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A tiszta víz fontossága
A Víz Világnapjának megünneplését az ENSZ Közgyűlése kezdeményezésére tartják meg minden év március 22-én. A világnap előzménye a Környezet és Fejlődés Konferencia (Rio de
Janeiro 1992) megtartása volt. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és
az édesvíz készletek veszélyeztetettségére.
Az alapcél mentén az UNESCO és az UN-WATER kampányában évenként más-más témára fókuszál, újragondolja a
vizek szerepét a társadalmakban. Általános üzenet az édesvizek jelentősége, az édesvízhasználat fenntarthatóságának
fontossága. Az évenként kiemelt egy-egy, vízzel kapcsolatos
cselekvésterv különbözőképp világítja meg mindannyiunk
szerepét a természeti kincsünk megvédésében.
2015-ben, az Egyesült Nemzetek Szervezete globális programot fogadott el „Világunk átalakítása” címmel. A vizek és
fejlődés problémája többek között a szegénység leküzdése,
az éhezés elleni harc és jó egészség érdekében megvalósuló
programok mellett szerepel. A 6. pont a „Tiszta víz és köztisztaság” témában megvalósulási tervek létrehozását sürgeti
a fenntartható vízgazdálkodás és a vízhez kapcsolódó közegészségügyi tennivalókkal kapcsolatban.
A Víz Világnapjára tervezett akciókat évente különböző fókuszpontokkal szervezték világszerte. 2017. évi világnap mottója a „Szennyvizek? Tiszta vizet!” volt. A szlogennel a problémát jelentő szennyvíz mennyiségének csökkentése, illetve
a keletkező szennyvíz újrafelhasználási arányának növelése
került a középpontba.
2018-ban „Védd természetesen!” jelmondattal késztetett
cselekvésre a Víz világnapja. A környezet visszaépítésével, erdők telepítésével, élő vizek rehabilitációjával, patakok, folyók
medrének visszaállításával, vizes élőhelyek óvásával, létrehozásával mindnyájan segíthetünk a természetes vízkörforgás
megtartásában. Ez a körforgás szoros kapcsolatban van az
emberek egészségével.
2019-ben a „Vizet mindenkinek!” mottóval a résztvevők
kifejezték, hogy a vízhez való hozzáférést alapvető emberi
jogként kell kezelni. Ezzel együtt láthatjuk, hogy ez világunk
nem minden részén valósul meg. A témában elérhetővé tett
pályázatok, a szervezett programok és akciók a szerencsésebb, fejlettebb világrész felelősségét hangsúlyozták. Fő kérdés: javul-e a vízhez való hozzájutásban az érintett embertársaink helyzete?
2020-ban a „Víz és a klímaváltozás” kapcsolata volt a középpontban. A vízkörforgás révén nem csak a felszíni, hanem
a mezőgazdaságban fontos talajvízre is hatással van a klímaváltozás. Szemléletváltás szükséges, a víztakarékossággal, a
vízmegtartó képesség fokozása érdekében, a vizes élőhelyek
védelmét kell előtérbe helyezni az alkalmazkodóképesség fejlesztése céljából. Ezt segíti az önkormányzatok szerepének
megerősítésére létrehozott LIFE-MICACC projekt. A program
során helyi szintű vízmegtartó megoldásokat, környezetgazdálkodási stratégiákat támogatnak. A fenyegető vízválság
hazai hatásának elkerülésére éveken átívelő programként a
Nemzeti Vízstratégia és a Nemzeti Éghajlatváltozási stratégia
intézkedései szolgálnak.
A Víz Világnapja 2021. március 22-én arról szól, mit jelent a
víz az emberek számára, mi annak valódi értéke, hogyan tudjuk jobban megvédeni ezt az erőforrást.
Nagy István
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Bizottság elnöke
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Mélyülő gyökerek
75 éve 1946. március 12. déli 12 óra Pomáz krónikájának fekete foltja. A déli harangszóval együtt Kollár Ferenc zenekarával még utoljára
a Himnuszt elfújta, majd ők is felszálltak a kigördülő vagonokba és
velük együtt 1032 pomázit vittek el az „ÚJ HAZÁBA”. Megrázó volt a
kitelepítettek kétségbeesése. Akaratuk ellenére, ingóságaikat hátrahagyva, csekély holmival, amit elbírtak, új életet kellett kezdeni… nem
értették, hogy miért?

Adományágyak érkeztek
az Idősek Átmeneti
Gondozóházába
A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Pest Megyei Szervezete
közreműködésével Németországból kapott adományt a pomázi Idősek
Átmeneti Gondozóháza. A nagy kamionnyi adomány 17 darab elektromos kórházi ágyat, 10 gurulós járókeretet, 50 matracot, 4 masszázs
ágyat, egy kerekesszéket és ágyneműket tartalmazott. Az adomány
Pomázra szállításának költségeit az önkormányzat állta.
Az SZSZK Idősek Átmeneti Gondozóházában az adománynak
köszönhetően le tudják cserélni a régi bútorokat. Az elektromosan
mozgatható ágyak az intézményben dolgozók munkáját nagyban
megkönnyítik, és a gondozottak számára is jobb körülményeket biztosítanak.

 Emléktábla a HÉV-állomás épületének falán

Erről a megrázó
eseményről a német
közösség
tagjaival
minden évben megemlékezünk. A vírushelyzet miatt vis�szafogottan, de idén
március 12-én is emlékezünk a Waldangelloch téren, hiszen
 Megemlékezés a Waldangelloch téren
a kitelepítettek nagy
része ezen a környéken lakott. Emlékezünk a HÉV-állomás épületének falán elhelyezett
emléktáblánál, ahonnan a vagonsor indult. Emlékezünk a temetőben az Emlékparcellába gyűjtött sváb sírkereszteknél. Emlékezünk
az új temetőben a kitelepítettekért állított Emlékkeresztnél. Emlékezünk a Német Közösségi Ház falán elhelyezett emléktábla előtt.
Emlékezünk a „Grotta” Madonna Kápolnánál, amit a kitelepített
pomáziak ajándékoztak a 60. évfordulóra az itthoniaknak. Végezetül
a Szent István Király plébániatemplomban tartott német misével és
koszorúzással zárul a megemlékezésünk.
75 év, egy emberöltő a kitelepítés óta, a gyökerek mélyülnek, a
múlt, a szellemiség bennünk él, és ezt a hagyatékot tovább őrizzük.
Varga Györgyné
PNNÖ elnöke

Értékesítendő
ingatlanok
a honlapon
A város honlapján folyamatosan
közzétesszük az önkormányzat
által értékesíteni kívánt ingatlanokat, ami az alábbi oldalon követhető: (http://www.pomaz.hu/ertekesitendo_ingatlanok).
Az ingatlanokra licitálni a www.pomazingatlan.hu honlapon lehet.
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Tájékoztató az óvodák
és bölcsődék nyári
zárva tartásáról
1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda,
Mesevölgyi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja:
2021. 06. 14. – 2021. 07. 16. napjáig tart.
Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Mesevár Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda és a Mesedombi Tagóvoda.
2. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvoda,
Mesedombi Tagóvoda és a Mesevár Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás időpontja:
2021. 07. 19. – 2021. 08. 19. napjáig tart.
Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Hétszínvirág
Óvoda, a Mesevölgyi Tagóvoda.
3. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Templom téri bölcsődei
intézményegységében a nyári zárva tartás időpontja:
2021. 07. 01. – 2021. 07. 30. napjáig tart.
Ebben az időszakban az ügyeletet a Béke utcai Bölcsőde látja el.
4. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Béke utcai bölcsődei
intézményegységében a nyári zárva tartás időpontja:
2021. 08. 02. – 2021. 08. 31. napjáig tart.
Ebben az időszakban az ügyeletet a Templom téri Bölcsőde látja el.
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Teljes létszámban, teljes felszereléssel
Február elseje óta négy tagú lett a közterület-felügyelők állománya,
akik munkájukhoz a kormányrendeletben előírt, kék színű egyenruhát, testkamerát, URH rádiót, illetve egy kamerával és figyelemfelhívó
fényhíddal felszerelt új Dacia Duster típusú autót is kaptak. A helyszíni munkavégzésüket a jövőben a Sessionbase rendszer segíti, ami
egy tablet és mobil nyomtató, amire fel vannak töltve a szabálysértés
esetén alkalmazandó jogszabályok, az önkormányzati rendeletek ide
vonatkozó passzusai, és a helyszínen alkalmazható szankcionálási lehetőségek. Az informatikai eszköz össze van kötve az önkormányzati
ASP-rendszerrel, melyből ügyirat keletkezik.
Az elmúlt hetekben nagy hangsúlyt kapott a város területén lévő
roncsautók elszállíttatása, melyet megelőzött azok tulajdonosainak
felszólítása, hogy a közterületről vigyék el a járművüket. Feladataik
közé tartozik a Pomáz területén lévő deviáns viselkedésű emberek
felkutatása, és azok rendőri segítséggel történő igazoltatása, és a hatósági eljárások segítése (pl. hagyatéki ügyek esetén). Naponta többször járőröznek olyan helyeken, amik gócpontot jelentenek a bűnözés

szempontjából. Rendőrségi megkeresésre – baleset vagy bűncselekmény esetén – figyelik és átadják a város területén lévő kamerák felvételeit, illetve kapcsolatot tartanak a rendőrséggel, ha hatáskörükön
kívüli tevékenységet észlelnek. Visszaellenőrzéseket is végeznek, ha a
lakos felszólítására nem történik meg a jogszerű állapot helyreállítása,
(pl. magánterületen elhelyezett hulladék elszállítása, parlagfű kaszálása) akkor hatósági eljárás megindítását kezdeményezik. Az intézkedéseik a jogszabályok – a közterület-felügyeletről szóló törvény és a
helyi önkormányzati rendeletek – maximális betartásával történnek.
Sok lakossági bejelentés érkezik hozzájuk, ilyenek például az illegális szemétlerakások, vadbetörések, elhullott állatok felkutatása,
magánterületeken lévő hulladékelhelyezések. A közterület-felügyelők
igyekeznek a lakossági bejelentésekre gyorsan megjelenni a bejelentés helyszínén, hogy a lakossági panaszos bejelentéseket minél hamarabb tudják kezelni és megoldani.
Március hónaptól új munkarend szerint dolgoznak, váltott munkarendben végzik munkájukat reggeli-délelőttös és késő estig tartó váltásban, illetve hétvégi beosztás szerint is figyelemmel kísérik Pomáz
város területén a felmerülő szabályszegéseket.

