---

Pomázi Polgár
Pomáz Város Önkormányzatának Lapja

XXVII. évfolyam, 11. szám, 2018. november

Belterületi kerékpárútról
és főutcai faültetésről
döntött a testület

Idén is méltó helyre
kerültek a városi
kitüntetések

Ingyenes

HIRDETÉS

2 Pomázi Polgár

TARTALOM

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

Házunk tája.......................................7.

Szakrális Hét.....................................8.

Ünnep........................................12-13.

Szülőklub........................................18.

Tájékoztató kutak bejelentéséhez......19.

Újságunk megtalálható városunk honlapján (www. pomaz.hu)

Pomázi Polgár
AlApító: pomáz város önkormányzAtA
Felelős kiadó: pomázi polgármesteri Hivatal
székhely: 2013 pomáz, kossuth l. u. 23-25.
kiadásért felelős személy:
szabóné dr. Bartholomaei krisztina, jegyző
Főszerkesztő: Hamvas Atanáz

Hirdetésszervező: Gyurgyik zsuzsanna telefon: 06-20-340-52-88
megjelenik 6000 példányban.
E-mail: pomazi.polgar@freemail.hu
nyomda: mátyus Bt. Felelős vezető: mátyus Gyula

HU Issn 1587-7604
Hirdetés leadása minden hónap 20-áig, kép (jpg, tif) formátumban.
Lapzárta minden hónap 20-án. Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.

A találmány

A Feltaláló izgatottan kelt fel, a nap első sugarával. Gyorsabban elkészült, mint általában reggelente szokott, mert nagy nap volt számára a mai!
Ugyanis mára kapott időpontot a Találmányi
Hivatalba. A találmány szépen be volt csomagolva, szállításra készen. Gyorsan megreggelizett,
sóhajtott egy nagyot, mondott egy fohászt és
nekiindult találmányával a hivatalba. Útközben
mindenki nézte, ahogy a Feltaláló húzta guruló
kocsiján a nagy dobozt, amelyben a találmány
volt. Nyitásra érkezett. Elsőként mehetett be a
Találmány Szabadalmaztató Bizottság elé.
- Mit hozott? – kérdezték tőle.
- Okos és Intelligens Takarítórobot, röviden:
OKITA. Arra fejlesztettem ki, hogy a közterületen, ahol elhelyezzük, tisztán tartsa környezetét. Érzékelői folyamatosan figyelik a területet,
robot karjai minden irányba 3 méterre elnyúlnak,
hogy felvegyék a szemetet. A robotkarok több
funkciósak, van az egyszerű fogó-fej, amely
felveszi például az eldobott műanyagpalackot,
sőt képes felvenni az eltaposott cigarettát is. De
van törlőfejes, amely feltisztítja a pacát, például
egy elejtett fagyit. Aztán van oldószeres-fej a
rágógumikra, van fertőtlenítő fej az ürülékek eltávolításához. És még sorolhatnám. Az OKITA
hangadásra is képes. Figyelmezteti a járókelőt,
hogy véletlenül elhajította a sörösdobozát. Természetesen udvarias a robot, bocsánatot kér a
figyelmeztetésért, és engedelmet az elhajított
doboz összeszedéséért. Burkolata megóvja a fagyástól, az esőtől, jégesőtől, a rúgásoktól, feszítővasaktól. Energiáját az összegyűjtött és átalakított anyagokból nyeri, tehát önfenntartó. Sőt
bármikor lekérdezhető, hogy miből mennyit
gyűjtött napra pontosan. A Bizottság tagjai lelkesen hallgatták. Szemük-szájuk tátva maradt a
találmány nagyszerűségén. Vastapsot kapott a
Feltaláló, amikor megállt egy lélegzetvételnyi
szünetre.
- Találmánya fantasztikus Feltaláló úr! A Bizottságunk tagjai nevében nyugodtan mondhatom, hogy szabadalmaztatjuk. Mennyibe
kerülne?
- 5 875 340 Ft. Ez az előállítási költsége, én
magam nem kérek érte pénzt. Higgyék el, megtérül az ára! – mondta elcsukló hangon. Érezte,
hogy a lelkesedés elcsendesül.
- Hát, jó drága! – szisszentek fel a Bizottság
tagjai. Főleg, ha csak egy 6 méter átmérőjű területet képes megtisztítani, az azt jelenti, hogy
városonként több száz kéne. Ez nagyon drága!
– jelentették ki végül. Nem tudná olcsóbban
elkészíteni, olcsóbb alapanyagokat keresni
hozzá?
- Az OKITA alapanyagait különleges módon kell
kiválogatni, megmunkálni, egyelőre nem tudom
olcsóbban megtenni. Bár van egy régi tervezetem, ami olcsó, gyakorlatilag ingyen van, de
nem mertem eddig senkinek elmondani.
- Na, mondja el! Halljuk! – mondták a Bizottság
tagjai.
- A régi tervem neve: A „Nem Szemetelő Ember”, röviden NESZE…
Lejtényi Emánuel
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A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Idén is méltó helyre kerültek a városi kitüntetések

Az október hónap eseménydúsra sikerült városunkban. A testület több fontos döntést is hozott, a MÁV-HÉV szolgáltatásával kapcsolatban is történt előrelépés, az
eddigi közétkeztető felmondta a szerződését, s a városi kitüntetések is átadásra
kerültek az október 23-i ünnepségen. Vicsi László polgármesterrel elsőként a fontosabb testületi döntésekre tekintettünk vissza.

- Pest Megye Önkormányzata a megyének nyújtandó 80
milliárd forintos kompenzációs keretéből újabb pályázatot
írt ki a megye fejlesztésére. Ezek egyike a belterületi kerékpárutak fejlesztése. Mivel a pályázat is nagyon gyorsan
került kiírásra és igen nagy érdeklődés kísérte a települések,
körében, ezért szakmérnökökkel áttárgyaltuk és modelleztük, hogy az első ütemben megépülő, Pomázt Szentendrével
összekötő kerékpárút hogyan folytatódjon városunk területén. A megoldást megtaláltuk, s igyekeztünk a lehető
legkevesebb lakossági problémát generálni, és olyan nyomvonalat kiválasztani, mely megfelel a pályázati feltételeknek
– csak önkormányzati tulajdonú úton és területen építhető –
és részben felfestéssel, részben új utak építésével alakul ki.
Emellett egy régi lakossági igényt is megpróbálunk kielégíteni, vagy legalábbis megkezdeni egy olyan folyamatot,
mely hosszú távon biztosítja városunk környezeti szépülését. Nevezetesen faültetési programba kezdünk, melynek
első ütemében több mint száz fát ültetünk a főutca Beniczky
utca és Dobogókői út közé eső szakaszán. Hangsúlyozom,
hogy ez csak az első lépés, mert a közeljövőben a város több
pontján is tervezünk hasonló mértékű faültetési akciókat.
- Talán a környezet megóvására szolgálhat az a megállapodás is mely kialakulóban van a MÁV-HÉV Zrt-vel…
- Mielőtt a környezetről beszélünk, el kell mondjam, hogy
sok pomázi polgártársunknak okozott problémát a jegyvásárlási rendszer megváltoztatása a HÉV-en. Nem vagyok
híve a nyílt levelek írogatásának, én szeretem a partnereket
partnerként kezelni. Legyen az akár a magyar állam, vagy
éppen a MÁV-HÉV. Éppen ezért a jegyvásárlási probléma
eszkalálódásakor, személyesen fordultam kéréssel a MÁVHÉV vezetéséhez, s a szép szó meghallgatásra is talált. Gyorsan intézkedtek, s a végső megoldás megtalálásáig Pomázon
mobil jegyárusítót és segítőket állítottak szolgálatba. Ami
számunkra legalább ilyen fontos, hogy a helyszíni bejáráson
a vezérigazgató helyettes asszonnyal megtaláltuk a közös
hangot, s ennek köszönhetően városunk már meg is ter4 Pomázi Polgár

veztette az új állomás melletti gépkocsi parkolót, mely csaknem 60 gépjárműnek ad lehetőséget parkolásra. Emellett
elkezdődött a használhatatlan kerékpártárolók elszállítása,
valamint a közeljövőben elkezdjük az állomás központi
járdájának rekonstrukcióját.
- Megdöbbentő hír volt, hogy a város eddigi közétkeztetését
biztosító Hungast Vital Kft. december 14-i határidővel egyoldalúan felmondta a szolgáltatási szerződését…
- Az előzménynél kell kezdenünk, hiszen a szolgáltató a
szerződésében foglaltakon felül szeretett volna közel 15%os áremelkedést elérni, ám ezt mi nem hagyhattuk! Ennek
köszönhetően felmondta a szolgáltatást, mellyel nyilvánvalóan azt próbálja meg elérni, hogy a meghívásos pályáztatásnál már az általa elképzelt, magasabb áron nyerhesse el
újra a szolgáltatást. Természetesen megkerestem azokat a
pomázi szolgáltatókat, akik szóba jöhetnének a helyi közétkeztetésben, de sem kapacitásban, sem az eddigi árakon
nem tudják vállalni a pomázi közétkeztetést, mely napi ezerötszáz adag ételt, s évi százmillió forintos ráfordítást jelent.
A meghívásos pályázat hamarosan lezajlik, s kiderül, ki lesz
a felelős a helyi közétkeztetésért a továbbiakban.
- Október 23-a mindig különös nap a város életében,
hiszen ekkor kerülnek átadásra a legmagasabb városi elismerések.
- Természetesen, ahogy minden évben, idén is megalakult az
ad hoc bizottság, amely a testület elé terjesztette a díszpolgári címre és a Pomázért kitüntetésre javasoltakat. A bizottság előterjesztése alapján a testület döntött arról, hogy idén
egy díszpolgári címet és három Pomázért kitüntetést adományozunk. Sajnos ez utóbbiak közül kettő posztumusz elismerés volt. A helyi sportéletért nyújtott tevékenységéért
kapott díszpolgári címet Mészáros Gyula. Pomázért elismerést kapott Bíró József, míg posztumusz Pomázért kitüntetésben részesült Farkas András és Tompa István. Idén is
méltó helyre kerültek a városi díjak, hiszen olyan személyek
kapták őket, akik a mindennapokban rengetget tettek városunkért.

