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2020 második félévében a járványhelyzet továbbra is rányomta bélyegét, mint mindenre úgy a 

mi második félévi munkánkra is. Ugyanakkor a bezártság – bármilyen furcsa kimondani – 

bizonyos értelemben kedvez a kutatásnak. 

Befogadott és befogadásra előkészített értéktári javaslatok: 

Értéktár Bizottsági ülést utoljára 2020. augusztus 6-án tudtunk tartani. 

Ekkor jogilag is befogadásra kerültek a korábban már formailag előkészített javaslatok.  
(Lásd az első félévi beszámolót.) 

 

Ezek a következők: Jankovits Gyula munkássága, Mattyók Aladár munkássága, Glykays 

Gyula életpályája, 1848-as honvédőink sírjai Pomázon, Wattay-Teleki kastély, Pomázi Szent 

István strandfürdő.  

 

Ekkor került visszafogadásra a pomázi hosszúszárú cseresznye is. Egyúttal - a szerző 

publikációra vonatkozó nyilatkozatát figyelembevéve - visszafogadtuk az értéktárba a 

korábban onnan kivett értékeket: Tófenék-Dugacske, Barát patak, Dera patak, Holdvilág 

árok, Majdán fennsík, Oszoly-erdő, Petőfi pihenő és a „Napóleon kalapja”, Pomázi források, 

Sikárosi rét, Meselia teteje. 

A kényszer szülte helyzetben a korábbi metódus szerint formailag elkészültek az alábbi 

értéktári javaslatok: 

 Zatykó Imre munkássága 

 Wattay sírkert, nemesi temető 

 Marschalkó villa 

 vitéz dr. Tiszolczy Lajos életútja 

 Mocsáryné Fáy Mária író, világutazó életútja 

Magas készültségi fokon van további két érték:  

 Pomázi Önkéntes Tűzoltóság,  

 Katolikus temető XVIII.-XIX. századi régi sírkövei 

A fenti javaslatok a legközelebbi jogilag is érvényes bizottsági ülésen kerülhetnek be 

hivatalosan az értéktárba. 

Honlap készítés 

Továbbra is dolgozunk az internetes felületen történő megjelenítésen. A korábbi struktúra 

kevésbé illeszkedett az értéktári munkafolyamathoz, ezért átdolgoztuk. Jelenleg még ez is 

tesztelés alatt van. A polgármesteri hivatal honlapján a már befogadott értékek fognak 

szerepelni és a részletekért egy linkkel lehet majd kapcsolódni a bemutató honlapra. 

(https://www.pomaziertektar.org/) 

A készülő internetes felülettel nem csak az a tervünk, hogy illeszkedjen az értéktári ügymenet 

munkafolyamatához és eljárásrendjéhez, hanem segítségével szélesebb rétegeket is szeretnénk 

https://www.pomaziertektar.org/
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bevonni az értékfeltáró, értékőrző munkába. Jelenleg ugyanis az a tapasztalatunk, hogy az 

embereket frusztrálják a jogszabály adta meglehetősen rugalmatlan keretek, amikhez viszont 

nekünk ragaszkodnunk kell. Sokan szívesen írnának kötetlen formában megjegyzéseket akár 

egy már meglévő- vagy leendő értéktári javaslathoz. Akár kép és hanganyagot is adnának 

adott témákhoz, de nem boldogulnak a szigorú jogszabályi kötöttségekkel. Az ő számukra 

szeretnénk a honlapon kötetlen lehetőséget biztosítani a megjelenésre. Ezekből aztán születhet 

– a bizottság segítségével – jogilag elfogadható tartalmú, igényes értéktári javaslat, vagy ha az 

nem, születhet egy mindnyájunk számára értékes helytörténeti adalék.  

Hosszabb távú feladatok: 

Folyamatban vannak az alábbi – nem az értéktárhoz, de az értékmegőrzéshez kapcsolódó 

témák: 

 Katolikus temetők védendő sírjainak feltérképezése, életutak kutatása. 

 Korábban leírt terveinknek megfelelően az épített örökség feldolgozásához 

módszertan keresés, Pomáz neves személyiségeihez köthető lakóházak feltérképezése. 

 Az épített örökség feldolgozása. 

Anyagi ráfordítások: 

A bizottság tagjai munkájukat tiszteletdíj és költségtérítés nélkül végzik. Az eddig újonnan 

kidolgozott javaslatokat a bizottsági tagok saját eszközeik felhasználásával dolgozták ki, 

illetve tartották a kapcsolatot a bizottságon kívüli javaslattevőkkel. A város anyagi helyzetét 

ismerve egyelőre nem is számítunk jelentősebb támogatásra, de bízunk benne, hogy a 

járványhelyzet miatt bekövetkezett elvonások előbb-utóbb megszűnnek. 

Ugyancsak egyelőre költségmentesen készül az internetes felület, amelyre dr. Laszlovszky 

József jóvoltából – 2021-ben még – van fedezet.  

Az adatbiztonság érdekében a kész anyagok megosztásra kerülnek, így elvben minden 

bizottsági tag gépén ott lehetnek a tartalmilag teljes értéktári javaslatok. Ezzel egyidejűleg a 

befogadott értékek mellékletekkel együtt felkerülnek egy Google Drive felületre, ahonnan –

hozzáférési jogosultsághoz kötötten – betöltésre kerülnek az internetes felületre. 

Terveink: 

A járványhelyzet enyhülése után felvesszük a kapcsolatot máshol sikeresen működő értéktári 

bizottságokkal. Szeretnénk, ha megosztanák velünk tapasztalataikat. 

Munkánknak sikerült megnyerni Kerékjártó Ágnest a Magyarságkutató Intézet tudományos 

munkatársát. Jelenleg a pomázi katolikus templom freskóinak elemzésével foglalkozik, ami 

reményeink szerint tagságunk bevonásával kibővülhet majd a templom monográfiájának 

elkészítésével. 

 