Éjjel-nappal ügyeletben
Jelenleg öt alkalmazott dolgozik a városgondnok irányítása alatt a
közterületeken. Télen a fő munkájuk a síkosság-mentesítés a városban. Az önkormányzat erre a célra 8,6 millió forintért vásárolt egy
hókotrót, amin elöl hótoló lap, hátul a platóján pedig egy sószóró gép
van. Tapasztalataik szerint, a méretét tekintve, ez a nagyságú munkagép a legideálisabb Pomázon, ami a szűk utcákba is be tud menni.
A síkosságmentesítés hivatalosan november 15-től március 20-ig
tart, ebben az időszakban az itt dolgozók 0-24 órás ügyeletben vannak. Vagyis éjjel-nappal készenlétben van egy gépkocsivezető és egy
ember, aki rakodógéppel a sót pakolja a hókotróra. Az időjárás alakulása szerint volt, hogy este 10 órakor kellett menniük, volt, hogy
hajnali négykor keltek és indultak síkosság-mentesíteni az utakat,
hogy mire reggel 6 óra körül ébred a város, az elsődleges utcák már jó
állapotban legyenek.
Az általuk kidolgozott rendszer szerint végezték a síkosság-mentesítést, a városnak ugyanis kb. 120 km a belső úthálózata, amit rangsorolni kellett. Húsz olyan elsődleges utca van, ami a közlekedés szempontjából a legfontosabb, illetve ezek válnak leghamarabb csúszóssá.
Ha esik a hó, jegesedés van, akkor ezekbe az utcákba megy először a
gép. Majd a nagyobb forgalmat lebonyolító bekötő utcák következnek, mint például a Huszár, Rákóczi, Bem József utca, amikor ezek is
tiszták és játhatók, akkor jön a többi utca.
A síkosság-mentesítés mellett sok különféle feladatot végeznek
napi rendszerességgel a közterület-fenntartók a téli időszakban is. Így

 Esti hókotrás a téli időszakban

például, ahol az szükséges a vízelvezető árkok, rácsok javítását, pótlását, csatornafedél javítását, szúrós bokrok kivágását, a közterületi
zászlók cseréjét, de előfordult már az is, hogy villámcsapás ért fának
a félig leszakadt ágait kellett levágniuk. A koronavírus-járvány miatt,
polgármesteri utasításra, mindennapos feladatuk a szemétszedés az
utcákon és a köztéri szemetesek ürítése. Sajnos nap mint nap sok a
szemét az utcákon, amit össze kell takarítaniuk. 35-40 darab köztéri
szemetes van a városban, a tervek szerint a jövőben legalább még
egyszer ennyit szeretne az önkormányzat kihelyezni.
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Döntések az online testületi
ülésről
A februári informális képviselő-testületi ülések főbb pontjai a következők voltak:
• Elkészült a helyi zajrendelet tervezete, amelyet a város honlapján, a http://www.pomaz.hu/dokumentumok oldalon olvashatnak.
A lakosság a véleményeit, javaslatai március 15-e éjfélig küldheti meg
a zajrendelet@pomaz.hu címre. A rendelet végleges változata ezek
mérlegelésével, figyelembevételével fog elkészülni.
• Pomázon további két évig a Hungast Vital Kft. végezheti a közétkeztetést.
• Készül a város 2021. évi költségvetése, amit az eddig megszokottakhoz hasonlóan idén is két fordulóban tárgyal a képviselő-testület.
A koronavírus-járvány miatt ebben az évben elmarad a szokásos közmeghallgatás, de a tervek szerint online fórumon szeretné az önkormányzat kikérni a pomáziak véleményét.

Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László

📧

1. választókerület

📞

kiss.laszlo.1vk@gmail.com

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Leidinger István

📧

2. választókerület

📞

polgarmester@pomaz.hu

Ország István

📧

3. választókerület

📞

orszag.istvan.3vk@gmail.com

📧

4. választókerület

📞

siklodi.csilla.4vk@gmail.com

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

Március 28-án, vasárnap, hajnali 2 órakor kell 3 órára előreállítani az
órákat. Ez egyben a nyári időszámítás kezdete. Az Európai Unió döntése szerint a jövőben nem lesz több óraátállítás. Az idei évben minden tagállamnak választania kell, hogy a téli vagy a nyári időszámítást
alkalmazza-e.

70/489-7047

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála

📧

30/846-7310

Ország István képviselő,
Pomáz 3. választókerület

Siklódi Csilla

Tavaszi óraátállítás

20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

• A város területén lévő veszélyes fák, fás szárú növények kivágását,
gallyazását az önkormányzat a Pomázi Önkéntes Tűzoltóságra bízza.
• Az önkormányzat megvásárolja a Beniczky utca 35. szám alatt
lévő ingatlant és a hozzá tartozó céget. A tervek szerint ott az önkormányzati intézmények kapnak majd helyet.
• Módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, beleépítve a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást.
• A művelődési ház büféjének üzemeltetési jogát a Kell Egy Hely Kft.
nyerte el, akik Pöttyös Bögre néven szeretnének az intézményben kávézót működtetni. Ugyancsak a művelődési házhoz kapcsolódó döntés, hogy az Alza.hu Kft. a jövőben csomagküldő automatát működtet
az épület külső homlokzati fala előtt.
• A Dera-pataknál megtelepedett hódok életterének védelme érdekében és hogy a lakosság zavartalanul tudjon velük együtt élni intézkedési tervet és kommunikációs stratégiát dolgoz ki az önkormányzat.

70/633-4378

5. választókerület

📞

borbala@andrasek.hu

20/968-9811

Fogadóóra: minden hónap utolsó keddje, 18 órától
a Művelődési Házban

Nagy István

📧

6. választókerület

📞

6.ker2019@gmail.com

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

Nagy István képviselő,
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter

📧

7. választókerület

📞

csikovar@gmail.com

Fogadóóra:
egyeztetést követően

Kósa Anikó 

📧

8. választókerület

zoltan.sipos.pomaz@gmail.com

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

kaniko0113@gmail.com

20/336-1252

Hardi Péter – Pomázért

Sipos Zoltán

📧

20/498-5672

📞

20/294-4498

kompenzációs lista

📞

20/398-8988

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban

Rédei Imre 

📧

imredei60@gmail.com

kompenzációs lista

📞

20/928-9718

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban

Sarkadi Attila 

📧

sarkadia6406@gmail.com

kompenzációs lista

📞

26/328-833

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban
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Ez már valóban a mi költségvetésünk
Leidinger István polgármestert kérdeztük a készülő költségvetésről, hogy annak főösszege, hogyan lett a korábbi 4 milliárd
forintból 2,6 milliárd, emellett az idei tervekről, beruházásokról, pályázati lehetőségekről.
lyette az kötött felhasználású pénz, tehát nem az önkormányzat dönt
annak szabad felhasználásáról. Ami még nagyon hiányzik, az a múlt
év iparűzési adó bevétele, ami nagyjából 600 millió forint. Idén 510
millió forintot terveztünk bevételként. Azért vagyunk ilyen óvatosak,
mert úgy véljük, hogy gazdasági visszaesés van a vállalkozásoknál, és
kevesebb adó fog bejönni. El kell látnunk kötelező feladatokat is, amire elvileg az állam odaadja a finanszírozást, de csak 62 százalékban
adja oda a támogatást. Ez azt jelenti, hogy 856 millió forint az ös�szeg, amit kapunk az intézmények működtetésére, 413 millió forintot
a helyi adóbevételekből kell hozzátenni. Ez nagy pénz, szinte az egész
iparűzési adó erre megy el. Elfogadtuk a helyi adó reformját, ehhez
sajnos a kormány nem engedett hozzányúlni. Ez azért szomorú, mert
arról szólt volna, hogy azok a nagybefektetők, akik pomázi ingatlanban tartják a pénzüket járuljanak hozzá a város költségeihez. Ezek a
nagybefektetők továbbra is adómentességet élveznek. Ami még sújtja
a költségvetést, hogy az elmúlt évben az önkormányzat nem adott el
egy ingatlant sem. 158 millió forint volt ingatlanbevételnek tervezve,
ez pedig hiányzott.
Idén terveznek ingatlaneladásokat?