Sikeres bejáráson vagyunk túl

HÁZUNK TÁJA

A MÁV-HÉV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettesével, Kazai Katalin asszonnyal járta be a pomázi HÉV
állomást Vicsi László polgármester.
Az október 5-én délelőtt 10 órától induló tárgyalásokat egy
helyszíni bejárás követett, ahol az Önkormányzat megkapta
a tulajdonosi hozzájárulást a MOL kút mögötti parkoló kialakításához. Ennek költségeit az Önkormányzat vállalja.
Heteken belül a régi kerékpártárolókat (konténer kerékpár
tárolókat) a MÁV-HÉV Zrt. elbontatja. A hév állomás területén tavasszal közös beruházásként korszerű kerékpártárolók elhelyezését kezdjük meg. Az Önkormányzat a közeljövőben a HÉV állomás melletti széles aszfaltozott járdát
saját költségén újjáépíti. Felhívtuk a figyelmet a HÉV állomás épületének rendbetételére, illetve új funkciók kialakítására (nyilvános wc, kávézó). Ezt a tárgyaló partner
elfogadta és a későbbi beruházások között szerepeltetni
fogják. Mind a két fél nyitott a folyamatos kommunikációra
és egymás segítésére.

Elkészült a Sicambria Információ a szemétdíj
utca aszfaltozása
csekkek befizetéséről

Pomáz Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a
forgalmas utcák javítását az anyagi lehetőségeihez mérten.
A Sicambria utca ugyan nem egy hosszú utca, de rendkívül
forgalmas. Sokan itt közelítik meg a pomázi temetőket, valamint a sportolni vágyók is gyakran használják az utcát a
sportpályákhoz menvén. Nem csak gyalogszerrel, hanem
autóval is gyakori a Sicambria utcán való közlekedés, hiszen
a közelmúltban egy parkoló területet alakított ki az Önkormányzat az utca azon végén, ami a focipálya mellett végződik. Az utca aszfaltozását Kósa Anikó, a körzet önkormányzati képviselője is szorgalmazta.

Tisztelt Pomázi Polgárok!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV ZRt.) hibás összegű számlákat postázott
ki a 2018. január 1-31-ig terjedő időszakra.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pomáz Város Önkormányzata egyeztetett az NHKV ZRt.-vel a 2018. első havi
szemétdíjra vonatkozó számláival kapcsolatban és az
egyeztetés alapján az alábbiakra kérjük Önöket:
- A hibásan kiszámlázott, magasabb összegű csekket nem
kell befizetni, azok kérelem nélkül STORNÓZÁSRA kerülnek.
- Aki már befizette a csekket, annak a befizetett összeg túlfizetésnek minősül és beszámításra kerül vagy a következő
hetekben kiküldésre kerülő új számlán vagy a következő
negyedévi szemétdíjból. Erre pontos információt sajnos nem
kaptunk az NHK Zrt.-től.
A további fejleményekről részletesen tájékozatjuk a lakosságot. Kérjük, mindenki kísérje figyelemmel a városi honlapot, a Facebook városi oldalát, ahol részletes tájékoztatást
adunk Önöknek! Köszönjük együttműködésüket!
Pomáz Város Önkormányzata nevében:
Vicsi László polgármester és
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

A Netrax Kft. közleménye

Ezúton tájékoztatjuk a pomázi lakosokat, hogy a városi
pletykákkal, „mendemondákkal” ellentétben a Mozolai
Lajos által vezetett Netrax Kft valamint Pomáz Város
Önkormányzata között semmilyen ingatlanra vonatkozó
üzleti kapcsolat nem volt az elmúlt 12 évben, egyetlen
lakáscélú építési telket, önkormányzati területet, vagy
épületet nem vásárolt a fent nevezett cég és magánszemély az Önkormányzattól.

Az Építéshatósági Iroda 2013. év eleje óta Szentendrén
működik, így az építési engedélyeket sem a pomázi Polgármesteri Hivatalnál intézzük. Ellenben Mozolai Lajos
cégében változó létszámmal 100-200 fő pomázi lakos dolgozik helyben; minden építkezéssel kapcsolatos alapanya-

gokat, ami beszerezhető Pomázon, ezen cégek itt vásárolnak, segítve ezzel is a helyi kereskedőket. Minden építkezés
a helyi és az országos szabályok maximális betartásával
történik. Továbbá tájékoztatjuk a teljes lakosságot, hogy
minden facebook oldalon megjelenő rágalom, vagy más
internetes oldalon (weboldalakon), nyomtatott sajtóban és
szórólapokon megjelenő rágalmakat cégünk munkatársai
lementenek és eltesznek. Amennyiben anyagi, vagy bármilyen más jellegű szándékos károkozást érzékelünk, úgy,
az évek óta felhalmozott/összegyűjtött anyagokkal a megfelelő jogi lépéseket meg fogjuk tenni, szándékos károkozóink ellen; legyen az magánszemély, facebook csoport,
vagy bármilyen más szervezet.
Netrax Kft.
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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

Belterületi
kerékpárútról és főutcai
faültetésről döntött
a testület

Október havi rendes testületi ülését tartotta meg Pomáz
Város Önkormányzata 2018. október 10-én. A napirendi
pontok között két fontos előterjesztés is szerepelt, melyeket
a testület mindkét esetben egyhangúlag szavazott meg.

Az első egy sürgősségi előterjesztés volt kerékpárút pályázatra
vonatkozóan. A PM_KEREKPARUT_2018 elnevezésű pályázati keretről a nemzetgazdasági miniszter hozott nemrégiben
döntést, melynek lényege, hogy az önkormányzatnak így lehetősége nyílik egy olyan pályázat beadására, mely a kerékpáros
közlekedést segítené elő Pomáz belterületén a Bihari utca és a

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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Beniczky út között. A pályázat kiírása szerint kizárólag önkormányzati kezelésben levő utakon alakítható ki a kerékpárút.
Így az előterjesztésben a Bihari utca, Beethoven utca, Táncsics
Mihály utca, Magyar utca, József Attila utca, Huszár utca,
Szelistye sétány, Szent István park, Tél utca, Huszár utca
nyomvonal szerepelt. A kerékpárút bizonyos szakaszokon a
meglévő úthálózaton kerül felfestésre, bizonyos szakaszokon
pedig újonnan épül meg.
- Azért is különös jelentőségű ez a pályázat – mondta Vicsi
László polgármester -, mert így a Szentendre és Pomáz között
megépülő kerékpárút a város belterületén is folytatódhat a
Tiszolczy teleptől egészen a Huszár utca és a Beniczky utca
kereszteződéséig.
S, ha már a Beniczky utcát említettük, papírra kell vetnünk,
hogy a másik jelentős testületi döntés a főút ezen részével, illetve
a Dobogókői úttal kapcsolatos. A város ugyanis ezen az útszakaszon jelentős faültetési programba kezd, ami nagyságrendileg
100-150 fa elültetését jelenti ezen a területen.
- A főutcánk környezeti állapotának javítása érdekében javasoltam, hogy kezdjünk bele egy jelentős faültetési programba –
folytatta Vicsi László. – Első lépésként a fent említett útszakaszokat jelöltük ki, de távlati terveink az egész városra vonatkoznak. A terület képviselőjével, valamint egy Pomázon élő
okleveles kertészmérnökkel bejártuk a területet, s meghatároztuk, hogy hova és milyen fákat szeretnénk vagy tudunk elültetni. Olyan fákat szeretnénk ültetni, amik bírják a körülményeket,
a forgalmat, a klímát és megfelelő magasságra nőnek. Nagyságrendileg tízmillió forintos beruházásról döntöttünk most, s ezzel
a zöldebb Pomáz felé tettünk egy nagy lépést.

HÁZUNK TÁJA

Megemlékezés és gyertyagyújtás az Aradi
Vértanúk tiszteletére

ARADI 13 VÉRTANÚK – így vésődött be minden magyar
szívbe kitörölhetetlenül és elévülhetetlenül. A Hősök tisztelete jeléül az eseményen koszorúzott: Vicsi László polgármester, Kósa Anikó alpolgármester és Rédei Imre
önkormányzati képviselő. Az idei megemlékezésen Rédei
Imre önkormányzati képviselő mondta el gondolatait a
megjelentek előtt, mely így hangzott:
Tisztelt ünneplő Gyülekezet! Hölgyeim, Uraim, kedves
Pomáziak! Október 6.-a, Magyarország egyetlen hivatalos
nemzeti gyásznapja. Gyásznap, de akkor mit és miért ünneplünk? Kérdezhetnénk… A hősöket és azok hősiességét
ünnepeljük, akik a lehető legnagyobb áldozatot hozták meg
a hazáért: életüket adták a szabadságért, lélekemelő
elveikért, meggyőződésükért. 169 évvel ezelőtt végezték ki
Aradon a szabadságharc 13 tisztjét. A vértanúk neve ismert.
A nevek többségén látható, hogy nem magyar származású.
Azt tanultuk, hogy a 13 kivégzett hős más nemzetiségű volt,
azonban azt is tudnunk kell, hogy kettő kivételével mind a
Trianon előtti Nagy- Magyarországon születtek; min-

denikük magyarnak vallotta magát, és mint ilyen áldozta
életét a hazáért az 48-as szabadságharcban. A magyar királyságban élő nemzetiségiek a magyar nemzet részeinek,
„hungarusnak” számítottak. A magyarság, illetve a nemzetiségek között nem minden esetben volt harmonikus a viszony, de amikor kellet és a történelmi szükség úgy kívánta,
akkor együtt harcoltak a közös haza szabadságáért. Születésük helye szerint egyedül Török Ignácz született a mai
Magyarország területén; a többi felső tiszt, tábornok a régi
Nagy-Magyarországon látta meg a napvilágot. Hogy miért
említem fel mindezt? Azért, hogy nyomatékosan jelezzem:
ezek a hősök - bárhonnan is származtak – mégis
Magyarországért, a magyar szabadságharcban áldozták
életüket a közös hazáért. Mintha érezték és tudták volna azt,
amit Illyés Gyula mintegy száz évvel később mély
átérzéssel a ’Haza a magasban’ című vers gyönyörű soraiban
fogalmazott meg: a Haza a lelkekben és emlékeinkben
határtalanul és elpusztíthatatlanul él és élni fog! Ezért a
Hazáért áldozták életüket hőseink, az aradi vértanúk!
Tisztelet és dicsőség emléküknek!

