
érdekében új eljárásokat és eszközöket is bevezettek:
• a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció,
• a településképi véleményezési eljárás,
• a településképi bejelentési eljárás,
• a településképi kötelezés.
Ezen eszközökről, valamint a TKR-t érintő további részletekről olvashatnak az alábbiakban, illetve az elkövetkezendő
időszakban megjelenő tájékoztató sorozatunkban.

A TKR egyedi védelem alá helyezte a legértékesebb épületeket és egyéb építményeket (mely az ingatlanok tulajdoni
lapjára is bejegyzésre kerül), valamint Pomáz közigazgatási
területét három kategóriába sorolja a védendő értékek és a
településképre gyakorolt hatások szempontjából:
1. A helyi védelem alatt álló területek (Ófalu, lásd a mellékelt térképen) a városképet leginkább meghatározó területek.
Itt szigorúbb szabályozás van érvényben, magasabb építészeti
és esztétikai követelményeknek kell megfelelnie az itt található épületeknek, építményeknek. A fő cél a megmaradt építészeti értékek megóvása és helyreállítása, melyhez az önkormányzat évente induló pályázat keretében nyújt segítséget.
2. A településkép szempontjából meghatározó területeken
kevésbé szigorúak az épületek, építmények megjelenésére
vonatkozó előírások, az elsődleges cél a tájidegen elemek elhagyása, a hagyományoshoz közeli, vagy azzal harmonizáló
összhatás, az egységes, rendezett utcakép és városkép kialakítása.
3. Az egyéb besorolású területek jellemzően erdőgazdálkodási, mezőgazdasági területek, melyek a hagyományos
városszerkezetre nincsenek jelentős hatással. Ennek megfelelően a szabályozás is kevésbé szigorú, alapvető cél azonban,
hogy ezeken a területeken is a funkcióhoz igazodó, kulturált,
rendezett összhatást keltő épületek jelenjenek meg.
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

Az önkormányzat a főépítész révén tájékoztatást nyújt a településképi követelményekről, illetve szakmai konzultációt
biztosít azok érvényesülése érdekében. A szakmai konzultáció kötelező az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységeket megelőzően (új lakóház építése, lakóház bővítése
stb.), valamint a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárásokat megelőzően is.
Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységek:
A helyi területi védelem alá eső területen (Ófalu) és az
egyedi védelemmel érintett ingatlanok esetén:
- Építmény helyreállítása, homlokzatának megváltoztatása
- Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása.
- Közterületről látható, az épület homlokzatához illesztett
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előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
- Közterületről látható, nem emberi tartózkodásra szolgáló
építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése.
- Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés,
áru- és pénzautomata, zászlótartó építményen vagy
építményben, közterületről látható módon való elhelyezése.
Pomáz Város teljes közigazgatási területén:
- Utcai kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése.
- Közterületről látható támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.
- Meglévő épületen belül új önálló rendeltetési egység (például
tetőtér beépítése, új lakás, műhely, üzlet, stb.) létrehozása vagy
megszüntetése.
- Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
- Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére
szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló elhelyezése.
- Rendeltetésmód megváltoztatása (például üzletből lakás,
vagy lakásból üzlet kialakítása)
A településképi bejelentési eljárás menete:
1. Szakmai konzultáció a Főépítész Irodán (előzetes időpontegyeztetés szükséges)
2. Kérelem benyújtása: a Főépítészi Irodán vagy ügyfélkapun/cégkapun keresztül. A kérelemhez csatolni kell a szakmai
konzultáción megbeszélt dokumentumokat (az ügy fajtájától
függően eltérő iratokra, tervekre, dokumentumokra lehet szükség), az eljárás illetékköteles (3000 Ft).
3. A bejelentett tevékenység a jogerős hatósági határozat
birtokában kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély
nem szükséges.