Május 23-ig meghosszabbodott a veszélyhelyzet. Mit jelent
ez az önkormányzatra nézve?
A katasztrófavédelmi törvény szerint a képviselő-testület és a bizottságok nem ülésezhetnek a veszélyhelyzet alatt, a polgármester gyakorolja a jogköreiket. Képviselő-testületi üléseket nem tartunk, de
kéthetente van a képviselőkkel egy megbeszélés a virtuális térben,
ahol tájékoztatom őket, hogy mi történt az előző megbeszélés óta,
és kikérem a véleményüket azokról az előterjesztésekről, amelyeket
előkészítenek polgármesteri döntésre.
Készül a város 2021. évi költségvetése. A legszembetűnőbb,
hogy az eddigi 4 milliárdos költségvetésből hogyan lett idén
2,6 milliárd?
Mondhatjuk, hogy ez már valóban a mi költségvetésünk. A tavalyit is
mi fogadtuk el, de igazából nem mi készítettük elő. Kivettük a költségvetésünkből a korábbi kettősségeket, így lett annak főösszege a korábbi 4 milliárd forintból 2,6 milliárd. Hogy egy példát mondjak ennek
a duplikázásnak a megértéséhez: az állam ad az önkormányzatnak a
művelődési ház támogatására 20 millió forintot, ez az önkormányzatnál bevétel. Ezt átadjuk a művelődési háznak, ami az önkormányzatnál kiadás és a művelődési háznál bevétel. A művelődési ház elkölti,
az ott kiadás. Mivel a művelődési ház az önkormányzat intézménye,
amikor városi szinten összeadjuk, hogy az összes intézménynek beleértve az önkormányzatot is, mennyi a bevétele, akkor egyszer szerepel, mint állami támogatás, egyszer, mint intézményi finanszírozás,
ami már összesen 40 millió. Így lett a 2,6 milliárdból 4 milliárd.
Milyen hiányok mutatkoztak a költségvetés összeállításakor?
Vannak állami normatíva emelkedések a költségvetésben, de ezek kötött felhasználású pénzek, vagyis olyan tételeknél jelennek meg, amik
másra nem fordíthatóak és nem dönthetünk szabadon a felhasználásukról. Ilyen szabadfelhasználású pénz volt például a kormány által
elvont gépjármű súlyadó. Pomázon ez kb. 70 millió forintos kiesést
jelent a költségvetésben. Az a 88 millió forint, amit az állam adott he-

Csak olyat, aminek a bevételét másik ingatlan megvételére fordítjuk,
tehát vagyonból vagyont csinálunk, gazdálkodunk. Tömeges ingatlanértékesítést nem csinálunk, és működésre fordítandó ingatlanértékesítési összeget sem tervezünk be. 110 millióért szeretnénk megvenni a
Beniczky utca 35. számú épületet, ahol önkormányzati intézményeket
és szervezeteket is fogunk elhelyezni. Ezzel szeretnénk azt is megakadályozni, hogy ott ne épüljön fel egy 20 lakásos társasház vagy
munkásszállás.
Milyen tervek, pályázatok megvalósulása van előkészületben?
Két nagy projekt előkészítésében veszünk részt. Az egyik a budakalászi fél-elkerülő út, ez azért nagyon fontos, hogy legyen Pomáznak egy
újabb kijárata a 11-es útra. Azért kell erősen lobbiznunk, hogy ha megvalósul, akkor az a pomáziaknak is érezhető javulást hozzon, levegye
a forgalmat, kevesebb legyen a dugóban ácsorgás. A pomáziak érdekeit képviseljük a beruházóval szemben, csak akkor adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást, ha ezeket az érveket figyelembe veszik. A másik
fontos projekt a HÉV-fejlesztés. Abban van nagy szerepünk, hogy
eredményes tárgyalásokat tudtunk folytatni a Budapest Fejlesztési
Központtal, akiket sikerült meggyőzni, hogy az általuk tervezett HÉV
kereszteződés nem lesz jó. Tettünk egy olyan javaslatot, hogy vigyük
át a HÉV-sínek alatt az 1112-es utat az Erkel Ferenc utcával szemben,
ami kettéosztaná a forgalmat, egyik fele menne az Alcsevicza irányába, a másik a belváros felé. Ezzel párhuzamosan átépül a HÉV-állomás és a buszpályaudvar és a HÉV-szerelvények is megújulnak. Idén
Pest megyei települések is pályázhatnak uniós forrásokra, ezekre is
készítünk elő pályázatokat. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton pedig a védőnői szolgálat
épületének a korszerűsítésére szeretnénk pályázni. Ez már elő is van
készítve. Idén megvalósul az állomási WC, egyelőre ideiglenes megoldással, mert pár éven belül elindul a buszpályaudvar korszerűsítése,
és azután az épületben kap majd helyet a mosdó. Lesznek útépítések,
útfelújítások, folyamatban van a Mátyás király utcának a Toldi és a
Jókai utca közötti szakaszának újraaszfaltozása, és a Középhegy utca
vízelvezetésének a kiépítése. Az év első felében indul a Marschalkó
villa állagmegóvása, illetve az Alcseviczán egy megkezdett közműépítést végzünk, amit ebben az évben szeretnénk befejezni.
Nagy Szilvia
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Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
2021. február 10-én kevéssel dél után
a használaton kívüli, romos Nimród
szálloda egy ablakából füst ömlött ki.
A jelzésre II-es fokozatban a pomázi
önkéntes tűzoltóságon kívül az esztergomi, szentendrei tűzoltó egységek
vonultak. A helyszínen a szálloda első
emeletének egy helyiségében ös�szehordott hulladék égett, amelyet a
rajok eloltottak. A tűz során személyi
sérülés nem történt. Idegenkezűség
gyanúja miatt az esetet vizsgálják.
Február 11-én késő este Pomázon
 Lakástűz a Felső Vár utcában
a Felső Vár utcában egy 20 nm-es
épületben volt tűz. A kiérkező pomázi és szentendrei tűzoltók megállapították, hogy 2 négyzetméteren
összehordott szemét és paplan égett. A rajok a tüzet egy vízsugárral eloltották. A tűzzel érintett helyiségben 2 személy tartózkodott, a
mentők megvizsgálták, de nem szállították kórházba őket.
Február 12-én 20:28-kor érkezett jelzés, miszerint Pomáz Dankó
Pista utcában lakóház tetőszerkezete ég, személyek is tartózkodtak
bent. A helyszínen egy 130 négyzetméteres ikerház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. Az épület átvizsgálása során személyt nem
találtak az épületben, személyi sérülés nem történt. A rajok három
vízsugárral avatkoztak be, a tűzoltást nehezítette a rendkívüli hideg
idő miatti fagyveszély. Az épület mindkét lakórésze lakhatatlanná vált,
így az ott élő öt főt rokonoknál szállásolták el.

Február
16-án
délelőtt Pomáz és
Pilisszentkereszt
között egy Honda
személygépkocsi az
úton megcsúszott,
az árkon átugratva
a partoldalon állt
meg. A gépkocsivezetőt súlyos sérü P omáz és Pilisszentkereszt között egy Honda
léssel szállították a
személygépkocsi az úton megcsúszott, az árkon
átugratva a partoldalon állt meg
mentők kórházba.
A tűzoltók a gépkocsit a fák, bokrok közül kiszabadították, és az úttestre vontatták.
Február 16-án az esti órákban, Pomázon egy családi ház kéményében lerakódott korom izzott. A kiérkező pomázi önkéntes tűzoltók és
szentendrei tűzoltók kéménykotró eszközök segítségével az izzást
megszüntették. A kémény falazata a magas hőterhelés miatt megrepedt, használhatatlanná vált.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kémények rendszeres tisztítása, kotrása, ellenőrzése a fűtési szezon alatt kiemelten fontos feladat!
Varga Zsolt
tűzoltó szakaszparancsnok, médiafelelős