Pomáz Város legerőssebb embere 2018

Második alkalommal rendeztük meg ezt a versenyt, fiatal férfiak számára. Idén is öt versenyző 5 játékban mérte össze erejét.
Az első egy traktor hátsó kerekének átfordítása volt 2 perc
időkorláttal. Ebben a versenyszámban 41 átfordítás volt a legeredményesebb. Második versenyszám 2x5 kg-os súlyzót kellett megtartani oldaltartásban, ki meddig bírja. Ennek a számnak
a legjobbja majdnem másfél percig tartotta az eszközt.
Nagyméretű gumiabroncsokat kellett áthordani és tornyot
építeni belőle, a negyedik játékban. 19,54 másodperc volt a
legjobb idő. Ezután a 25 kg-os homokzsákok hordása következett, ez vette igénybe legjobban a versenyzők erejét. A
játékot idén is a petrence tartása zárta. A majdnem 4 kg-os 210
cm hosszú eszközt a legtovább 2 perc 28 másodpercig tartotta a
versenyszám legeredményesebb játékosa. Az idei versenyt, a
kupát, Sípos Zoltán nyerte. Egy évig ő a városunk legerősebb
embere. Minden játékos, aki részt vett a versenyen, vitamin csomagot kapott és dicséret illeti: Bodola Botond, Kiss László,
Sosity Emil és Varga Istvánt. Köszönet illeti azokat a pomáziakat is, akik adományaikkal lehetővé tették a verseny díjainak
megvásárlását és lebonyolításának megvalósítását: Rákos István
és felesége, Stampf József és családja, Forrás Sándor, Pazurek
Csaba, Márton László, Máté Elek. A következő évben is hasonló játékkal készülünk Pomáz Városnap megünneplésére.
Halászné Gambár Mária, POVEK
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SZAKRÁLIS HÉT

Minden közszereplésnek van üzenete

A Pomázi Szakrális Művészetek Hetének eseményei rám
mindig nagy hatással vannak.
Örülök annak, ami megszülethet, és örülök annak, amikor
másoktól kapok olyan visszajelzést, hogy örömüket lelték
ezekben az eseményekben.
Az igazi művészet szerintem olyan dolog, melyet emberek
művelnek, túl azon, ami a hétköznapok gondja, ami feladatuk, és kötelességük. Ami így megszületik, általuk, és kifejezésre jut, az pedig másokat is képes kizökkenteni, rádöbbenteni arra, hogy az Élet több mint kötelesség, felelősség,
vagy feladat. Az ünnep bennünk születik meg, és reményt,
életet táplál, mely méltósággal ajándékozza meg az Embert.
Az Élet lehetőség rá, hogy megtapasztalhassam: az ajándék
engem gazdagít. Akkor is, ha kapom, és akkor is, ha adhatom. Az ajándékozásban válhatunk közösséggé.
Kéner Gabriella és társulata, az Esztergomi Babits Mihály
Kamaraszínház, a héten egy produkciójukkal ajándékozott
meg bennünket: a Pomázi Művelődési Házban láthattuk a
Jónás könyve Török Sophie előadásában c. darabot.
Két színész – egy színész házaspár - volt csupán a színpadon: Láthattunk egy színészt, aki minden színészi adottságát megmutathatta, de mégsem telepedett rá a másik szereplőre. Egy másikat, aki számára más eszköz nem maradt,
mint a mimika, a testbeszéd, de melyekkel tudott élni, és teljes értékűvé tenni színészi alakítását. E kettő csodálatos
egységet tudott teremteni a színpadon, melyhez szervesen,
érzékenyen és hibátlanul tudott társulni a technika.
A színészi munkán túl, a rendezőt, Kaj Ádámot kérdeztem a
darabról és a társulatról:
- Honnan a vonzalom Babits iránt, a társulat névválasztásában és a mű bemutatása kapcsán is kérdezem?
- Babits habár nem Esztergomban született, mégis szoros
szállal kötődik az első magyar fővároshoz. A múlt század
húszas éveiben vásárolta azt az előhegyi házat, ami egészen
haláláig nem csak nyaralója, hanem lényegében szellemi
menedéke volt, és ahol – sok más remekmű mellett – a Jónás
könyve is megszületett. Babitsnak köszönhetően a két világháború között Magyarország művészvilágának a krémje
fordult meg Esztergomban, akiknek a nevét a híres autogrammos fal is őrzi. A névválasztás így egyben programadás, a darab pedig művészeti ars poetica a társulat számára.
- A mű szerzőjéről mit lehet tudni? Hogyan keletkezett ez a
színdarab?
- Az előadásban – néhány húzott sort kivéve– teljes egészében elhangzik a Babits-mű. Ezt egészítettem ki egy házastársi keretjátékkal, valamint Jónás jövendölésével, amit
egyébként maga Babits nem írt meg. Mindezzel az volt a
célom, hogy egy új síkot hozzak be az ószövetségi sík mellé:
Babits korát. És ebben benne volt mind a magánszféra, mind
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pedig a történelmi korszak, amiben a mű fogant.
2016-ban, Babits halálának 75. évfordulóján, készült el az
előadás, aminek premierje a Művelődés Háza Esztergomban
volt, majd ezt követően az előhegyi Babits-ház kertjében is
játszottuk, méghozzá az előtt a barackfa előtt, amit még
maga a költő ültetett. Az előadás születése lényegében egybe esett társulatunk születésével, ami az idei évtől színházként működik tovább. Nem véletlenül választottuk logónknak a cethalban ülő Jónás próféta képét.
- Önök, mint a rendező, és a szereplők, mi az üzenetük,
amit közvetíteni szeretnének ezzel az előadással?
- A prófétai szerepvállaláson túl, azt gondolom, a házastársi
szeretet és hűség a legfontosabb üzenet, amit a beteg költő
és a gondoskodó feleség példáján keresztül mutatunk be.
Babitsot szereti az irodalomtörténet „elefántcsonttorony
költőnek” bélyegezni, azonban neki is szüksége van társra,
védelmezőre, aki ugyanúgy egyengeti a pályáját, ahogy azt
a Jóisten Jónás esetében is tette.
- Tudjuk, hogy Török Sophie, azaz Tanner Ilona önálló
művész életet is élt férje árnyékában meghúzódva, illetve,
már leányként bemutatkozott verseivel a Nyugat hasábjain. Tanner Ilona római katolikus családba született, a
fővárosban nevelkedett, tanult, külügyminisztériumi tisztségviselőként dolgozik, majd 1921. január 15-én (25
évesen) férjhez megy (a 37 éves) Babitshoz Ahogy olvashatjuk róla: "ezt követik a boldog-boldogtalan, kalanddal
és kudarccal vegyes házasévek". Mennyiben szól róla ez a
darab?

- Inkább azt mondanám, hogy róla is. Egy házastársi szövetséghez ketten kellenek. A szerepe viszont tagadhatatlanul
fontos: ő az indikátor, ő az, aki a lelket tartja a beteg férfiben. Ő sarkallja alkotásra a költőt, hogy harcoljon a szörnyű kór és a még szörnyűbb háborús kor ellen. És igen,
ebben rengeteg lemondás és áldozat van. De azt gondolom,
ez teszi őt valódi hőssé. Különben egy vers tőle is szerepel
az előadásban, amiben halott férjétől búcsúzik. Így nem
csak a gondoskodó feleség előtt tisztelgünk, hanem az alkotó előtt is, aki nélkül talán a kései Babits-művek meg sem
születtek volna.
Köszönjük ezt az ajándékot, melyet mi, Pomáziak, teljesen
ingyenesen kaptunk és kiváló minőségben. (Ez az Ars Sacra
Fesztiválnak – mely keretében rendezzük a Pomázi Szakrális Művészetek Hetét - egy csodálatos érdeme, hogy a szakrális művészetet, „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” – az
evangelizálás, népiesen mondva: az örömünk üzenetének
szintjére képes emelni!) Legyen díjuk, jutalmuk, örömük,
mely erőt ad további munkájukhoz a köszönetünk és hálánk,
nagyrabecsülésünk!
NJ

800 darab árvácskával
szépült városunk

Október 5-én Pomáz Város Önkormányzata 400 darab árvácska megvételével a pomázi Zöldike Zöldség Gyümölcs Bolt
pedig további 400 darab árvácska felajánlásával járult hozzá
városunk szépítéséhez. A Pomázi Polgármesteri Hivatal dolgozói az 56-os téren, a Teleki-Wattay kastély főlépcsője mellett végezték az ültetéseket és ezzel egy időben rendbe tették
az 56-os sírokat is, beültetve a szép virágokkal. Az új ültetésű
árvácskákkal találkozhatunk még a Művelődési háznál, a Hétszínvirág Óvodánál, de az Idősek Otthona udvarán is. A pénteki ültetésben a Szent István tér és környékének gondozására
és közösségi térré formálására alakult SZITA csoport is rész
vett.

50 éves érettségi találkozóját
ünnepelte az első pomázi
gimnáziumi osztály

Pomázon 1964 szeptemberében nyitotta meg kapuit az első
gimnáziumi osztály, több mint 40, a környék településein lakó
diák számára. Az érettségiig 28-an jutottak el. A többiek közül
ki más gimnáziumba iratkozott, ki felhagyott a középiskolai
tanulmányokkal. Kiváló tanárok munkája nyomán, Pomázon
1968-ban érettségi vizsgát tett 28 gimnazista, és indult a „nagybetűs élet” reményteli útjára. Sokan szereztek diplomát, értek el
szakmai sikereket, többen családjukban, gyermekeikben találták
meg a biztos pontot. A találkozón 3 tanár, köztük Nagy Lászlóné
Edit néni, az osztályfőnökünk is jelen volt. A találkozó fényét
emelte, hogy régi osztálytermünkben 7 éves pici elsősök verssel
köszöntöttek, az igazgatónő, Nagy Koppány Lászlóné kedves
szavait megfűszerezte szépen csengő népdallal. Ezután a kastély termeiben, ünnepi asztal mellet folyt tovább a beszélgetés,
emlékezés. Mindannyiunk örömére szolgál, hogy Alma Materünk falai között ismét folyik gimnáziumi oktatás. Mi pedig bízunk benne, hogy 5 év múltával ismét találkozunk régi emlékeink falai között!
Halászné Gambár Mária

HÁZUNK TÁJA

Mesedombi Óvoda
körüli járdaépítés

Elkezdődött a Pomázi Mesedombi Óvoda melletti járdák
kiépítése, mellyel Pomáz Város Önkormányzatának egy régebbi terve valósul meg. Zsebe Zsolt, az érintett terület önkormányzati képviselőjének kérése volt ez a beruházás, melyet
saját képviselői keretének teljes felhasználásával finanszírozott. Az Önkormányzat és a képviselő úr célja, hogy könnyebbé váljon az intézménybe járó kicsik és az arra járó gyalogosok
mindennapi közlekedése.

Városunk szeretettel
várja az új rendőröket!

Szolgálati lakás került kialakításra az új pomázi rendőrök
érkezését várva, ugyanis bővül a pomázi állandó rendőri
állomány létszáma.
Pomáz Város Önkormányzata a szeptemberi testületi ülésen
döntött arról, hogy a Pomáz, Luppa Vidor utca 10. szám alatti, két és fél szobás lakást, szolgálati lakássá nyilvánítja és a
bérlőkijelölési jogot a Pest Megyei Rendőr- Főkapitányság
Szentendre Rendőrkapitánysága részére adja át, amennyiben
az megállapodást köt a pomázi rendőrállomány feltöltése és
stabillá tételének érdekében a Pomázi Önkormányzattal. A
lakás felújítása elkészült és bútorozottan 5 fő elszállásolására
alkalmasan várja a rendőrség dolgozóit.