Az összefoglaló tájékoztató jellegű, a rendelet teljes szövege
és mellékletei, valamint a szükséges nyomtatványok elérhetők
a Város honlapján: http://www.pomaz.hu/epitesugy.
Kérjük, körültekintően fogjanak hozzá és tervezzék a felújításokat, beruházásokat, mivel a településképi rendelet figyelmen
kívül hagyása településképi kötelezést (adott esetben átalakítás, bontás elrendelését) és településképi bírság kiszabását
is maga után vonhatja!
Ha ingatlanán bármilyen építkezést, felújítást, átalakítást tervez, új hőszigetelést, kerítést vagy nyílászárót szeretne, esetleg
Pomázon szeretne telket vásárolni és építkezni, vagy ingatlanának rendeltetését szeretné megváltoztatni, az ezekkel kapcsolatos bővebb információkért forduljanak hozzánk bizalommal személyesen (előzetes időpontfoglalás ajánlott!), telefonon vagy e-mail-ben, az alábbi elérhetőségeken:
Kiss Gabriella Főépítész, 26/814-364, foepitesz@pomaz.hu,
Kenesey Katalin Településrendezési referens, 26/814-387,
kenesey.katalin@pomaz.hu
Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján:
H:13-17.00, P:8-12 (Ügyfélfogadási időben a telefonos
elérhetőségünk korlátozott!)
Építészeti örökségünk védelme, és az igényesebb városi
környezet megteremtése közös feladatunk!
Kérjük, támogassák munkánkat! Együttműködésüket köszönjük!
Vicsi László Polgármester, Kiss Gabriella Főépítész

TÁJÉKOZTATÁS

„Helyi védett terület, Ófalu”

Tisztelt Pomázi Idős- és Szépkorú Lakosok!

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjává.
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, javaslatomra az idei költségvetésbe betervezte az idősek részére adandó 3.000.- Ft. összegű települési támogatást Erzsébet-utalvány formájában.
A testület szeptemberi ülésén döntött arról, hogy bővíti a települési támogatások körét és az idősek
felé fennálló tiszteletet támogatás formájában is szimbolizálni kívánja, így a 65. életévüket
betöltött, állandó pomázi lakosok részére 3.000.- forint támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában.
Az Idősek Világnapja alkalmából az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatásra jogosult
minden pomázi állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a hatvanötödik életévét betölti. Jogosultság szempontjából pomázi lakosként kell figyelembe venni azokat
a személyeket, akik a tárgyév szeptember 01. napjáig Pomáz városában lakóhellyel rendelkeznek.
Az Erzsébet utalványokat a posta juttatja el, - hasonló feltételekkel, mint a nyugdíjat - az október
1-i héten az érintettek részére értékküldeményként. Az át nem vett utalványokat, 2018. október 31.
napjáig átvehetik a Pomázi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Csoportjánál 2013.
Pomáz, Luppa Vidor utca 12. szám alatt ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-17, szerda: 8-12 és 1317, péntek: 8-12 óráig.)
Az Idősek Világnapja alkalmából Pomáz Város Önkormányzata jövőben is támogatja a város idősés szépkorú polgárait.
Nem elég figyelni a körülöttünk élő, munkálkodó időseket, de segítenünk, támogatnunk is kell őket.
A tisztelet és köszönet kifejezése mellett érezzék a család, a társadalom és az Önkormányzat megbecsülését, ezért mindent meg kell tennünk, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.
Pomáz, 2018. szeptember 14.

Üdvözlettel: Vicsi László Polgármester
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NYÍLT TÉR
A POMÁZI MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
2013 Pomáz, Huszár u. 3.,
Tel.: 06-26-325-163,
06-20-228-2135, Tel/fax : 06-26-323-460
pmhk@pomaz.hu, www.pmhkpomaz.hu

Október
13-án 15:00-18:00
Kisállat kiállítás

20-án, szombaton 11:00-tól
"Lenka és Palkó" Ládaszínház előadás és
kézműves foglalkozás gyerekeknek
23-án 10:00 órától
Nemzeti ünnep és megemlékezés a
körforgalomnál lévő '56-os emlékműnél

26-án 19:00-tól
A Szentendrei Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában: Táncdalfesztivál című zenés múltidézés 90 percben
27-én 10:00-tól szombaton
Országos Rajzfilmünnep
egész napos rajzfilm vetítés

keretében

31-én Tökfaragó játszóház

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

Pomázi Termelői Piac
Minden szombaton
7.00-11.00-ig
a művelődési ház
parkolójában
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G ó l y a h í re k