Ideiglenes befogadás
Állatotthonunk akkor tud újabb kutyát, cicát befogadni, ha a korábban
megmentett állatot végleges gazdihoz, vagy ideiglenes befogadóhoz juttatjuk. Teltház esetén sajnos először
ideiglenes befogadónál helyezzük el a
talált kutyust. Továbbá idibe helyezzük ki a kölyköket és az oltás nélküli
kutyákat (14 napra, az oltás hatóidejére). Nagy szükségünk van az ideig Gazdikereső Anna kutyánk
lenes befogadók áldozatos, felelősségteljes munkájára, hiszen gyakran
ők az elsők, akik az utcára született/kitett kutyusoknak stabil, nyugodt
környezetet biztosítanak. A biztos otthon, szerető környezet sokat segít egy elhagyott, stresszes, esetleg sebesült állat regenerálódásában.
Az ideiglenes befogadók feladata, hogy etessék, neveljék a kutyusokat, játszanak velük, szocializálják, a szükséges oltásokat, állatorvosi
ellátásokat biztosítsák számukra. Az Egyesület finanszírozza az orvosi
költséget és állateledelt is biztosít „kihelyezett” kutyusai számára.
Bizonyos esetekben – amikor nem 14 napos elhelyezés szükséges
– a munka és az örökbefogadó gazdi megtalálása hetekig, hónapokig
tarthat, ami felboríthatja egy család mindennapjait. Hiszen esetleg át
kell szervezni az eddigi programokat és életmódot, át kell rendezni
a lakás bizonyos részeit és a saját állatokkal is meg kell ismertetni
a jövevényt. A kényelmetlenség és a munka azonban átalakul idővel
szeretetté, ragaszkodássá, és „nem adom oda” érzéssé. Mi, pomázi
önkéntesek tudjuk, milyen érzés ez, amikor el kell válni a gondjainkba
vett védenctől… De a fájdalmas, szomorú hiányt kárpótolja az a tudat,
hogy jöhet a következő megmentett lélek, helyet tudunk biztosítani
egy másik otthonra váró árvának. A célunk pedig minden esetben
újabb és újabb, és egyre több kutya, cica megmentése kell legyen.
Ehhez a munkához keresünk állatbarátokat, akik ideiglenesen otthonukba fogadva tudnának segíteni a bajba jutott állatokon, a menhelyre kerülésükig.
PÁVE – M.Sz.
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Milyen feltételekkel járuljon hozzá Pomáz az elkerülő úthoz?
Február 24-én online lakossági fórum volt, ahol arról kérdezhettek, mondhattak véleményt a pomáziak, hogy az önkormányzat
milyen feltételekkel adja meg a hozzájárulását a budakalászi fél-elkerülő úthoz.
A tervezett út Pomázt és a 11-es főutat Budakalász kihagyásával kötné
össze. Az önkormányzat nem szeretné, hogy a pomáziakat hátrányosan érintse az elkerülő út, ezért az alábbi levéltervezetet fogalmazta
meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Kft. felé:
1. Pomáz Város Önkormányzata üdvözli a ’Budakalászi fél elkerülő
út’ megépítésének elkészült engedélyezési tervezetét, amely Budakalász belvárosának jelentős átmenő forgalomcsökkenését és élhetőbb
Budakalászt eredményez, valamint Pomáz város újabb kijárathoz jut
az 1111-es útról a 11-es útra. Felhívja ugyanakkor a beruházó figyelmét,
hogy az út megvalósítása és forgalomba helyezése további átmenő
forgalomnövekedést okozhat az egyébként is zsúfolt 1111 -es és 1112es utakon, továbbá a város belső útjain átmenő forgalmat generál,
amelynek elkerülése közös érdek.
2. Pomáz Város Önkormányzata az 1. pont szerinti beruházáshoz
tulajdonosi hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése esetén adja
meg:
2.1. Pomáz Város Önkormányzata és a Magyar Állam között kerüljön aláírásra egy szerződés, amelyben a Magyar Állam garanciát vállal, hogy a „Budakalászi fél elkerülő út” forgalomba helyezése Pomáz
Városának nem okoz jelentős többlet átmenő forgalmat. Ennek tényszerű alátámasztására a forgalomba helyezési engedély kiadása előtt
készüljön komplex állapotfelmérés, vizsgálat a Pomáz belterületén
áthaladó országos közutakon (1111. j. ok. út, 1112. j. ök. út) zajló forgalom nagyságáról és irányáról, vizsgálva azt is, hogy abból mekkora és
milyen irányú az átmenő forgalom aránya. Részletes forgalmi adatok
szükségesek a Margitligeti úton, Dobogókői úton, Beniczky utcán, a
Hősök terén, a Vörösmarty utcán, a Rákóczi utcán, az Árpád Fejedelem úton, a Budakalászi és a Szentendrei úton. A Budakalászi elkerülő út bármely szakaszának forgalomba helyezését követően, majd az
MO-ás megépítéséig évente hasonló tartalmú újabb, összehasonlítást
is tartalmazó elemzés készüljön. Amennyiben a mérések a szerződésben rögzítettnél nagyobb mértékű forgalomnövekedést mutatnak, Pomáz Város előre tisztázott mértékű, évi rendszeres kártérítésre tart
igényt az állapot fennállásáig.
2.2. A forgalom csillapítása, szakaszolása, hogy a csatlakozó mellékutcákból, lakóházak útcsatlakozásaiból az 1111-es és 1112-es útra ki
lehessen biztonságosan hajtani.
2.3. A gyalogosok biztonsága érdekében, a tervezett elkerülő út
forgalomba helyezéséig az érintett útszakaszok mentén a felszíni
vízelvezetéssel és szabványos közvilágítással is ellátott, jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyeket, csomópontokat létesítsenek a Pomáz,
1111-es út mentén az alábbi helyeken:
a) új gyalogátkelő létesítése: Dera lakóparknál, a Papmalom buszmegálló ésszerű áthelyezésével
b) meglévő gyalogátkelő átalakítása:
ba) Pataksor, Dobogókői út, Horváth utca kereszteződésénél,
bb) Beniczky utca 76. (1009/3 hrsz) előtt (meglévő gyalogátkelő
átalakítása),

bc) Kossuth Lajos utca és a Szabadság tér sarkán,
bd) Hősök teréhez közel, (Református templom mellett) a Kossuth
Lajos utcán,
be) József Attila utcán a JózsefAttila köznél.
2.4. A tervezett elkerülő út forgalomba helyezéséig a forgalom szabályozása és a gyalogos átkelés biztonságának növelése érdekében
történjen meg a kereszteződés lámpás csomóponttá való átalakítása:
a) Mártírok útja és a Béke út kereszteződésében (Béke utcai Óvoda
és Bölcsőde megközelítésének biztosítása céljából)
b) Hunyadi János utca és a Beniczky utca (Huszár utca) kereszteződésénél, a Sashegyi Sándor Általános Iskola, valamint Mesevölgyi
Tagóvoda megközelítésére
c) A Huszár utca, József Attila utca kereszteződése a Posta, bevásárló központ, lakótelep megközelítésére.
2.5. Csobánka felőli 1109. úton úgynevezett „zsilipként” működő
lámpás kereszteződés épüljön.
2.6. A Vörösmarty lakótelep irányába haladó szakasz (2+350 km
szelvény -3+145,99 km szelvény között) kialakítása olyan legyen, hogy
a jelenlegi helyi építési szabályzatban, a, valamint a településszerkezeti tervben és az agglomerációs tervben is szereplő Pomázt elkerülő úthoz csatlakoztatható legyen a későbbiek során. Az út kerüljön
meghosszabbításra a Klisovácz utcán át a Rákóczi utcáig, ezáltal a
lakótelep fölötti terület ne a Vörösmarty utcát terhelje.
2.7. A 1112-es út ipartelepi körcsomópontjában és a 1118-as út tervezett körcsomópontjának közepén „Településbejárati kapuzatként”
egy-egy Pomáz történetiségét szimbolizáló látványelem kerüljön kialakításra. A partnernek vállalnia szükséges:
a) megfelelően méretezett vasbeton alapozás,
b) a szobrok körkörös megvilágításához elektromos, a zöldfelület
öntözéséhez víziközmű-csatlakozás,
c) humuszterítéssel és kúszónövény kiültetéssel kb. 1:1,5 emelkedésű, kb. 1,0 m magas földrézsű kialakítását,
d) valamint a Képző- és Iparművészeti lektorátus által minősített
műalkotások megvalósításához egyenként 20-20 millió Ft költség
hozzájárulás átadását az Önkormányzat részére.
2.8. Az elkerülő út mentén ültetendő fák vonatkozásában alkalmazni kell Pomáz Város Önkormányzatának a Pomázi Településkép
védelméről szóló 15/2018 (V1.25.) sz. Ök. rendelet 5. sz. mellékletében
rögzítetteket, azaz csak őshonos fafajták telepíthetők.
2.9. Biztosítani kell annak későbbi lehetőségét, hogy a pomázi ipartelepre a fél elkerülő útról való lehajtást a telep jövőbeli fejlesztése
érdekében megvalósulhasson, (csonka ág kialakítása az ipartelep felé
déli irányból).
2.10. 1111-sz út új felüljárójának oly módon történő kialakítása,
hogy az tartalmazza a Budakalászt Pomázzal összekötő kerékpárút
szakaszt.
3. Az Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésben foglaltakat képviselje, és folytasson tárgyalásokat
3.1. a 2.5. pontban rögzített „zsilip”-ként működő jelzőlámpás kereszteződés helyének meghatározása,
3.2. a 2.7. pont szerinti Településbejárati kapuzat kialakítása, továbbá
3.3. Pomáz főutcáján, illetve az azt elkerülő utakon milyen egyéb
műszaki eszközökkel csillapítható a megnövekedett forgalom a lakosok érdekében.
3.4. a végcsomópont kialakítására helyi közlekedésmérnökeink
által kidolgozott és a NIF részére 2020. október 2-án megküldött javasolt kialakításról.
4. Az Önkormányzat 234/2019. (XII. 18.) sz. Ök. határozatát hatályon kívül helyezi.
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Farsangot ünnepeltek a táncosok
A farsang szó hallatán az álarcosbálok, táncos mulatságok, a jelmezes felvonulások jutnak eszünkbe.
A farsang ünnepéhez azonban számtalan más népi hagyomány is kapcsolódik. A párválasztás mellett a
szabályok felrúgása és kigúnyolása is szerepet játszott. Mint minden jeles ünnephez, ehhez is szervesen hozzátartoztak a jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezt elevenítette fel a pomázi
Kevély táncegyüttes és a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes. A farsangot köszöntő gyerekek, lányok
és legények adománygyűjtésre indultak a farsangi hétvégéken, nótázva, zajkeltő eszközökkel felszerelkezve, Pomázon és Kistarcsán.
Igen változatosak a farsangköszöntők, amelyek a magyar nyelvterületen mindenütt megtalálhatók voltak. Ilyenkor is igyekeztek biztosítani az elkövetkezendő esztendőre a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát a kimondott szó mágikus erejével.
– Igazán remek élmény volt velük Pomáz főutcáin énekelve vonulni
– mondta Gyémánt Ádám, a Kevély táncegyüttes művészeti vezetője.
Valamint köszönjük a sok „terülj-terülj asztalkámat” a minket fogadó
családoktól! A Kis-Kevély, majd a Nagy-Kevély csoport leányai és a legényei is adománykérő jókívánságokat mutattak be. Házról házra jártak – persze csak a táncosok családjaihoz mentek –, vittek magukkal
nyársat, kis kosarat és cserébe egy darabka szalonnát, kolbászt, vagy
tojást kaptak. A Kevély táncegyüttes tagjainak szülei is részt vettek,
így az édesapák farsangi köszöntői sem maradtak el „farsang farkán”.
Farsangvasárnap járták az
utcákat, hogy családjaikat
köszöntsék. A pomáziaknak
pedig a Piac téren kívántak
mindenféle jót. Egy spontán
helyszín is közbejött, ugyanis
az idősek otthonának látogatói ablaka előtt is megörvendeztették az ott lakókat.
– A pomázi Kevély Táncegyüttes művészeti vezetése mellett, feleségemmel
Gyémánt-Csontos Líviával a
Pannónia Néptáncegyüttes
felnőtt csoportjának irányítói
is vagyunk. A Pannónia Néptáncegyüttes művészeti vezetőjének, Szengyel Istvánnak
felvetettem, hogy Kistarcsán
is köszönthetnénk farsangot.
Így az ő vezetésével nekiindultak a Barkóca és a Berkenye gyerekcsoportokkal,
hogy a Pannóniás családokat
elárasszák jókívánságaikkal.
 Nagy-Kevélyes lányok
Továbbá a felnőtt csoporttal
mi is felkerestük a csoport
lánykarának egy-két házát köszöntőinkkel. Nagy élmény volt mindnyájunknak ez a közös program – összegezte a farsangi hétvégék eseményeit Gyémánt Ádám.
„Az adománygyűjtés a népszokások szerves alkotóeleme; a köszöntő jellegű szokásoknak, ill, a dramatikus játékoknak sokszor elengedhetetlen (záró) mozzanata. Néha a játék vagy köszöntés után
elmondott spontán szövegekkel kérik az adományt, gyakran azonban
az adománykérő formulák a köszöntő vagy akár a rítusének szerves
tartozékai. A játékot bemutató, éneklő egyén vagy csoport teljesítményét – gyakran az ügyeskedést, a lopást is beleértve – ismerik el
az adománnyal. Az adománygyűjtés ötleteiben, eszközeiben gyakran
a kéregetés, koldulás köznapi módjait utánozza, néha az egyházak,
kolostorok számára végzett koldulást, adománygyűjtést, kéregetést
parodizálja.” (Magyar Néprajzi Lexikon)
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Sajtóközlemény
Eszközbeszerzés és energetikai korszerűsítés a „HÁSZ” Kft.-nél
2021/01/22
A Hász Kft. a VEKOP-1.2.6-20-2020-00291 számú projekt keretében
megvalósította új telephelyén a belső és külső világítás korszerűsítését, a komplett napelemes rendszer kivitelezését, beszerzésre került
egy vakológép és HILTI korszerű kézi kisgépek, valamint elkészült a
cég éves marketing terve. Az európai uniós visszatérítendő támogatás
összege 40,50 millió Ft volt.
A VEKOP-1.2.6-20-2020-00291 számú projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg. A felhívás megnevezése: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
A felhívás kódszáma: VEKOP-1.2.6-20
A fejlesztés célja a Hász Kft. eszközbeszerzése és energetikai korszerűsítése volt. A projekt elemei a cég pomázi telephelyén valósultak meg.
A megvalósítás ideje: 2020.09.07.–2020.12.28.
A 40,50 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósult
a belső és külső világítás korszerűsítése, a komplett napelemes rendszer
kivitelezése, beszerzésre került egy vakológép és HILTI korszerű kézi
kisgépek, valamint elkészült a cég éves marketing terve.
A fejlesztés eredményeként a Kft. versenyképessége javul, vállalkozói aktivitása növekszik, technológiai fejlesztéseit a támogatás nagymértékben
elősegítette. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 34 darab munkahelyet tud megőrizni.
A projektről bővebb információt a www.hasz.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Kovács Elvira
info@hasz.hu
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Megnyílt az új bölcsőde
Negyvennyolc kisgyereket tud fogadni az új Béke utcai bölcsőde.
A bölcsisek négy 12 fős csoportba lesznek beosztva, minden csoport
saját, játékokkal, bútorokkal, könyvekkel, fejlesztő eszközökkel felszerelt teremben kap helyet.
A gyerekekre nyolc szakképzett kisgyermeknevelő vigyáz, akiknek a
munkáját két bölcsődei dajka segíti. Az intézmény dolgozóihoz tartozik még egy gondnok és egy kertész, így az intézményvezetővel együtt
13 fő a teljes létszámuk.