Közvilágítás kiépítése

A Wass Albert, Tamási Áron, Kós Károly utcákban már állnak
a villanyoszlopok. S, a hónap végén már a lámpák is világítottak, ezáltal a területen teljes közvilágítást valósít meg Pomáz
Város Önkormányzata.
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KÉPRIPORT

Anyatejes világnap Pomázon

Az Anyatejes Világnap alkalmából a Pomázi Védőnői
Szolgálat védőnőinek szervezésében, és lebonyolításában
a művelődési házban anyatejes ünnepség zajlott.
Nagy öröm volt az idén is a védőnői szolgálat számára, hogy
ismét köszönthették azokat az édesanyákat, akik legalább 1
éves korig szoptatták gyermeküket. A világnap pomázi rendezvényét Vicsi László polgármester nyitotta a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A polgármester
kifejtette az anyaság és az anyatejes táplálás fontosságát.
Beszédében kiemelte, hogy Pomázon az országos átlagnál
közel 20%-al többen választják az anyatejes táplálást, ami
egy rendkívül örömteli tendencia, ez pedig a pomázi védőnők sikeres munkájának egyik ékes bizonyítéka. Jó hangulatú, zenés, játékos eseményen vettek részt a jelenlévő családok, ahol a kicsik kaptak lufit, az édesanyák pedig egy elismerő emléklapot az anyatejes világnap alkalmából a sikeres
szoptatásért, valamint egy eredeti Panyi Zsuzsanna ékszert,
mely ajándékokat városunk polgármestere nyújtott át a megbecsülés jeléül. A rendezvényre a védőnők azokat a pomázi
édesanyákat hívták meg, akik az elmúlt egy évben anyatejjel táplálták a gyermeküket. Az esemény zárásaként az Önkormányzat minden jelenlévőt megvendégelt néhány finomsággal.
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HÁZUNK TÁJA

„Mostan színes tintákról álmodom”

Szeptember elején csörgött a telefon és én automatikusan nyúltam a billentyűzetért, hogy meghosszabbítsam egy olvasó kölcsönzését. De ebben az esetben Garai
Péterné, a Nappali ellátás vezetője kért meg barátságos
hangon, hogy hallgassam meg az otthon egyik tagját.
Markót Istvánné, Mária néni elmesélte, hogy születésnapja
volt és egy kedves klubtársa megajándékozta egy kifestő
könyvvel, amelyet szívesen megmutatna másoknak is. Sok
jót hallottam az olvasóktól az intézményről, gondoltam,
hogy jó alkalom lesz saját szememmel is megnézni belülről
a kívülről rendkívül barátságos, szép, a város központi helyén elhelyezkedő épületet.
Belépve, ha lehet, még barátságosabb az épület. Tiszta, tágas, tele emberekkel. Nem is jutott eszembe, hogy idősek
lakják, mert akkora volt a nyüzsgés, mint egy iskolában.
Marika néni vidáman fogadott és rögtön mutatta is a képeket, közben mesélésbe kezdett. Hirtelen megkérdezte,
hogy tudom-e, hogy hány éves? Bevallom, hogy rémlett,
hogy beszéltünk a koráról telefon, de nem vitt rá a lélek,
hogy azt mondjam, hogy 90. Bizony, Marika néni 1928.
augusztus 10-én született Fegyverneken és történetével a
történelem egy szelete elevenedett meg.
Öten voltak testvérek, de sajnos mára már csak ő van az élők
sorában. 1946. május 26-án férjhez ment ahhoz az emberhez, akivel 65 évig élt boldog házasságban. Négy leányuk
született, akik közül az egyik nagyon korán, még egy éves
kora előtt meghalt. Nagyanyám jutott eszembe, aki azt
mondta, hogy bizony nem volt olyan család a faluban, ahol
ne veszítettek volna el gyermeket idejekorán. A férjével, aki
gazdaképző iskolát végzett, Debrecen melletti tanyán gazdálkodtak 15 évig, ami biztosan nem volt könnyű időszak,
de Marika néni nagyon boldogan élte meg ezt az időszakot
s bár mondják, hogy az idő sok mindent megszépít, talán
mégsem lehetett boldogtalan, ha férje tangóharmonika- és
hegedűjátéka jutott legelőbb eszébe. Ma azt mondanánk,
hogy fiatalon házasodtak, de abban az időben egyáltalán
nem számított korainak, hogy a lányok fejét húszéves koruk
előtt bekötötték. Jöttek az ötvenes, hatvanas évek és Debrecen környékét sem kerülte el az erőszakos kollektivizálás,
aminek a következménye az lett, hogy a család Debrecenbe

költözött. A férj gyári munkás lett, Marika néni a művelődési házban helyezkedett el. Majd a 80-as évek elején a
család összefogott és kis nyaralót épített Berekfürdőn, ami a
korszaknak mondhatjuk „divatos”befektetési formája volt.
Szükség is volt rá, mert egy ekkora, összetartó család valahol kellett, hogy találkozzon. Rengeteg vidám fénykép tanúsítja, hogy a család, az, ami a legfontosabb Marika néninek. És neki van is, egy nagy összetartó családja 7 unokával,
7 dédunokával. Azt a fényképes albumot is, amiben megleshettem a családot az egyik unoka készítette a dédnagymama 90. születésnapjára. Marika néni az idők során elvégezte a szakácsképzőt, szerzett vendéglátó ipari és üzletvezetői végzettséget, amiben egyik lánya a nyomdokaiba
lépett. Csak halkan mondom, mert talán ő észre sem vette,
ahogy a családról mesélt a képeket mutatva a fényképes
albumban, hogy még egy fontos érték van ebben a családban: a tanulás. Büszkén mutatta a családtagokat, akik közül
az átlagosnál jóval többen végeztek egyetemet, főiskolát,
mert miközben megmutatta az albumban a gyerekeket,
unokákat, dédunokákat sosem felejtette el hozzátenni, hogy
ki milyen iskolát végzett.
Marika néni 2012-ben költözött Pomázra, mert korunk
betegsége nem kímélte az ő családját sem és lányát, akinél
Debrecenben lakott és gondját viselte, elragadta a halál. És
ahogy szokott lenni, a szomszédasszony elcsábította a Nappali Ellátást Biztosító Központba, ahol egy éve a mentálhigiénés foglalkozáson kezdett el kifestőket színezni, aminek bátran kijelenthetem, rabjává vált. Majoros Ferencné,
Magdika, a Pomázi Átmeneti Otthon vezetője elmondta,
hogy naponta 2-3 órát is eltölt az egyre bonyolultabb és
aprólékosabb rajzok színezésével. Amikor azt kérdezte,
hogy van-e értelme annak, hogy csinálja Palotai Boris
szavai jutottak eszembe: „Az élet értelmét nem keresni kell,
hanem nekünk kell értelmet adni az életnek.” Azt gondolom,
csodálatos, hogy Marika néni, aki egy csodálatra méltóan
erős asszony, minden életkorban értelmet lelt az életben,
nem elégedetlenkedik, úgy fogadja el az életet, mint egy
nagy ajándékot, és ha valaki tudja honnan jött és merre tart,
az nem fél semmitől. Remélem, hogy a „Makkosnak” Debrecenben még sokat kell várnia Marikanénire!
Ui.: Ha valakiből az „idősek otthona”, a társadalom rossz
beidegződése miatt viszolygást vált ki, bátran látogasson el
ide és ki merem jelenteni, hogy véleménye ez ügyben biztosan megváltozik.
Benkovics Zita
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A hősök és mártírok koporsószegei
repesztették meg a kommunista rendszert

Október 23-án 10 órakor az 1956-os Forradalom és szabadságharcra emlékezett a város. A hagyományoknak
megfelelően ezúttal is a körforgalmi csomópontnál lévő
emlékműnél zajlott a városi ünnepség, melyen Jakab
István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke
mondta az ünnepi beszédet, az ünnepi műsorban közreműködtek a Psalmus Kórus, Bordán Irén és ifj. Jászai
László színművészek, valamint átadásra kerültek az idei
városi elismerések is.
Jakab István ünnepi beszédében nem feledte el megemlíteni
a 62 évvel ezelőtt Pomázon történteket, megemlékezve a
város hősi halottjairól, s egykori forradalmárairól. Az
alábbiakban az országgyűlés alelnökének beszédét idézzük:
„62 éve ezen a napon – Márai Sándor szavaival – „meghasadt az égbolt” és nemzetünk az elnyomók arcába kiáltotta: „elég volt.” Elég volt a kommunizmus mindent eltipró
szörnyűséges rémuralmából, elég volt a mindennapokra rátelepedő diktatúrából, elég volt a nemzedékeket megnyomorító állampártból, elég volt a lélekölő és nemzetromboló
idegen eszmékből és elég volt az éjjel-nappal, minden hullámhosszon ömlő hazugságokból. A magyar nép megmutatta, erőszakkal sem lehet kiölni belőle ősi szabadságvágyát. Bebizonyította, hogy nemzeti összefogással mindent el
lehet érni és az elnyomás legmélyebb bugyraiból is fel lehet kapaszkodni a szabad levegőért. A kommunista hatalom
azonban végül idegen segítséggel hosszú évtizedekre ismét
a mélybe taszította a saját nemzetét. Tisztelt ünneplők! Pomáz a hősök, mártírok és a törvénytisztelő hazafiak városa.
A város korabeli krónikája félrevezethet bennünket, ha
hatalmas forrongást várunk: – hála Istennek! – Pomázon
nem voltak alattomos karhatalmi sortüzek, nem voltak lincselések, atrocitások és önbíráskodások. Volt viszont
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csendes, tisztelgő tüntetés a forradalom mellett, Nemzetőrség alakult, amely felelősséggel vigyázott a rendre és
megakadályozott minden erőszakot. De Pomáz épp így, a
legtisztább formában, a rendet és a normalitást megőrizve,
példamutató módon tett hitet a forradalom mellett. Ne felejtsük azonban, hogy lakosai valójában vérrel is adóztak
1956-ban. Október 24-én a fegyvertelen Mészáros György a
Honvédelmi Minisztériumnál történt lövöldözésben vesztette életét. Másnap, fegyverszállítás közben pedig Bánóczi
Fülöp János kapott halálos sebesülést. A pomázi tanácselnök
hiába méltatta 1956 decemberében, Bóna Zsigmondnak, a
Nemzetőrség vezetőjének érdemeit, kiemelve, hogy ő és
társainak köszönhetően rend uralkodott Pomázon, két hónap
múlva statáriális eljárásban halálra ítélték négy másik társával együtt, és végül őt és Katona Sándort kivégezték.
Utolsó mondataival is a reménynek adott hangot: „Nem
hiába halok meg. Halálomból is hiszem, hogy élet támad.”

mében Vicsi László polgármester köszöntette, kiemelve azt
az erőt, tehetséget, kitartást mellyel a pomáziak nagy közösségének példát mutattak. Az idén a polgármesternek is
járt elismerés, mégpedig a Magyarok Világszövetségének
emlékérme, melyet Héder Géza adott át számára. A nap
további részében városi vezetők, civilek, családtagok koszorúztak a Városháza parkjában és az 56-os síroknál.

