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Mindenekelőtt az Értéktár Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a képviselő 

testületnek, hogy egyhangúlag támogatták helyigényünket a Beniczky utca 2. sz. alatt. Ezt 

munkánk elismerésének tekintjük. 

A helység „birtokbavétele” eddig rezsi finanszírozási problémák miatt nem történt meg. A 

megoldást a Polgármesteri Hivatallal közösen keressük.  

A 2021. év második felére továbbra is rányomta bélyegét a súlyosbodott járvány helyzet. Az 

Értéktár Bizottság on-line működött.  

Az alábbi értékek az on-line egyeztetés alapján befogadáskész állapotúak: 

 Harminc Mihály által tervezett Luppa sírbolt 

 Luppa Péter – a sokoldalú közéleti ember - életútja 

 dr. Steller Mária munkássága a hazai védőnői szolgálat és az ONCSA program 

létrehozásában  

A korábban befogadott javaslatok közül: 

 Kivesszük az értéktárból és felgazdagított tartalommal visszatesszük a református 

templomról szóló javaslatot. 

A múlt évben technikai okok miatt elmaradt a háttértár beszerzés. Ezt idén pótolni szeretnénk.  

Hosszabb távú feladatok – Örökségvédelem 

Temetőink védendő sírjainak felmérési munkái: 

Temetőink értékfeltárásához továbbra is gyűjtjük az adalékokat. A meglévő anyag 

helytörténeti értéke vitathatatlan.  

Sajnos a katolikus egyházban történő személyi változások, beleértve a temető gondnokot is, 

nem tesznek jót a további munkának. Jelenleg nincs összekötő személy, aki előzetesen 

megküldené a lejáró sírokat véleményezésre. Így megsemmisülhetnek védendő vagy síremlék 

miatt értékhordozó sírok. 

A temetőben is és a plébánia kertben is értékhordozó síremlékek hevernek. Pl. a korábban dr. 

Szilárdfy Zoltán által megmentett Loos Alajos sírkő vagy a Fülöp kripta mögött fának 

támasztott 1937-es árvízben elhunyt pap, vitéz Horváth József sírköve.   

.  

Épített örökség 

Továbbra is folyamatosan gyűjtjük Pomáz neves épületeinek fotóit, a hozzájuk kapcsolódó 

dokumentumokat, a házak történetét. Városi sétáinkon ezeket ismertetjük is – jelenleg a séták 

is felvett előadások formájában kerülnek az érdeklődők elé. 

 (Laszlovszky József előadása: Régi utak, utcák és utazók Pomázon 

https://www.youtube.com/watch?v=_qrPtGeq8OM . Az előadás 55. percnél kezdődik.). 

https://www.youtube.com/watch?v=_qrPtGeq8OM
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Kutatásaink alapján egyházi iratokból egyértelmű választ kaptunk Dr. Alföldi András 

szülőházára. Ez a Fáy András utca 21. alatt volt. 

Öröm, hogy megújult a Marschalkó ház tetőszerkezete. 

Helytörténeti Gyűjtemény / Tájház 

Mint azt korábbi beszámolónkban jeleztük, a Tájházban június végén megnyílt a helytörténeti 

kiállítás. Szeptember végén a Kulturális Örökség Napja alkalmából egész napos rendezvény 

volt az Örökség udvarban. Ez alkalomból vezetést tartottunk a tájházban. Örömünkre, igen 

nagy volt az érdeklődés. A kiállított tárgyakhoz fűzött történetek, magyarázatok életre 

keltették a tárgyakat. Az érdeklődök köre túlnyúlt Pomáz határain. Jöttek Csobánkáról, 

Budakalászról, ill. Pest megye más településéről valamint Erdélyből is. Nagyon sok pozitív 

visszajelzést kaptunk azóta is. Tagjaink folyamatosan együttműködnek a Művelődési Ház 

munkatársával a Tájház időszakos kiállításainak létrehozásában és - örömünkre - a nagy 

létszámú csoportok vezetésében. (2021 decemberében több mint 600 látogatója volt a 

karácsonyi szokásokat bemutató ideiglenes kiállításnak.) 

A növekvő érdeklődést szeretnénk kihasználni, hogy ideiglenes kiállításokkal (vitrinek 

berendezésével) megismertessük a Pomázhoz kapcsolódó országos, vagy akár nemzetközi 

szinten is kiemelkedő tudósok, művészek életútját, munkásságát. Elsőként egy több mint 50 

nevet tartalmazó listán mutatjuk be, milyen gazdag örökséggel rendelkezünk. 

Az ideiglenes kiállítások rendezésének fontos feltétele, hogy az éppen nem bemutatandó 

emlékanyagot megfelelő helyen tárolhassuk. Támogatjuk a Tájházat magas szinten működtető 

Pomázi Művelődési Ház igényét a Beniczky 2. épület eddig is tárolóként funkcionáló 

helyiségek használati jogának megszerzésében. 

Szentendrén a Skanzenben az országos tájház találkozón a Pomázi Örökség Tájház is 

bemutatkozott. A tárlatvezetői, Pomáz örökségét megismertető feladatokat a PBT tagjai látták 

el, a pomázi jelenlétet az Opanke táncosainak fellépése színesítette. Egyben felhasználtuk az 

alkalmat a tapasztalatcserére mind Tájház, mind Helyi Értéktár ügyben. 

Kitekintés, országos tapasztalat 

Helyi Értéktár ügyben az látszik, hogy ahol ez jól működik, ott néhány elhivatott civil 

teljesítményének köszönhető. Az emberek szélesebb körét máshol is nehéz bevonni a 

munkába, de amit az értékek iránt elkötelezettek elkészítenek, az iránt van érdeklődés, a 

feltárt értékekre büszkék a helyiek. (A járvány ellenére Pomázon kaptunk már személyes 

megkeresést, reméljük a járvány elmúltával, személyes találkozókkal bevonhatók lesznek az 

érdeklődőink is a munkába.) Az értékek megyei szintre feladása nem egyszerű. Heves 

megyében például még szakértőket is a helyieknek kellett keresni a megyei befogadáshoz. 

Reméljük, hogy ez nem általános. 

Média megjelenés 

  Továbbra is rendszeresen szolgáltatunk helytörténeti anyagokat a helyi újságokba 

(Pomázi Polgár; Áldás, békesség) 
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 A Pomáz TV az említett rendezvényeken is részt vett.  

Terveink 

 Továbbra is tervünk, hogy a katolikus templom monográfiájához anyagokat 

készítsünk. 

 Tervezünk a meglévő értékekből egyelőre elektronikusan egy kiadványt szerkeszteni. 

 Továbbra is terv a Megyei Értéktárral a kapcsolat felvétel. 

 Védendő sírok témában az arra érdemes sírok NŐRI védelemre való felterjesztése. 

 

Pomáz, 2022. január. 