E2021.02.10.
Pomáz Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE POMÁZON
A hatályos Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint halad előre
a projekt megvalósítása. A projekt keretében tervezett kivitelezés és
eszközbeszerzés megvalósult.
Pomáz Város Önkormányzata 2017-ben nyert el támogatást 4 csoportos,
48 férőhelyes új bölcsőde épület építésére. Hosszas tervezési és előkészítési
folyamatot követően, eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásának
zárásaként került aláírásra a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés
2019. 06. 28-án.
A PD-Steel Hungary Kft. és az önkormányzat között létrejött vállalkozási
szerződés értelmében a beruházás értéke nettó 297 521 879 Ft + Áfa,
mely meghaladja az eredeti Támogatási Szerződésben megítélt összeget.
A különbözet fedezeteként az önkormányzat a támogató felé
többlettámogatás igényt nyújtott be, melynek eredményeként
a támogatás teljes összege 19 235 266 Ft-tal emelkedett.
A vállalkozási szerződés és módosításai szerint a kivitelezés szerződés
szerint megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával,
továbbá a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése is
megtörtént. A projekt a hatályos Támogatási Szerződésben rögzített
határidőre, azaz 2021. 02. 28-ra befejeződik.
Köszönjük az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását!
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063
Támogatás összege: 419 235 266 Ft.
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Jövőnk értékei
Nagyon értékes ajándékot kaptam a közelmúltban: egy kézzel rajzolt térkép Pomázról,
amelyen a készítője számára fontos és jó helyek, események vannak feltüntetve. Vince
(10 éves) a tervező és kivitelező, a húga Juli
(8 éves) segített a rajzolásban.
Ők már ahhoz a korosztályhoz tartoznak,
akik számára a játszótér nem elegendő, kinőtték, oda már kisöccsük jár. De szerepel
„Grund”-ként az a közeli útszakasz, ahol tollasoznak, bicikliznek, egykerekűznek és ahol
a szomszédok is elnéző türelemmel viselik a
gyerekzsivalyt, sőt nem egyszer sütivel kínálták őket.
Nekünk felnőtteknek sokkal fontosabb
azonban, hogy
milyen értékeket jelenítenek
meg, amelyeket
nagyon komolyan kell vennünk a város
jövőjének tervezése,
alakítása
során. Figyelem!
Külön fel vannak
tüntetve a fontos
fák (mászás, árnyék, termés) és
a működő kutak!
Hányan
tudnák
ezt felsorolni? Tudjuk-e, hogy vannak
gyerekek, családok,
akik számára a legjobb hely a városban a „Szép rét”, a
Nádas-tó környéke,
ahol tényleg megjelenhetnek vaddisznók,
őzek is, de pontosan
listázva van az a 12
tevékenység, vagy az
ott található értékek,
mint gyógynövények,
védett vízimadarak és
a merítő-forrás, amihez
a kevésbé szerencsés
városi gyerekek csak
szervezett program keretében juthatnak hozzá. Érdemes végignézni
a teljes listát, és elgondolkozni azon, hogy a
gyerekek legalább egy
részének jó program a termelői piac, „Guszti bulijai”,
azaz a Helló Pomáz csoport rendezvényei az Igazioliva udvarán, a Magyar
Várban a lovas események
és kézműves foglalkozások.
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Nem kis büszkeséggel fedeztem fel a Fülöp
kecskefarmon tartott régészeti és közösségi
kemenceépítő tanfolyamot is. Ezek a visszaigazolások adnak lendületet a folytatáshoz,
igazolják az erőfeszítéseket. Ráadásul tanultam is valamit, azt, hogy Pomázon működik
az a „Csinta-gyár” ahol az aszalt gyümölcsökből készült finomságok készülnek, amelyeket
országszert megvehetünk a magukra valamit
is adó élelmiszerboltokban.
Vince, Juli, nagyon köszönöm!
Siklódi Csilla
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Izgatottan várja a nyitást a művelődési ház csapata