Másik 3 társuk – Rudas András, Héder Géza, Szutter János
– ítéletét kegyelemből életfogytiglanra változtatták.
Czimmer Tibort, aki a fővárosban fegyverrel harcolt a
szabadságért, Szombathelyen fogtál el és 1957. november
27-én végezték ki. Farkas Zoltánt, a Nemzeti Bizottság
vezetőjét, és társait, Bencze Dezsőt, Kacsovszky Andort 1-1
év börtönre ítélték. Pomáz hőse Varga János is, aki 16 éves
diákként harcolt a Corvin-közben és az ottani Pesti Srác
című szobor ihletője lett. 13 évet kapott, de a kínzásokból
fakadó egészségügyi okok miatt 1963-ban szabadulhatott.
Bóna Zsigmond és társai valóban nem hiába haltak meg. Ma
már tudjuk, hogy ezen hősök és mártírok koporsószegei
repesztették meg a kommunista rendszert, amely toldozvafoldozva, erőszakkal és megfélemlítéssel sajnos még
évtizedekig tudott működni; de vallom, áldozatuk nélkül a
mai demokratikus Magyarország nem létezne. Ezért ma ne
csak a forradalom kitörésére emlékezzünk, hanem hajtsunk
fejet mindazok előtt, akik életüket adták a nemzetért vagy a
megtorlás áldozataivá váltak.”
Az ünnepi beszéd, majd az ünnepi műsor után Jakab István,
Vicsi László polgármester és Kósa Anikó alpolgármester
adta át a város kitüntető díjait. Idén a testület egy díszpolgári
és három Pomázért kitüntető címet adományozott. Pomáz
díszpolgára címet adományozott Mészáros Gyulának, aki
1969 óta tevékenykedik a helyi sportegyesületnél, melynek
elnöki tisztségét 1999 és 2012 között töltötte be. Mai napig
is az egyesület alelnöke, s így közel fél évszázados
munkájával nagymértékben járult hozzá Pomáz
sportéletének fejlődéséhez. Pomázért elismerést kapott Bíró
József, míg posztumusz Pomázért kitüntetésben részesült
Farkas András és Tompa István. Az ünnepség az emlékezés
virágainak elhelyezésével, gyertyáinak meggyújtásával
zárult. A kitüntetetteket a Polgármesteri Hivatal díszterPomázi Polgár 13
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Diadalmaskodtak a
Sashegyi Gimnázium
színjátszói

Bátrak Próbája

Középiskolánk 12 éves története alatt sok változást éltünk meg. Művészeti intézményből rendészetivé, szakközépiskolából gimnáziummá lettünk, egy valami viszont a kezdetektől állandó volt: a játék szeretete.

Rendészeti képzésünkön tanuló diákjaink évek óta sikeresen
szerepeltek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szervezett Krimit tud? elnevezésű
improvizációs versenyen, három éve a vándorkupát is birtokolhattuk egy esztendeig. A Beugró című műsor mintájára
kialakított prevenciós célú vetélkedőn 3 fős csapatok küzdenek egymással. A középiskolásoknak a vetélkedő során
egy-egy vagyonvédelmi, bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi
problémát kell megoldaniuk, miközben különböző improvizációs gyakorlatokat is teljesítenek. Idén nem csupán bizonyos, - a helyzethez nem kötődő mondatokat – kellett
váratlan pillanatokban beépíteniük az adott szituációba, hanem különböző tárgyak/személyek bőrébe is bele kellet
bújniuk egy-egy jelenet erejéig. A regionális döntőn szereplő 9 csapat közül a Sashegyi Gimnázium 10. osztályosai
diadalmaskodtak. Így Becz Dániel, Várszegi Kevin és Várkonyi Vince novemberben az országos döntőn is megcsillogtathatja színjátszó tehetségét. Reméljük, ezúttal is hódítanak majd a sashegyis fiúk!
Szentmiklóssy-Kovács Zsuzsanna

A tanév első szombati munkanapja rendhagyó módon telt
5.a, 5.b és 6.a osztályos diákjaink számára: a MATASZ Pest
Megyei Szervezete és a Sirályok SE által rendezett „Bátrak
Próbája” ifjúsági sportversenyen vettek részt a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia területén. A tízfős csapatok vívásban, reakciógyorsasági feladatokban, lézeres lövészetben,
Solathlonban (összetett katonai sport) és kvíz kérdésekben
mérték össze fizikai és szellemi erejüket.
A csapatokat kísérő osztálytársak sem unatkoztak: ők változatos programokon vettek részt a versenyterületen kívül.
Felfújható akadálypályák, légvárak, ügyességi játékok, lézeres és airsoft lövészet, íjászat gyakorlása mellett katonai
fegyverekkel is megismerkedhettek. A változatos és mozgalmas nap végén a csapatok fáradtan, de „Bátrak próbája” feliratú pólójukban büszkén feszítve tértek haza.
Szilágyi-Kardos Andrea

Ismét a Spar Budapest Maratonon

Iskolánk diákjai idén is részt vettek a Spar futáson. A verseny gyönyörű időben zajlott, a megszokottól eltérő környezetben, a Hősök tere helyett a Duna parti Pázmány Péter
sétány adott otthont a rajt- és célkapunak. Tanulóink három
távon indultak: a 4x2 km-es váltóban hetedik osztályosaink
csapata a 113. míg tizenkettedik osztályosaink csapata a 73.
helyen végzett 251 csapatból. A kisebbek egyéniben teljesítették a 2,3 km-es, a felkészültebbek az 5 km-es távot.
Mindannyian nagyon ügyesen végigfutva, büszkén vették át
csodaszép érmeiket. A gyerekek a futás mellett számtalan
más sportágat, ügyességi játékot is kipróbálhattak a versenyközpont területén. Izgalmas, mozgással teli napot tudhatunk
magunk mögött, amire jövőre mindenkit szeretettel visszavárunk.
Nagy Erika
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Nyílt Tehetség Hét a német suliban!

Iskolánk Napsugár Alapítványa „Családoknak szóló
helyi közösségformáló programok” megvalósítására benyújtott pályázatával Nyílt Tehetség Hét megrendezésére
nyert támogatást, melynek forrását a Nemzeti Tehetség
Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő biztosította.

A szeptember második felében megvalósult TI + ÉN = MI
Nyílt Tehetség Hét programsorozat Pomáz Napján kezdődött, ahol tanulóink, szülők, pedagógusok, volt tanítványaink vidám flashmob-ja adta meg az alaphangulatot a
rendezvényekben bővelkedő Tehetség Héthez. A flashmob
koreográfiáját Taryné Páni Gabriella a Diamond Dance
táncegyesület vezetője készítette. Amatőr táncosaink betanításáról is ő gondoskodott.
Szeptember 24. és 28. között felnőtteknek szóló Szülők
Klubja előadássorozatunkban Kavics? Drágakő! címmel Dr.
Duró Zsuzsa tehetségfejlesztő szakértő, a neveléstudományok doktorának előadásán vettünk részt, akivel a tehetségfelismeréséről, a tehetséges gyermek nehézségeiről, a velük
való foglalkozás lehetséges eszközeiről beszélgettünk. Marc
Webb A tehetség – Megáldva című filmjének vetítése konkrét történeten, valós élethelyzeten keresztül mutatja be a
tehetséges gyermek, és családjának nehézségeit.
Kerékgyártó Éva tanulásmódszertan szakértő hatékony tanulási módszerek alkalmazásáról, a gyermekek tanulási szokásairól, a hatékony időbeosztás fontosságáról tartott előadást. Egervári Lilla gyógypedagógus, művészet- és szocioterapeuta Aki tehetséges, az is marad? címmel a tehetséggondozás örök dilemmáját, a korán felismert tehetség
megőrzését, a később előtörő tehetség kibontakoztatását helyezte előadásának középpontjába. A valamely területen kiemelkedő képességű, de más területen gyengébben teljesítő,
akár részképesség zavarral küzdő gyermekek segítése is
fontos témája volt, mind az előadásoknak, mind Lilla Alkotás és önismeret című művészetterápiás foglalkozásának.
Tapasztalataink szerint a tehetséggondozás fontos része az
is, hogy gyermekeinket, tanítványainkat, és saját magunkat
is megtanítsuk a minőségi kikapcsolódásra, feltöltődésre.
Ebben is részünk lehetett, egy igazi feszültségoldó hangfürdőn, amit szintén Egervári Lilla, Peter Hess hangterapeuta
vezetett.
Egy héten keresztül kapuink nyitva álltak minden érdeklődő
szülő, nagyszülő, pedagógus kolléga előtt. Mivel nagy hangsúlyt fektetünk a német nyelv tanításán kívül, a gyermekek
adottságainak, képességeinek más területen való kibontakoztatására is, a fenti programokon kívül nyílt napunkon
iskolánk tehetséggondozó tevékenységét mutattuk be,
„Szórakozottprofesszor” – Innovácó az oktatásban címmel.
Természettudományos kísérletek, infokommunikációs tech-

nikák, élmény alapú, game-learning tanulás, robotikaműhely foglalkozás, a környezettudatos magatartást fejlesztő tanórák, Alu-go foglalkozás is szerepelt a programban.
Szeptember 27-28-án kifejezetten a sporté, az általános műveltségé, a kreatív kézműves programoké volt a főszerep
iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt. Agytorna és Testtorna
délelőttünkön Eszter néni asztalitenisz, Csilla néni teke,
Sanyi bácsi dekázó és fejelő, Gyula bácsi darts bajnokságot,
Andi néni medicinlabdadobás, Bea néni horgász versenyt
szervezett. Apolka és Zsuzsa néni pedig általános, és a
human műveltséget firtató vetélkedőn várta a gyerekeket.
Osztályonként magyar, történelem, és szinte minden műveltségterületre kiterjedő tesztek várták a 3 fős a kis
“észkombájn” csapatokat. A győztes 8. osztályos csapat után
2. helyen a 6. osztályosok végeztek, majd a hetedikesek, és
mindössze pár ponttal lemaradva az 5. osztályosok.
Kisinasból mester című délelőtti kreatívkézműves játszóházunkon Kostyál Erika nemezelő, Jáger Hajnalka virágkötő, Kerekes Pálma gyöngyfűző volt a vendégünk. Elfogadta meghívásunkat a Celluxcsoport, akikkel újrahasznosított anyagokból készültek egyedi pecsétek. Több szülő, nagyszülő is a segítségünkre volt. Tamási Dórval Tetra-packból
pénztárcát, Berei Renivel repülőgesztenyét, tésztacsigát,
Erika néninél őszi, Böbe nénivel tobozdekorációt készíthettek a legkiesebbek is. Csilla néni a dekopázs, Ági néni a
quilling technikával ismerette meg a gyerekeket. Éhen sem
maradt senki! Kinga néni és Vera néni nagysikerű palacsintasütést rendezett mindeközben! Nagy öröm volt ez a
meglepetés! Minden kisgyerek a kedvére való töltelékkel
ízesíthette a frissen készült finomságot!
Rendezvényünk szeptember 28-án, pénteken, az esti órákban, tábortűz mellett ért véget. Ekkor került sor a sportversenyek, a rajzverseny eredményeinek kihirdetésére, az
érmek, ajándékok átadására. Késő estig szólt a zene, és
többen csatlakoztak a különleges táncházhoz is. Dienes Vilivel salsát táncoltunk, a Kontrafék zenekar Kata nénivel
Magyar talpalávalót játszott, késő este az Opanke táncegyüttes vezetésével szerb táncházzá alakultunk.
Hónapokig tartó előkészület, ötletelés, egyeztetés előzte
meg tehetséghetünket. A részvevők visszajelzései alapján
nagy sikere volt ennek a kezdeményezésünknek. Szívből
köszönjük minden résztvevő gyermek, szülő, pedagógus
összefogását, lelkesedését és munkáját!
Kobeláné Szöllősi Csilla
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Nagy magyarok nyomában – határtalanul