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt lapunk hasábjain is megosztva
a szülők, hozzátartozók boldogságát. Hiszen az öröm valóban mindanynyiunké. Kedves nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok! Boldog, hosszú
életet kívánunk!
- Erdei Blanka Róza
- Szlávik Lili
- Orgován Nikolas
- Kontur Johanna Gréta
- Szabó Milos Andor
- Tóth Dávid Milán
- Németh Gergő István
- Bocsik Hanna
- Balázsi Boglárka
- Virág Imola
- Bíró Viktória
- Schudabek Ádám
- Alézi László
- Serege Anna
- Bakonyi Botond János
- Simon Márk Noel

2018.07.03
2018.08.08
2018.08.13
2018.08.14
2018.08.15
2018.08.24
2018.08.25
2018.08.29
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.04
2018.09.04
2018.09.05
2018.09.05
2018.09.06
2018.09.15

Köszönjük az adó 1 %-át
felajánlóknak!

A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület önkéntesei hálásan mondanak köszönetet azoknak, akik az adójuk 1 %-át nekünk ajánlották
fel, így 4.488.227 forintból gazdálkodhatunk a következő évben!
Az előző évek részletes pénzügyi beszámolóit a honlapunkon lehet megtekinteni. Néhány 2017. évi adat, szám, amely (ugyan nem adja vissza mindennapos tevékenységünket) nagyjából bemutatja működésünket:
- 22 évesek lettünk,
- 5 egyesületi tag dolgozott kint a menhelyen és az utcákon önként,
- 365 napon át, azaz az év minden napján dolgozunk,
- 3125 órában láttunk el közfeladatot,
- 24 iskola diákjai járnak ki hozzánk ledolgozni az 50 óra közmunkát,
- 145 kutyát fogadtunk be,
- 125 kutyát adtunk örökbe,
- 9 védencünk halt meg betegségből adódóan,
- 79 kutyát juttattunk azonnal haza az utcáról chip olvasás után (megvártuk
a gazdit vagy mi szállítottuk haza),
- 44 chipes, gazdis, elkóborolt kutyus érkezett be és távozott1-2 napon belül
haza a gazdival a menhelyről,
- 13 panziós kutyust fogadtunk élelemért és tárgyi adományért,
- 29 esetben segítettünk rászoruló családok állatainak műtéti és ivartalanítási
költségek átvállalásával,
- 8 cicának vállaltuk át az ivartalanítási költségét és segítettük gazdához jutását (bár Pomázon nincs cicamenhely),
- számtalan esetben közvetített gazdikereséssel segítettünk elhelyezni
kutyákat és cicákat.
Köszönjük mindenkinek, aki a lehetőségeihez mérten hozzájárult ehhez az
eredményhez! Köszönjük az adó 1 %-át felajánlóknak, a tagjainknak, önkénteseinknek, az Önkormányzatnak az egyszeri segítséget, a hozzánk látogatóknak, a sétáltatóknak, az örökbe fogadóknak, ideiglenes befogadóknak,
a posztjainkat megosztóknak, képeinket lájkolóknak, és mindenkinek, aki
nem megy el a nélkülözők mellett, legyen szó állatról vagy emberről. Mindenki tehet valamit azért, hogy jobbá
tegyük a világot. Mi hitünk szerint azt
adjuk Pomáz város közösségének, ami
a legfontosabb ebben az életben: a saját időnket. Ha továbbra is szimpatizáltok tevékenységünkkel, akkor idén is
számítunk a segítségetekre!
Köszönettel Lohonyáné Mezei Szilvia
és az összes önkéntes Pomázi ÁVE

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
Október
7-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
14-én 8.00–20.00-ig
István Király
21-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy
28-án 8.00–20.00-ig
Viktória (Budakalász)
November
4-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty

Kőhegy

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

MATEMATIKA,
FIZIKA, LATIN

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

Október a látás hónapja! Ingyenes
látás ellenőrzés 2018. október 31-ig

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)

Lejtényi Emánuel
plébániai kormányzó

REDŐNYÖK

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

A pálcikaembertől az
élethű önarcképig!
Jobb agyféltekés
rajz- és festőtanfolyam
felnőtteknek és
gyerekeknek is!

Művészetterápia

Három nap alatt
hihetetlen
fejlődést
érhet el!
Tel:
(06) 30562-8146

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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