Nagyon boldog vagyok, hogy a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár február 1-től már
majdnem teljes létszámmal működik. Úgy
érzem, hogy egy nagyon erős csapatot sikerült összeválogatnom. A munkatársaim
tapasztalata, szakértelme és sokszínűsége a
leendő programjainkon is tükröződni fog. Itt
szeretnék köszönetet mondani azoknak a Pomáziaknak, akik kitöltötték a Facebook oldalunkra feltöltött kérdőívünket. A véleményük
fontos számunkra és egyben egy nagyon jó
visszajelzés is, hogy jó irányban gondolkodunk.
Néhány tervezett program azok közül,
amiket a művelődési ház új munkatársai álmodtak meg.
A művészetek közül az egyik legfiatalabb
a film. Az elmúlt 125 év során sokat változott, de a mozgókép ma is ámulatba ejti a
nézőket. Mi is szeretnénk ámulatba ejteni
a pomázi embereket, olyan filmekkel, amik
értéket közvetítenek, van mondanivalójuk
és megtekintésük után lehet beszélni, vitatkozni, gondolkodni róluk. Ehhez kiváló teret
nyújt egy filmklub. Szeretnénk minél több fil-

met megmutatni, legyen szó klasszikus vagy
kortárs, magyar vagy külföldi alkotásról. Persze néha jólesik csak úgy filmet nézni, hogy
nem kell elgondolkodni csak kikapcsolódni,
szeretnénk, egyszerűen szórakozni popcornnal a kezünkben. Mindezt egy kellemes környezetben, egy árnyékos helyen, például egy
kertmoziban.
A gyermek zenei nevelése az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik – mondta
egyszer Kodály Zoltán. A baba-mama kórusfoglalkozásokat az édesanyák közös éneklés
utáni vágya ihlette. Azok az édesanyák, akik
közösségi életet szeretnének élni, a zenélés
örömére vágynak, már nem csak gyerekdalokkal – de gyermekükkel együtt – szeretnék
ezt megvalósítani, azok számára a baba-mama kórusfoglalkozás a megfelelő délelőtti
elfoglaltság. A program célja egy állandó,
kicsi létszámú közösség
létrehozása, amelyet a
zene iránti vágy tart ös�sze. Emellett reményeink
szerint elindul egy olyan
foglalkozás is, amelyre
bárki, bármikor becsatlakozhat pusztán az éneklés örömére.
Művészetterapeuta
jelölt kollégám csoportfoglalkozásokat tervez.
Az alkotói munka, az
önkifejezés kreatív formája egy biztonságos
csoportközegben segíthet önmagunk mélyebb
megismerésében, ezáltal
tudatosabban élhetjük

meg a hétköznapok kihívásait. A csoportfoglalkozások nem igényelnek képzőművészeti jártasságot, az alkotó mindenkiben ott
szunnyad. Művészetterápiás technikákat alkalmazva, versekkel, zenével, képzőművészeti alkotásokkal ragadjuk meg a bensőnkből
érkező képeket.
„Mami-Ma” kismamáknak, édesanyáknak,
nőknek, női önfejlesztő csoport. Célunk, önismeretet fejlesztő technikák megismerésével
és alkalmazásával, megoldásfókuszú szemlélettel jelen lenni és támogatni egymást az „itt
és most”-ban.
Érzékenyítő programok előadókkal, társulatokkal, alkotásokkal, amelyek segítenek reagálni a minket körülvevő világban található
jelenségekre.
Nyári Darinka
igazgató

Meridián jóga a test-lélek egységéért

2008-ban költöztem Pomázra, 2009 óta tanítom ingyenesen a Meridián jógát a városban.
A futballpályán kezdődtek a jógaóráim, de
amikor azt felújították, akkor a Porpáczy Aladár Kertbarátok Egyesületétének felajánlásának köszönhetően elköltöztünk a művelődési
házba. Az utóbbi években jó idő esetén a
Szent István parkban és a Karitász Ház udvarán is tartottam órákat. 2020 januárjában
újra lehetőséget kaptunk a művelődési háztól, ahol végre jó helyen vagyunk. Nagyon
sokan éltek a lehetőséggel, nemcsak a műve-

lődési házban, hanem a Szent István parkban
és a Karitász Ház kertjében is sokan vettek
részt az óráimon.
Speciális, a test-lélek erősítésével foglalkozó Meridián jógát tanultam külföldi mesterektől. Ezt a tudást szeretném átadni az
embereknek. Sajnos a koronavírus-járvány
miatt szünetelnek a jógaórák, de reméljük,
hogy hamarosan folytatni tudjuk azokat.
Karanténjóga Bozsenával címmel a Pomáz
TV YouTube csatornáján online elérhetőek a
korábbi órák.

korlatokkal a belső szervekhez oxigént juttatunk. Ezek a gyakorlatok javítják a keringést,
az izmokat és növelik a test rugalmasságát.
Horváth Bozsena

Meridián jóga –
Pranayama légzőgyakorlat jellemzője

Az emberi testben található energiapályák
pontjainak (akupresszúrás pontok) mas�szírozásával az elakadt energiát beindítjuk,
ezáltal újra egyensúlyt teremtünk a test-lélek egységében. A helyes testgyakorlatok
javítják a keringést, a Pranayama légzőgya-
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Víz nélkül élet nem létezne
A víz világnapjának megünneplését az 1992.
évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Tették ezt azért,
mert víz nélkül élet nem létezne a Földön.
Még általános iskolában megtanultuk, hogy
testünk több mint fele vízből áll. A Föld felszínének háromnegyedét víz borítja, de ennek a
hatalmas tömegnek alig 5 százaléka édesvíz.
A többi a tengerek, óceánok sós vize. Sokáig
úgy képzelték, ez az irdatlan nagy tömeg mindent kibír. Hajókkal hordták az óceánokba a
szemetet. „Mit számít az a pár hajónyi szemét?” Sajnos nagyon sokat. Mára már több
tízezer négyzetkilométer területű úszó szemétszigetek alakultak ki a Csendes-óceánon.
(Nagyobb, mint hazánk.) A jobb érzésű emberek talán fel is háborodnak erre, de a nagy
többség szerint az minket nem érint, hiszen
az messze van.
Mi itt a Kárpát-medencében élünk. Vizekben bővelkedünk. Gondoljunk csak a Dunára
és a Tiszára, mint a két legnagyobb folyóra. Időnként azt is látjuk a hírekben, hogy
a Tiszán kisebb árhullám vonul le. Ez nem
veszélyeztetné a folyó mellett élőket, de az
árhullám szeméttömeget is hoz magával.
Sajnos Európa civilizálatlanabb felén még
mindig úgy gondolják, elég, ha a szemetemet
kihordom a falu szélére és ott kiöntöm. Egyesekben azért van valami szégyen, bűntudat
féle. Ők a bozótosokat, vízmosásokat szórják
tele. Állítólag léteznek települések, amelyeknek a szeméttelepei az árterületen vannak.
Ezekről a vízmosásokról, árterületekről időnként a folyókba mosódik a települések szemete. A folyó sodrása meg hozza hazánkba.
Ezen már mi is felháborodunk. Joggal. Hát,
hogy képzelik, hogy merészelik tönkre tenni,
beszennyezni a mi szépséges szőke Tiszánkat! Esténként a híradóban mutatják hogyan
küzdenek fáradhatatlanul a vízügyi dolgo-

 Minden forrásra, kis patakra vigyáznunk kell

14

 Folyó kanyarulatában felhalmozódott szemét

zók. Bennünk meg forr a tehetetlen düh. De
a Tisza szerencsére szintén messzebb van.
Mi a Duna közelében élünk. Ennek a vízgyűjtő területe Németországban, Ausztriában és egy kis része Szlovákiában van. Rendszerető emberek lakják. Miként hazánkat és
Pomázt is. És mi, rendszerető emberek ápoljuk, gondozzuk környezetünket. Szemetünket szépen kihordjuk a… kerítésen túl. Elvégre a kertnek szépnek kell lennie. Az sem baj,
ha a kert végében ott folyik a patak. Az időnkénti áradás majd szépen eltünteti…
Jó-jó, azért belekerül egy-egy műanyag
hulladék, egy-egy labda, néha még egy-két
festékesdoboz is. De mi rendesek vagyunk.
Pomázt nem szennyezzük. A víz elviszi mes�szire…
Mások már pofátlanabbak. Nem fizetik a
szemétdíjat. Vagy nem is telik, vagy csak spó-