A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola tanári kara
mindig is elkötelezett volt a magyarság tudat erősítésében,
a magyar történelem nagyjai iránti tiszteletben. Éppen
ezért volt nagy öröm, mikor az iskola 7. évfolyamosai megnyerték a Felvidéket és Kárpátalját megcélzóHatártalanul
pályázatot, hogy – többek között – II. Rákóczi Ferenc életútját végigkísérhessék – ha nem is Törökországig, de életének jelentősebb állomásait felkeresve, a Csillagösvény utazási iroda szervezésében.

Nagy izgalommal szálltunk fel a buszra szeptember 10-én,
hogy megkezdjük a közös kalandot. Salgótarjánban csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk Vörös Attila (Ati bá), akinek
ízes, palóc tájszólása még élvezetesebbé tette az amúgy is
lenyűgöző előadásait, széleskörű ismereteit.
Első állomásunk a Füleki vár volt, amely – történészek szerint
– már a XII. században itt állt, s ahonnan csodás kilátás nyílt a
környékre.
Ezután az ezüst bányászatáról híres Rozsnyóra mentünk, ahol
leginkább a Fő téren csavarogtunk. Megnéztük a Ferences
templomot, az Őrtornyot, Andrássy Franciska szobrát, Petőfi
Sándor emléktábláját, Rákóczi ottani házát és a visszaállított
Kossuth-szobrot. Megálltunk Csucsomban, egy régi bányászfaluban is, ahol benézhettünk egy bányabejáraton is (keresve a
manókat). Nem tudtunk úgy tovább menni, hogy meg ne
néznénk Krasznahorka várát, amelyet körbesétáltunk. Be is
esteledett, mire eljutottunk Várhosszúrétre, első szálláshelyünkre. Miután még tele voltunk energiával (főleg a gyerekek), vacsora után a közeli ködös erdőben sétáltunk még egy
nagyot, s így jutottunk el a Buzgó-forráshoz, melynek vize – a
hiedelem szerint - megfiatalít és megszépít. Buzgón ittuk.

Másnap reggel a Dobsinai-jégbarlang volt az első látványosság, amely kivétel nélkül mindenkit lenyűgözött. A barlangot az 1870-es években fedezte fel néhány fiatal magyar
bányamérnök, s amelynek az átlag hőmérséklete mínusz 2
Celsius fok. Ezután Kassára mentünk, ahol sok szép órát
töltöttünk. Elmentünk Márai Sándor szobrához, majd II. Rákóczi Ferenc rodostói házának másolatához, ahol a fejedelem
szobrát megkoszorúzták a gyerekek. Utolsó kassai programunk a Szent Erzsébet dóm volt, ahol az altemplomban
megtekinthettük Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi
József márványkoporsóit, melyeket teljesen beborított a sok,
nemzeti színű szalaggal ellátott koszorú. Torokszorító élmény
volt.
Innen folytattuk utunkat Borsiba, Rákóczi szülőházába. Kora
esti vacsoránk után vettük célba az ukrán határt, ahol elég könynyen át is jutottunk. Második szálláshelyünk Mezőgecsén volt,
ahol két éjszakát töltöttünk, s ahol hatalmas szeretettel és kedvességgel fogadtak minket, s ez a vendégszeretet végig is
kísért minket az elkövetkező napokban.
Harmadik nap reggel Tiszacsomára mentünk, ahol a magyar
tannyelvű iskolában fogadtak minket páratlan műsorral, sok
szeretettel. Az iskola néptánccsoportja és a hazafias verseket
szavaló fiatalok olyan előadásban részesítettek, hogy azt száraz szemmel nem lehetett végigülni. Az anyaország iránti
feltétlen hűségük, ragaszkodásuk és szeretetük szinte kézzel
fogható, jó lenne, ha csak egy töredéke lenne belőle itthon is…
Műsorukat ajándékokkal köszöntük meg, melyeket a mi diákjaink állítottak össze ruhákból, könyvekből, játékokból, s
ezeket egészítette ki a pomázi ICO vállalat egy nagy doboz
írószerrel, amelyet ezúton is nagyon köszönünk.

A két iskola diákjai hamar összebarátkoztak, s míg mi tanárok
az iskolát jártuk körbe, s beszélgettünk az ottani kollégákkal,
addig a gyerekek már e-mail címeket cseréltek, s bejelölték
egymást a különböző közösségi oldalakon.
Csendben folytattuk utunkat; Beregszász volt a következő úti
cél. Megtekintettük a várostörténeti múzeumot, a római katolikus templomot, Esze Tamás emléktábláját, s egy kicsit sétáltunk a belvárosban.Ezt követte Munkács. Hosszabb időt töltöttünk a várban, ahol a bástyán álló Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi
szobra előtt elénekeltük a Himnuszt, miután itt is elhelyeztünk
egy koszorút. Itt volt még többek között egy Kazinczy
Ferencnek szentelt kiállítás is, éslehetőséget találtunk arra is,
hogy felköszöntsük a születésnapos Gitta nénit. A szállásunk
felé megálltunk még Tiszaújlakon, ahol Kárpátalja legnagyobb
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turulmadár emlékműve található, s amely Esze Tamás első
győzelmének állít emléket.
Este fáradtan, de elégedetten feküdtünk le aludni.
Csütörtök reggel Klárikáéktól való hosszas búcsúzkodás után
indultunk tovább. Szolyva felé vettük utunkat. Útközben
módunk volt belülről is megnézni egy gazdagon díszített
pravoszláv templomot. Megérkeztünk az Emlékparkba, mely
a málenkij robot, a szovjet megtorlás és a sztálini terror
áldozatainak állít emléket. Itt helyeztük el harmadik koszorúnkat, majd csendben körbesétáltunk, olvastuk a táblákat.
A hely szomorúságát tovább fokozta – ha ez egyáltalán lehetséges –, hogy koldus gyerekek fogtak minket körbe.
Szendvicset, vizet, kekszet adtunk nekik, aminek egyből neki
is estek. Ki tudja, hány napja nem ettek…
Számomra eljött az út fénypontja; eljutottunk a Vereckeihágóra. A hely varázsa és szellemisége mindenkit megérintett.
Megismételhetetlen pillanat volt: a csodálatos panoráma körbeölel s a honfoglalási emlékmű előtt ül 55 gyerek és 7 felnőtt
néma csendben, három percen át. Felemelő érzés…
Hosszabb buszozás után egy kis paradicsomba, a Borzsa-

Az Állatok Világnapja –
A Mátyás Iskolában

Hagyományinknak megfelelően az idei tanévben is megemlékeztünk, programokkal színesítettük október 4-ét, a
gyerekek egyik kedvenc világnapját.
Az idén gyűjtést szerveztünk egy állatkerti állat örökbefogadására. Minden adományozó kisgyerek apró ajándékban is
részesült, amit az adományozáskor vehetett át. A választás Fürgére, a tatura esett. Mindeközben egy rajzversenyt is hirdettünk. A rajzverseny győztesei, osztályonként két fővel
képviselhették iskolánkat és a delegáció tagjaiként ellátogathattak a Fővárosi Állatkertbe. Itt intézményünk hivatalosan is
egy évre nevelőszülővé vált, amit egy emléklappal és egy rövid kis életrajzzal köszönt meg az Állatkert.
Reméljük Fürgének jó éve lesz a segítségünkkel és minél
többen fogják őt meglátogatni a pomázi családok közül. A rajzokból készült kiállítás megtekinthető iskolánk második
emeleti aulájában, az emléklap, Fürge életútja és fotója pedig
a földszinti kerengőt fogja díszíteni. Köszönjük az aktív részvételt!
A szervezők: Georgopulosz Krisztina
és Beregszászi Katalin tanárnők

havasba értünk; ahol a Plosanka-patak mentén, kavics építmények sokasága között,gyalogolva jutottunk el Kárpátalja
egyik legszebb vízeséséhez, a 14 méter magas Sipotvízeséshez. Innen mentünk tovább utolsó szálláshelyünkre,
Zúgóba.
Utolsó napunk már csak egy programot tartogatott; a beregvári
Schönborn kastélyt. A kastély ma szanatóriumként működik,
látogatni csak kis részt lehetett. Elkeserítő volt látni, hogy
ilyen kincset hagynak tönkremenni; szemmel látható a pusztulása. A kastélyhoz tartozik egy szép park egy kis tóval,
aminek (állítólag) nagy Magyarország alakja van. Sajnos nem
tudtuk megállapítani, de örülnénk, ha így lenne.
Jánosiban még megálltunk egy tányér gulyáslevesre és egy
gombóc fagyira, aztán irány a határ. Itt sem kellett olyan sokat
várni, s újra Magyarországon buszoztunk. Útközben elköszöntünk Ati bától, s a gyerekek már nagyon várták, hogy bekanyarodjunk az iskola elé, s megölelhessék szüleiket.
Nagyon gazdag hetünk volt, rengeteg új élménnyel és
ismerettel gazdagodtunk. Az időjárás is végig kedvezett nekünk, semmi nem ronthatta az örömünket.
Komoly előkészületeket igényelt ez a tartalmas kirándulás
Ácsné Horváth Szilvia, Bruckerné Mikula Ildikó, Gál Anita és
SimoncsicsnéJokkel Nóra tanárnők részéről. Nagyszerű
munkájuknak köszönhetően zökkenőmentesen telt el az öt
nap.
S a további szerencsés kísérők: Bakai Andrea, Kolozs Brigitta,
Nagygyörgy Mária és Lévayné Czirók Margit tanárnők.
Utóbbi még mindig az út hatása alatt van.
Czirók Margit
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A következetesség és a keretek fontossága a
gyereknevelésben
„Rendből születik a szabadság“

A biztonság: alapszükséglet

I. rész

„Nem tudok mit kezdeni vele!“ „Nem fogad szót!“, „Nem
segít semmiben itthon!“ , „Nem tanul, lóg, nem akar dolgozni
sem menni, pedig az egyetlen dolog, amit várnánk tőle, az,
hogy tanuljon...“ – Családterápiás munkámban, szülőkonzultáció során rengetegszer hallom ezeket a mondatokat, főként
kamasz gyerekek szüleitől, de akár fiatal felnőttek szüleitől is.
Gyakran az első kérdéseim egyike az, hogy milyen felelősséggel járó feladatokat kapot eddig a kamasz, vagy a fiatal
felnőtt otthon. A válasz: sokatmondó, néma csend... A csendet
pedig sokszor beszélgetés követi, amely során kiderül, hogy a
szülők – akik igen szorgalmas, munkába járó, rendezett életű
embernek írják le magukat – nem értik, hogy a felnőtt gyerekük „mitől lett ilyen...“ Milyen? És akkor sorjáznak a válaszok, amelyek valahogy így hangaznak: „Olyan, aki semmiben nem segít, itthon él velünk, de nem ad pénzt semmibe,
egy tányért nem rak odébb, nem tanul, pedig csak az lenne a
dolga...“
De hogyan lesznek a gyerekeink felelősségteljes, együttműködő, kapcsolatokat ápoló – szeretni képes és szeretetre
méltó –, célokat maguk elé kitűző és azokért erőfeszítést
tenni képes emberek? (Persze csak akkor lényeges ez a kérdés, ha alapvetően úgy gondoljuk, hogy emberi létezésünk
ilyen koordináta-rendszerben tud értelmet nyerni). A válasz
szerteágazó és nincs egyetlen ok-okozati összefüggés, illetve
univerzális recept arra, hogy ez sikerüljön, hiszen egyrészt
kultúrafüggő, másrészt pedig egyénfüggő, hogy ki mit tud
adott körülményekből „kihozni magából.“ Adott esetben egy
bántalmazó, elhanyagoló családból származó gyermek felnőve
céltudatos és felelősségteljes lesz, pont azért, mert maga mögött akarja hagyni a számára fájdalmasan nehéz gyerekkort.
Ugyanígy, egy minden szempontból „ideális“ családban felnövekedett fiatal lehet, hogy elkallódik és soha nem fogja
megtalálni sem önmagát, sem valamiféle élet-vezérfonalat,
amely mentén ki tudna teljesedni....
Azonban a családok sokfélesége és sokszínűsége mellett van
valami, ami értékazonos: vitathatatlan annak fontossága,
hogy a felnövekvő gyermek és fiatal biztonságban érezhesse magát. A biztonság szintén sok mindent jelent: fizikai,
fiziológiai biztonságot éppúgy, mint azt, hogy a gyerekek számára a szeretetkapcsolatok állandóak, illetve, hogy kiszámíthatóak az őket körülvevő személyek reakciói, és a saját
cselekedeteik következményei. De mit is jelent ez részleteiben?
A Maslow-féle szükségletpiramist talán mindenki ismeri:
Abraham Maslow, amerikai pszichológus volt az, aki fontossági sorrendbe tette, hogy az egyénnek milyen alapvető
szükségletei vannak, minden adott pillanatban is, de élete
során úgyszintén.
Íme a piramis:
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Kép forrása: pinterest
Ez alapján jól látható, hogy amíg valakinek az alapvető
fiziológiai szükségletei kielégítetlenül maradnak – éhes, szomjas, ki kell menni a wc-re –, addig nehezen tud mondjuk egy
tanórán figyelni. De a piramis életszakaszonként is értelmezhető: az egyedfejlődés során az alapvető létszükséglet
kielégítése a legfontosabb: magyarán, a magatehetetlen embercsecsemő táplálás, és a körülötte lévő gondoskodó környezet gondoskodása híján nem tud fejlődni sem. Erre épül
szorosan a biztonságérzet megteremtődése, megélése, amely
nélkül igen nehéz továbblépni egy fentebb lévő szükségleti
fokra. Így érkezünk el a biztonság létfontosságú természetéhez, amely sokszor látszólag korlátozást jelent és amelytől sok
mai szülő idegenkedik. („Nem akarom korlátozni“, „Szeretném hagyni kibontakozni“, „Engem apám állandóan dolgoztatott hétvégenként, az én gyerekem hadd pihenjen...“, „Nem
akarom állandóan szabályozni“....stb.) Pedig ☺
Az egyik legfontosabb és a gyerekünknek legtöbbet nyújtó
alapvető nevelési elv pontosan ez a korlát-féle lenne, amit
úgy hívhatunk: „biztonsági kapaszkodó.“ Nem lasszó, nem
béklyó, nem vasszigor. A gyermekünk számára ezek a kapaszkodók olyan biztonságos létezési módot adnak, ahol az
élet működése jól belátható szabályokkal, kiszámítható
következményekkel teli. Olyan családi életritmust nyújtanak
ezek a kapaszkodók, amelyben például nem büntetéssel, hanem felelősségteljes döntést követő, esetleges kellemetlen
következménnyel kell számolni.
Létezik egy jól ismert hasonlat arra, hogy amellyel átérezhető,
hogy mégis miért fontosak a korlátok: Amikor egy magas
kilátóra felmászunk és körbe szeretnénk kémlelni és megcsodálni a táj szépségét, akkor jó érzés egy korlátra támaszkodva tenni ezt. Ha nem lenne ott korlát, riadtan hőkölnénk
vissza az alattunk elterülő mélységtől, csodálatot nem, csupán
rémületet élnénk meg nagy valószínűséggel. Hát valahogy így
működnek a gyerekek, kamaszok életében a korlátok: lezárnak, de biztonságot adnak.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató kutak bejelentéséhez

Tisztelt Lakosság! Pomázi Polgárok! Korábban felhívást
tettünk közzé a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesült
talajvizes kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról. Azóta
a jogszabály változott néhány ponton, de alapvetően szükséges
a kúttal rendelkezőknek nyilatkozniuk, vagy fennmaradási engedélyt kérniük.
A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény (Vgtv) és a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V:22.) Korm. rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkört a helyi jegyző gyakorolja. A Vgtv 29.§ (4)
bekezdése szerint:

(4) Ha a vízilétesítmény (kút) megépítése vagy átalakítása
végleges hatósági engedély nélkül történt, és a vízügyi hatóság
a kút megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási
engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási
bírság megfizetését kell előírni. A természetes személyre
kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.
(5) A vízgazdálkodási bírságot – a (6) bekezdésben foglalt
kivétellel – a vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény
létesítőjével szemben kell kiszabni, ha
a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes
létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy
b) a kivitelező személye nem ismert.
(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító
vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V:22.) Korm. rendelet alapján

24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye
szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom,
védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez;
Ahhoz hogy nyilvántartásunkat elkészíthessük és a lakosság is teljesíthesse a törvényi előírásokat javasoljuk,
hogy nyilatkozatot mindenképpen tegyen az, akinek kút
van a telkén és létesítése a Vgtv. hatályba lépése előtt történt ( 1996. 01.01.) A nyilatkozatot 2018. november 15-ig
várjuk.

Nyilatkozataikat beadhatják személyesen a Pomázi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Csoportjánál Pomáz, Luppa V.
u. 12., ügyfélfogadási időben H: 13-17; SZ: 8-12, 13-16; P: 812, vagy elektronikusan a szabo.andrasne@pomaz.hu címen.
Fennmaradási engedély kérelmet pedig az nyújtson be,
akinek telkén a kút engedély nélkül, 1996. 01. 01. és 2018.
01.01. között létesült.
Dokumentáció beadási határidő: 2018. 12. 31.
Fennmaradási engedély kérelmüket személyesen a Pomázi
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Csoportjánál Pomáz,
Luppa V. u. 12., ügyfélfogadási időben H: 13-17; SZ: 8-12, 1316; P: 8-12, adhatják be.
Szabóné dr Bartholomaei Krisztina jegyző

Köszönet a Pomáz Város Napja
támogatóinak!
Pomáz Város Önkormányzata
Netrax Kft.
Unifol Kft.
ICO ZRT.
Szökö Cukrászda
B+ Takarékszövetkezet Pomázi Fiók
Havaslomb Kft.
Pomázi Polgárőrség
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FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pomáz városában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

A pályázat célja:
Pomáz Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.)
Korm. rendeletnek megfelelően pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére.
1. Résztvevők köre
A pályázat egyfordulós, nyílt. A pályázati kiírásra azok a vállalkozások jelentkezzenek, akik a feladat elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, szakmai háttérrel és referenciával rendelkeznek.

2. A szolgáltatás ismertetése
3.1. A szolgáltatás tárgya:
A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon
keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 48 órán belül, a jogszabályi előírások szerint.
3.2. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:
Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének
forintban meghatározott nettó összege.
3.3. A begyűjtés és az ürítés helye:
Pomáz Város közigazgatási területe. A település ingatlanainak
döntő többsége szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött, azonban még mindig vannak olyan háztartások, akik nincsenek a
hálózatra rákötve. Nem rendelkezünk pontos adattal azon háztartások számáról, akik a közcsatornával el nem látott területeken közműpótló szennyvíztárolóban gyűjtik a háztartási
szennyvizet. A begyűjtési területről nem állnak rendelkezésre
adatok, hogy mennyi háztartási szennyvizet szállítottak be egyéni vállalkozók. A nem közművel összegyűjtött háztartási szenynyvíz ürítési helye: 2000 Szentendre, Ipar u. 6. DMRV Szentendrei szennyvíztisztító telep. Pomáz településről a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek (települési folyékony hulladék) fogadását a vízjogi üzemeltetési engedéllyel
rendelkező Szentendrei szennyvíztisztító telepen tudják biztosítani.
3.4. A szolgáltatás időtartama:
A szerződés kötés napjától 48 hónap határozott időtartam, mely
meghosszabbítható 3 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel,
melynek igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.
3.5. A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételek:
A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek meg kell jelölniük
maguk közül azt a vállalkozást, amelyet - nyertességük esetén a települési önkormányzat közszolgáltatónak minősít.

3. Az ajánlattevő ajánlatának - adatokkal és leírásokkal
alátámasztott módon tartalmaznia kell:
I. a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére;
II. a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni a tervezett
járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre, a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett
módszerekre, intézkedésekre, illetve a vizsgálati eszközök alkalmazására;
III. a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni a tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
IV. a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére;
V. a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére;
VI. a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire;
VII. a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és
a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
VIII. az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére,
továbbá
IX. a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.
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Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét,
amelyre vonatkozólag az ajánlattevő harmadik személlyel kíván
szerződést kötni.