 Hulladék a Derában

rolnak. Ezért heti rendszerességgel dobálják
bele a patakba a hulladékukat. Majd a víz
úgyis elviszi messzire…
Elvégre mi is rendszerető, tisztaságszerető
emberek vagyunk. Bele sem gondolunk, hogy
a mi egy-két szemetünkből lesznek a patakok, folyók szemétkupacai, és aztán a tengerek, óceánok szemétszigetei. Hát igen, a víz
elvitte messzire…
Az óceánok megtisztítását itt Pomázon, a
Dera-patakon kell elkezdeni. Nekünk itt helyben kell mindent elkövetni, hogy gyermekeink, unokáink szomjukat tudják csillapítani
az erdei forrásokból, az állatok ihassanak
a patakokból, belegázolhassunk a Postás
strandon a Dunába. Esetleg valamelyik nyáron nyugodtan úszkálhassunk a görög, horvát vagy bolgár tenger sós vízében.
Ezért is kell minden forrásra, kis patakra
vigyáznunk.
Pásztor Lajos
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Hódok
a Dera-pataknál!
Az Eurázsiai hód (Castor fiber) Európa legnagyobb rágcsálófaja, testsúlya elérheti a 30
kg-ot is, az akár 90-100 cm-es testhossz mellé
35-40 cm-es lapos farok is társul. Őshonos,
Európában szinte mindenhol előfordult. Egykoron komoly gazdasági értéke volt, hiszen a
prémjéből kabátokat, kalapokat, nemezt állítottak elő, a hódpézsmából gyógyszer készült,
a húsát pedig megették. Emiatt a XIX. század
második felére a legtöbb európai országból ki
is pusztult, Magyarországon az utolsó ismert
kilövési adat 1854-ből van. A XX. század elején
már csak 1200 példány maradt életben. Szerencsére még időben elkezdődtek a visszatelepítési programok, ami végül a világ egyik legsikeresebb nemzetközi fajmentő programja
lett: az első telepítések óta eltelt 100 év alatt
az eurázsiai hódok újra jelen vannak az egész
kontinensen, a számuk pedig már meghaladja
a 1,5 millió példányt. Nálunk 1991-ben jelent
meg újra, először a Szigetközben észlelték
nyomait. Ezek a példányok Ausztriából érkeztek a Duna mentén. Később, 1996-2008 között, a WWF Magyarország koordinálásával
összesen 234 példányt engedtek szabadon a
nagyobb folyók mentén. Mára már az egész
országban jelen vannak, az összes folyó és
szinte mindegyik patak és csatorna mentén
lehet a nyomaikkal találkozni. Egyedszámuk
mára már biztosan meghaladta a 10.000-et.
Egy ilyen család telepedett le Pomáz határában is, kb. másfél évvel ezelőtt.
A partoldalba ásott, akár 8-10 méter hos�szú üregekben laknak, amiket a vízszint alatt
kezdenek el ásni. A víz alatti bejárat jól elrejti az üreget a ragadozók (és az emberek)
elől. Ha beszakad az üreg teteje, akkor vagy
újat ásnak, vagy építenek rá egy „tetőt”, azaz
ráhordanak ágakat és sarat/iszapot, ez a
hódvár. A gátakat csak kisebb patakokon
és csatornákon építik, ezek célja, hogy vis�szatartsák a vizet és megemeljék a vízszintet,
ezzel biztosítva, hogy az üreg bejárata mindig biztonságosan rejtve maradjon! Kizárólag
növényevők. Tavasztól őszig a partokon nagy
mennyiségben növő lágyszárú növényzetet
fogyasztják, ilyenkor nehezen észlelhetőek.
A hidegek érkeztével, ősztől átállnak a fák
döntögetésére, mivel nem alszanak téli álmot, és tavaszig a fák kérgével táplálkoznak.
A vízparttól nem távolodnak el jelentősen,
20-30 méternél ritkábban mennek távolabbra. Előfordulhat, hogy egy-egy egyed eltéved
és bemegy a településekre, erre már minden
évben több hazai példa is akad. Ilyenkor fontos, hogy ne akarjuk megfogni, megsimogatni! Ha veszélyben érzi magát és nem tud a
vízbe menekülni, akkor támadhat és a nagy
fogaival komoly sebeket képes okozni! Hívjuk
inkább az önkormányzatot, esetleg a Nemzeti Park munkatársait, hogy segítsenek biztonságba helyezni az elkóborolt állatot.

 Eurázsiai hód (Castor fiber)

Ökoszisztéma mérnök faj, az ember után a
második, amelyik leginkább képes a környezetét átalakítani, és a saját igényeihez igazítani. Ennek számos előnye van, de időnként
problémákat is okoz számunkra, mert a hódok és az emberek általában nem ugyanazt
akarják elérni. De mik ezek?

a szűk gátak között folyó csatornákban ez
a gátak beszakadásával is fenyeget, magas
vízállás, árvíz esetén akár emberéletek is veszélybe kerülhetnek. Az üregásás megakadályozása csak a part védelmével előzhető meg,
ilyen a kövezés, vagy fémháló lefektetése, de
mindkettő igen költséges módszer.

1. Fadöntés

3. Gátépítés

A fákat elsősorban táplálkozás céljából döntik
ki, de a feldarabolt ágakból épülnek a gátak,
a várak is. A parton a hódok tevékenységének
hatására felnyílik a lombkorona, több fény jut
le a cserje- és a gyepszintbe. A kirágott fűz- és
nyárfák általában újrahajtanak, az így kialakult dús aljnövényzet az énekesmadarak, a
kisemlősök, a hüllők és a kétéltűek számára is
gazdagabb és változatosabb élőhelyet kínál.
A természetes vízpart puhafás ligeterdőben
nem, de a partmenti gazdasági faültetvényekben a hódok komoly gazdasági károkat okoznak, mivel egy hódcsalád évente akár 100200 nyárfát is képes kidönteni. A partközeli
gyümölcsfák és díszfák is komoly veszélyben
vannak, még a tuják és a fenyők is! Ez ellen
lehet védekezni a fák kérgének riasztó hatású
anyagokkal történő lekenésével, vagy a tör-

 Megrágott fák Pomázon

zsek köré kihelyezett, legalább 1 méter magas
kerítések kihelyezésével.

2. Üregásás

A partoldalba ásott üregek idővel beszakadnak, így a meder is alakul, szélesedik, kanyargósabbá válik. Ez az élővilág számára
előnyös, mert többféle élőhely jön létre, de

Ez csak a sekélyebb patakokon és csatornákon jellemző. Egy hódcsalád több, akár 10-20
gátat is építhet. Ez a nyári aszályos időszakban igen hasznos, az alföldi csatornákban
gyakran csak a hódok által lakott szakaszokon marad víz. Esős időben pedig megfogják az üledéket, lassítva ezzel a talajeróziót.
Az építményeiket a hódok folyamatosan karbantartják, ezért magasságuk folyamatosan
nő, egy idő után elérheti a meder tetejét és a

 Hódvár a Derán

víz a környező földekre, mezőkre folyik, időnként több hektárnyi területet árasztva el.
Mivel már a legtöbb vízparton újra megjelentek a hódok, ezért a fajvédelmi programok
helyett egyre inkább a konfliktusmenedzsment
kerül előtérbe. Előfordulhatnak olyan helyek
is, ahol a jelenlétük, tevékenységük nem tolerálható, ilyen területeken különböző gyérítési
módszereket (csapdázás, kilövés) alkalmaznak.
A jó hír az, hogy együtt lehet élni a hódokkal, de
szükség van némi toleranciára. Mivel az egyre
erősödő globális klímaváltozás hatására a Kárpát-medencében várhatóan egyre erősebbek
lesznek a nyári aszályok, a hódok „segítsége” a
vízmegtartásban egyre fontosabb lesz.
Czabán Dávid
biológus
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Itt a tavasz!
Itt van végre a nagyon várt tavasz! A hosszú, sötét napok, a hónapok
óta tartó szobafogság után jól esik újra kimozdulni, elővenni a kerti
szerszámokat, vagy felhúzni a túrabakancsot és nekiindulni a környező hegyeknek.
Kora tavasszal az időjárás még szeszélyes, hamar ránksötétedhet a
hegyekben, ezért a Magyar Barlangi Mentőszolgálat segítségével ös�szeszedtük a biztonságos túrázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
- Húzz túrázáshoz alkalmas lábbelit! Legyen recés talpú, zárt, ha
magas szárú a bokádat is tartja.
- Öltözz rétegesen, mindig vigyél magaddal meleg ruhát! A hegyekben, így Dobogókőn is az éves átlaghőmérséklet 6-8 fokkal alacsonyabb, mint Pomázon, ezért még nyáron is érhet meglepetés.
– Legyen nálad mindig innivaló kulacsban és ennivaló, még ha rövid
túrára is indulsz!
– Rendkívüli időjárási viszonyok között figyeld az erdészetek hirdetményeit, hogy mely kirándulóhelyek váltak veszélyessé!
– Rendezkedj be off-line környezetre, legyen nálad papír térkép
vagy megfelelően feltöltött telefon és azon off-line térkép (akár powerbank ha elektronikus eszközt használsz) a tájékozódáshoz.
– Veszély esetén akár életet menthet pár hasznos eszköz, ha teheted szerezd be és legyen nálad, ha kirándulni indulsz:
– Izolációs fólia (kihűlés elleni védelem)
– (Fej)lámpa, ha rád sötétedne
+1 praktikus tanács: Telefonodon a
kamera beállításoknál kapcsold be a
helyinformáció mentését, így fotózás
után egy adott fényképnél a részletekből kinyerheted a hely pontos
GPS koordinátáit. Baj esetén ez egy
könnyű módszer a helyzeted meghatározására, hogy segítséget kérhess!
Baleset esetén hívható a Magyar Barlangi Mentőszolgálat riasztási száma: 06-30-790-7079
www.caverescue.hu

A pomázi HÉV állomástól két turistaút vezet a
környező hegyekbe. A sárga jelzésen elindulva a
Majdán-fennsíkra érkezünk, majd az Oszolyt és a Csúcs-hegyet érintve megérkezünk a Kis-Kevély Mackó barlangjához. A zöld jelzést követve a Kő-hegy erdeibe jutunk. A János-forrást érintve kapaszkodunk
fel Napóleon kalapjához, a Petőfi pihenőnél megcsodáljuk az elénk
táruló panorámát, majd pihenünk a Czibulka János Menedékháznál.
Menjetek ki a hegyekbe és fedezzétek fel a természetet!
Megtaláljátok, hová vezetnek a labirintus sárga és zöld ösvényei?

Felismered a tavasszal nyíló virágokat? Találd meg a nevüket a betűkeresőben! (Fotók: Geng Imola)

Kedves Gyerekek!

Hangolódjunk a tavaszi kirándulásokra egy kis játékkal!
Vajon milyen állatok jártak előttünk az ösvényen? Felismered lábnyomaikat? Segítenek az árnyképek.