4. A pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés
hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:
- a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel
rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében levő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök
tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;
- olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk
azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
- a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantó
gép-kezelő szakképesítéssel rendelkező – szakemberrel
- a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;
- a közszolgáltatás ellátásához szükséges legalább telefonos
ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel Amennyiben a pályázó
a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a
pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig be kell, hogy mutassa
az önkormányzatnak. Ennek elmulasztása esetén a pályázó nem
kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Amennyiben
többen együttesen nyújtanak be pályázatot, úgy az összes pályázónak külön-külön kell rendelkeznie az előírt engedéllyel.

A pályázónak a fentieken túlmenően a pályázatban csatolnia kell:
a. A pályázónak csatolnia kell a 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói
igazolványának egyszerű másolatát)
b. A pályázónak csatolnia kell a közszolgáltatás teljesítésére való
alkalmasságának alátámasztására szolgáló referenciaigazolásokat. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szolgáltatás teljesítésének helyét,
- a szolgáltatás időtartamát,
- a szolgáltatás tárgyának megjelölését,
- az ellenszolgáltatás összegét vagy a háztartási szennyvíz
mennyiségét a teljesítés időtartama alatt,
c. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, úgy a pályázatban
csatolnia kell a megelőző' két lezárt pénzügyi évre (2016. 2017.)
vonatkozó beszámolójának mérlegét és eredmény-kimutatását (egyéni vállalkozó esetén pedig a pénzügyi gazdálkodásra
vonatkozó bizonyító erejű okiratot 2016. és 2017. évi Szja. bevallást).
d. A pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy:
- a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, nincs csődeljárásban, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó tevékenységével összefüggésben a megelőző
két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el;
- a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és
ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30
napig fenntartja;
- nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és az elfogadott pályázatának megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 30 napon belül aláírja;
- nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei
nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését;
- a vállalkozás büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1.

FELHÍVÁS

pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősül.
e. A pályázónak csatolnia kell a befogadói nyilatkozatot, melyben azt igazolja, hogy a pályázótól fogadják a beszállított háztartási szennyvizet.
Ahol a pályázati kiírás nyilatkozat csatolását írja elő, ott azt a
pályázatban eredetiben, cégszerűen aláírva kell csatolni.
A pályázó alkalmatlan, ha:
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő hatósági engedéllyel
- nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő telephellyel,
illetőleg nem jogosult ilyen telephely használatára,
- nem rendelkezik legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához szükséges és érvényes forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel
- nem rendelkezik legalább l db edénnyel és 1 db kézi szerszámmal, amely a tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükséges
- nem rendelkezik legalább 1 fő szippantó gép-kezelői engedéllyel rendelkező sofőrrel, és legalább 1 fő középfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottal.
- nem rendelkezik nyilvántartási információs, valamint
adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel, illetve
legalább papíralapú nyilvántartás vezetéséhez szükséges
feltételekkel,
- nem rendelkezik legalább egy 1 éves időtartamú, illetve az
előző három év valamelyikében végzett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó referenciával.
Nem lehet pályázó (kizáró okok):
- ha végelszámolás alatt áll, csőd-, illetve felszámolási eljárás
van folyamatban;
- ha a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységével összefüggésben az ezt megelőző két évben jogerős bírósági határozatban
megállapított jogszabálysértést követett el.
5. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei
Pomáz Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.)
Korm. rendelet 14-17.§.-ai alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló /2018. (....) önkormányzati rendeletében határozza meg a szolgáltatásért felszámolható díjat.
A díj évenként felülvizsgálatra kerül a nyertes vállalkozás költségszámítása alapján. A rendeletben meghatározott díjat egységesen kell alkalmaznia a nyertes pályázónak a szolgáltatást
igénybevevő megrendelők felé. A kiírásban meg nem határozott
pénzügyi ellenszolgáltatás feltételeire az önkormányzat rendeletében meghatározottak az irányadók.

6. Pályázatok benyújtása és bontása
A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy másolati
példányban kell beadni, vagy beküldeni
"A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzése”
megnevezéssel, valamint a pályázó nevének és címének a
borítékon történő megjelölésével.
A benyújtott borítékokon továbbá meg kell jelölni, hogy azok
közül melyik az eredeti és melyik a másolati példány.
A pályázat benyújtásának nyelve: magyar.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2018.
november 15 (csütörtök) 11.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Városfejlesztési és Beruházási
Csoport, 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. tetőtér 5.
szoba
A pályázati kiírás a Pomázi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Városfejlesztési és Beruházási Csoporton
vehető át.
Ajánlatok felbontása és kézhezvétele:
Az ajánlatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártát követően kerül sor a kiíró képviselője, továbbá
- pályázati kiírás szerint - a bíráló bizottság tagjainak és a jegyző
jelenlétében. A pályázatok felbontása nyilvános.
Ideje: 2018. november 16. (csütörtök) 13 óra

Helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal, 2013 Pomáz, Kossuth
Lajos út 23-25. első emelet Nagyterem

7. Hiánypótlás
A pályázat kiírója a pályázónak egy alkalommal, teljes körben
hiánypótlási lehetőséget biztosít.

8. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetésre vonatkozó
előírások
A pályázat eredményének értékelése során a kiíró képviselője
(bíráló bizottság) a rangsort a dokumentációban meghatározott
súlypontok alapján állítja össze, tekintettel arra, hogy melyik
ajánlattevő tesz összességében kedvezőbb ajánlatot.
Értékelést követően a végső döntést Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg.
A kiíró legkésőbb 2018. év november 15. napjáig elbírálja az
ajánlatokat és dönt a pályázat eredményéről. E határidőt a kiíró
egy ízben legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.
A kiíró fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot akár indoklás
nélkül is eredménytelennek minősítse.
Bírálati szempontok:
A legalacsonyabb összegű bruttó ellenszolgáltatás. A közszolgáltató az őt megillető közszolgáltatási díjakon felül további önkormányzati kompenzációra nem tarthat igényt.
9. Több vállalkozás együttes pályázatára vonatkozó szabályok
Több gazdálkodó szervezet együttes pályázata esetén a pályázók mindegyikének külön-külön kell rendelkeznie a pályázati kiírásban megjelölt tevékenységre vonatkozó érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel. Valamennyi pályázónak
külön-külön kell csatolnia a cégkivonatát, a beszámolójának
mérlegét és eredménykimutatását, valamint a számlavezető
pénzintézetektől származó banki nyilatkozatokat. A pályázók
egyikének sem lehet negatív a mérlege, valamint nem lehet sorban álló tétele a számláin.
A többi előírás vonatkozásában a pályázóknak lehetősége van az
együttes megfelelésre, illetve a többi dokumentumot elegendő a
képviseletükben eljáró vállalkozásnak csatolnia.
Az együttes pályázatot benyújtó feleknek ügyvéd, illetve
közjegyző által ellenjegyzett szerződésben kell rögzíteniük:
- az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
- a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,
- a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,
- a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást,
- azt, hogy nyertességük esetén melyiküket jelölje ki a kiíró
közszolgáltatónak.
A pályázó felek között a fentiek szerint létrejött szerződést a
pályázathoz csatolniuk kell.

10. A pályázatok érvénytelensége
A pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha a
pályázó a pályázati kiírásban foglalt dokumentumokat
hiánypótlást követően sem csatolta pályázatához, vagy pályázatát késve nyújtja be, esetlegesen a pályázó nem felel meg a
kiírásban meghatározott alkalmassági feltételeknek, vagy a
pályázó a kiírásban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

11. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és
egyebek:
A nyertes ajánlattevő pályázata alapján a versenytárgyalás
napjától számított 30 napon belül köteles szerződést kötni a
kiíróval.
Amennyiben a nyertes a fenti időtartam alatt nem köti meg a
szerződést az önkormányzattal, úgy az önkormányzat a
szerződéskötéstől elállhat és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat hiányában újabb versenytárgyalás kiírása mellett dönthet.
A pályázati felhívás és kiírás a kiíró számára szerződéskötési
kötelezettséget nem jelent.
Pomáz, 2018.10.02. Vicsi László sk. 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

November

November 16. 18:00-20:00
Szent Korona előadás
November 17. 9:00-14:00 Egészség Nap
November 24. 19:00 Katalin-bál
November 27. 14:00–18:30 Véradás
November 30. 19.00 Szentendrei
Ivancsics Ilona és Színtársai: LULU
Zenés bűnügyi komédia két részben.
Szereplők: Végh Judit, Szirtes Balázs,
Bodrogi Attila, Király Adrián, Koltai
Róbert, Ivancsics Ilona

Előzetes

December 1. 17:00 Adventi koszorú
készítés
December 2. 17:00 Adventi gyertyagyújtás a Városháza előtti parkban
December 5. 17:00-tól Mikulásváró
a városháza előtti parkban, Tóth Julcsival
December 9. 10.00-től Adventi Vásár a
művelődési házban, 11:00-től a MiaManó
színház Téltündér karácsonya
14:00-től a Kifli zenekar előadása

Állandó programok:
gyerek angol, moderntánc, alakformáló
torna, turbó izom 40+, jóga, karate,
gyógytorna, 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!
- Balogh Lara Katalin
- Diera Dávid
- Diera Áron
- Gondos Simon
- Körtvélyesi Izabella
- Őri Mariann
- Pozsonyi Jasna
- Kürti Emili
- Rafusz Zsombor Noel
- Melcher Bálint
- Bárdossy Anita Tímea
- Jungwirth Kristóf
- Fehér-Oskolás Olivér
- Czégai Hanna

2018. 07. 26
2018. 08. 13
2018. 08. 13
2018. 09. 17
2018. 09. 18
2018. 09. 21
2018. 09. 21
2018. 09. 27
2018. 10. 01
2018. 10. 03
2018. 10. 06
2018. 10. 07
2018. 10. 10
2018. 10. 11

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: mindenhónap
1.és3.vasárnapján
8.30-tól,
helye: református
gyülekezetiterem
(Pomáz,Hõsöktere1.),
lelkész:
Horváth-Hegyi Olivér
(Szentendre,Bükköspart2.)
Tel.:+36-20-824-2789
E-mail:oliver.horvathhegyi@lutheran.hu

A gyógyszertárak vasárnapi és
ünnepi ügyelete

November
4-én 8.00–20.00-ig
Vörösmarty
11-én 8.00–20.00-ig
Hercules (Auchan)
18-án 8.00–20.00-ig
István Király
25-én 8.00–20.00-ig
Kőhegy

December
2-án 8.00–20.00-ig
Viktória (Budakalász)

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

Ez az
ÖN
Hirdetésének
a
helye!
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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
06-20-340-5288
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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