A megoldásokat március végén FB oldalunkon találjátok:
https://www.facebook.com/pomaziokokor
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Csak nem itt bújtak el az állatok, akiknek a nyomait láttuk? Keresd
meg a nevüket! Mit olvasol még ki a betűk között?
Tamasi Dóra és Gál Noémi
Pomázi Ökokör
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Farsang a német suliból
Ebben az évben a farsangi időszak is másképp zajlott, mint korábban.
Öko-munkaközösségünk ötlete nyomán először farsangi maszk készítő versenyt hirdettünk meg. A kiíráshoz hozzátartozott, hogy újrahasznosított anyagokból készült maszkokkal lehetett nevezni. Kicsik,
nagyok bizonyíthatták kreativitásukat a maszkok, álarcok alkotásával.
Az 1. helyezést Visnyár Bence 3. osztályos, Petrás Jakab 1. osztályos
és Cecei-Fogarasy Ábel 5. osztályos tanulók nyerték el. Nagyon nehéz volt döntést hozni, mert rengeteg csodálatos álarcot nyújtottak
be a versenyzők. Külön köszönet ezúton is a leleményes és segítőkész
szülőknek, nagyszülőknek, mert tudjuk, hogy a remekművek megalkotásában nagy háttérmunkát vállaltak fel. A tanulók a kiállítást a
D épület folyosóján tekinthették meg. Hamarosan a művelődési ház
üvegkiállítófalára kerül, ahol mindenki láthatja majd.
Sajnos az osztályok keveredése még mindig kerülendő, így a nagyszabású farsangi bál helyett a farsangi mulatságot idén osztálykeret-

ben rendeztük meg. Szerencsére a
gyerekek így is jól mulattak.
A tavasz közeledtével egyre jobban vágyunk a szabadtéri programokra, reméljük a járványügyi helyzet enyhülni fog, és a tavaszi, nyári
rendezvényeket meg tudjuk majd tartani.
Balog Ilona Katalin
intézményvezető

Versenyeredmények a Sashegyiben
Első helyezés a Bólyai versenyen

Fotó: Czímer Mihály

A 2021-es Bólyai természetismeret országos csapatversenyt idén online módon rendezték meg. Az országos versenyben körzetenként indulnak a 4 fős csapatok. Tavaly a Sashegyi Iskola „Piritoszt” csapata
körzeti szinten a 4. lett. Idén a lányok többet akartak elérni, tettek is
érte és megszerezték ügyesen az 1. helyezést! Így nyílt meg az út, hogy
a márciusi döntőn részt vehessünk. A csapat tagjai: Babos Iringó, Bagi

Vilma, Somogyi Lili, Vad Nóra. A döntőre készülünk, izgalommal várjuk!
Felkészítőjük: Patai Orsolya tanárnő

Matematika sikerek

Örömmel adjuk hírül, hogy 9.a-s tanulóink
eredményesen szerepeltek két különböző
matematika versenyen is.
A Pest Megyei Matematika Verseny
döntőjébe jutott Munkás Domonkos.
Ezen a kétfordulós versenyen egész
Pest megyéből több száz gimnáziumi és szakgimnáziumi tanuló indult.
A verseny évfolyamonként zajlott és az első fordulón iskolánkból is
többen részt vettek.
Az országos Curie Matematika Emlékverseny első fordulója alapján
Dienes Enikő, Duró Krisztián és Munkás Domonkos továbbjutottak
a második fordulóba, ami egyben a Területi Döntője ennek a versenynek. A Területi Döntő február 12-én volt, és az innen továbbjutó tanulók az országos döntőn fogják összemérni tudásukat.
Büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre és nagyon drukkolunk mindhármuknak a sikeres folytatásért. Köszönjük felkészítő tanáruknak, Horváthné Hadobás Olgának is a munkáját.
Hajrá Sashegyi!

Minivilág a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában
„Harmadik dimenzió” a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar tehetségfejlesztő programja
A 3D projekt részeként a Pomázi Ifjú Fúvósok nyomtatott maketteket
készítettek és ezekből rendezték meg innovatív kiállításukat, hogy ebben a bezártságban is „utazhassanak” a zeneiskolások!
A zeneiskola tanulói két héten keresztül találkozhattak a világ ikonikus építményeivel a Teleki-Wattay Művészeti Iskola Kamaratermében. A kiállításon mintegy 40 jelentős épülettel ismerkedhettek meg a
gyerekek, emellett munka közben látható volt a 3D Craftbot nyomtató
is. Az információs táblákon lévő QR-kódok beolvasásával számos tudnivaló vált elérhetővé az épületekről és a 3D technológiáról. A kiállításon, a rézfúvós tanszakon immár öt éve tartó kísérleti programba is
betekinthettek az érdeklődők.
A Pomázi Fúvósok májusban továbbfejlesztik 3D kompetenciájukat, ugyanis a 3D Akadémia workshopján vesznek majd részt, ahol a
téma a 3D képalkotás/szkennelés lesz.
A Projekt, a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósult meg!

17

Diákélet

2021. március •

Télűző kavalkád a Mátyás suliban
A Pomázi Mátyás Király Általános Iskolában
idén sem maradt el a farsangi mulatság, de
most rendhagyóan felsőben sem iskolai keretek között, hanem szigorúan osztályszinten
szervezték meg az osztályfőnökök a télűző
kavalkádot. Sajnos sok hagyományos programunk elmaradt az idén, ezért még nagyobb
lelkesedéssel vetették bele magukat a gyerekek a közös játékba, táncba. A félévi hajrá
után mindenkinek jól esett kicsit kiengedni a
gőzt. Már nagyon várjuk, hogy visszatérhessen az életünk a megszokott kerékvágásba!

Gólyahírek

Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt
lapunk hasábjain is, megosztva a szülők,
hozzátartozók boldogságát. Hiszen az
öröm valóban mindannyiunké. Kedves
nagyon-nagyon ifjú pomázi polgárok!
Boldog, hosszú életet kívánunk!
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Reguly Pió

2020. 12. 19

Postás Panna

2021. 01. 28

Szente Bence

2021. 02. 01

Havelka Milán

2021. 02. 04

Nagy Janka

2021. 02. 09

Kis Olivér

2021. 02. 11

Hegyi Zénó

2021. 02. 13

2-3 éves koronás, szabadgyökeres
és koros konténeres gyümölcsfák
nagy választékban.

Napos és előnevelt csirke kapható
a pomázi baromfikeltetőnél

Agyagos talajban nevelt örökzöldek.

Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig
szombaton: 8–12 óráig

Kertépítés, szaktanácsadás.
Andi Kertészet
2013 Pomáz, Mártírok útja 23.

Pomáz,
Bethlen Gábor utca 1/a.
Telefon: (06-26) 325-869

+36 70 241 9001
+36 30 962 8863

RIASZTÓ- ÉS KAMERARENDSZEREK

Ez itt
az Ön
hirdetésének
helye!

Vagyonvédelemmel és villanyszereléssel foglalkozó,
közel 25 éves tapasztalattal rendelkező cég vállalja riasztóés kamerarendszerek telepítését, szükség esetén távfelügyeletre
való bekötését.
Tel.: 06-30-202-1254 E-mail: optimalseckft@gmail.com

Az újság
6000 háztartásba
jut el,
és az interneten
is elérhető.

Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint
lapos tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468
e-mail:
badogosbela47@gmail.com

REDŐNYÖK

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

Evangélikus Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órától
a szentendrei Evangélikus
Templomban (Luther tér 1.)
Szeretettel várják az Istentiszteletre a pomáziakat is.
Illetve az online is követhető.
Lelkész: Horváth-Hegyi
Olivér
Tel.: (20) 824-2789
E-mail: oliver.horvath-hegyi@lutheran.hu

A református gyülekezet
állandó alkalmai:
Hétfő: 9.30 baba-mama kör

(a hónap 1. és 3. hétfőjén)
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 esperes
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hősök tere 1.
pomáz-csobanka@reformatus.hu
Telefon: 06-26/325-297

Római katolikus miserend
Vasárnap
8:00 Plébániatemplom
11:00 Plébániatemplom
18:00 Szent Miklós kápolna
Szombat – előesti vasárnapi mise
18:00 Plébániatemplom
Hétköznap
Kedd, csütörtök
7:00 – Plébániatemplom
Szerda, Péntek
18:00 – Plébániatemplom
Carlo Fumagalli,
plébániai kormányzó

Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei
a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)
Vasárnap
9.00 Szent Liturgia
Szerda
18.00 Szent Liturgia
1-2-3. Péntek
18.00 Vecsernye
Dr. Mosolygó Péter
parókus
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Ond utca 2.
Telefon: 06-30-316-6345
pomaz.görögkatolikus.hu

25 év garancia
több 100 rendszer
teljeskörű ügyintézés
hálózatba visszatáplálás

NAPRENDSZER Kﬅ.
megbízható pomázi csapat
több ezer napelem
megtérülés 7-8 év
nagy tapasztalat

MOST FÉLÁRON JUTHAT
NAPELEMHEZ
az Otthonfelújítási Programban.

Használja ki, amíg lehet!

Június 30-ig 50% támogatás + szaldó elszámolás!!!
A Naprendszer Kft.

VILLANYSZÁMLA NULLÁZÓ NAPELEMES RENDSZEREI

www.naprendszer.net

www.naprendszer.net

Tájékoztató adatok, a helyszíni felmérés alapján az árak kismértékben változhatnak!

