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

Értéktár Bizottság on-line működött.  

Pályáztunk 

Márciusban pályázatot adtunk be kiadványra a Herman Ottó Intézethez, mert úgy véljük a 

már befogadott értéktári javaslatok alkalmasak arra, hogy ilyen formában megjelenjenek és 

ezáltal is megmutatkozhassunk a külvilág felé.  

Pályázatunk befogadásra került, de nem nyertünk. 

A járványhelyzet mellett éppen a sikeres pályázás érdekében május elsején tartottunk jelenléti 

bizottsági ülést. 

Értékek befogadása 

Ekkor fogadtuk be az alábbi értékeket: 

 XVI. századi pasztofórium töredék 

 Római kori, III. századi szarkofág 

 Radnai Miklós operaház igazgató életútja 

 Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 

 dr Brezanóczy János orvos munkássága 

Előkészületben van: 

 Luppa Péter munkássága 

 Horváth Zsuzsa cigányprímás életútja 

Hosszabb távú feladatok – Örökségvédelem 

Temetőink védendő sírjainak felmérési munkái: 

A katolikus temető védendő sírjainak megállapításához a munka első fázisa elkészült. 

Mintegy 150 személy életútjának kutatása befejeződött.  Ehhez elkészültek a régi pomázi 

családok kapcsolati ábrái.  

Hátra van a következő fázis, hogy műemlékes művészettörténész szakemberrel végigjárva a 

temetőt, a védendő síremlékeket feltérképezzük. Jelenleg nincs a látókörünkben ilyen 

szakember, de dolgozunk a témán. Örülnénk a segítségnek. 

Az így összeállt döntés előkészítő anyagból azonban máris vannak egyértelműen védettségre 

elkülöníthető sírok. Mi több jelentős számú a NÖRI védelemre javasolható sírok száma. 

A református temető védendő sírjainak listaszerű felmérése már korábban elkészült. Az 

életutak kifejtése időről időre az Áldás Békesség egyházi újságban megjelenik. Ott a sírok 

lokalizálását nehezíti, hogy a temető nincs feltérképezve és a temető nyilvántartásnak nincs 

számítógépes változata. Ez nehezíti a benne való tájékozódást. Jobb híján GPS koordinátákat 

rendeltünk a sírokhoz.  
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Noha munkánkat egyházi felkérésre végezzük, valamint temetőink üzemeltetési is az egyház 

kezében van, úgy véljük, a védendő sírok kérdése egész Pomáz örökségvédelmének kérdése is 

egyben és nem függhet az egyházaink személycseréitől.  

Pomázi Panteon 

Összeállítottunk egy kb 50 fős listát Pomázhoz kötődő neves személyiségekről, akik 

szerepelhetnének ebben az emlékkertben. A lista egyébként megtekinthető a Helytörténeti 

Gyűjteményben és természetesen bővíthető is. Azt gondoljuk, hogy ez a külvilág felé is 

reprezentálhatja, hogy Pomázon korábban is jelentős kulturális élet volt. Innen több országos 

és világhírű jeles személy származott az élet minden területéről. 

Épített örökség 

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

dokumentumokat, a házak történetét. Városi sétáinkon ezeket ismertetjük is. 

Öröm, hogy kezdeményezésünk Luppa mauzóleum ügyében találkozott az Önkormányzat 

közös akaratával és a tulajdoni viszonyok is rendeződhettek ily módon. Ez utat nyithat afelé, 

hogy Pomáznak ez az emblematikus épülete megmeneküljön a további romlástól. 

Helytörténeti Gyűjtemény / Tájház 

A PBT egy helységet kapott a műemlék épületben. Anyagaink az évek alatt különböző 

helyeken szívességből tárolódtak. Egy része eltűnt / megsemmisült.  Mind a raktározási 

gondok megoldására, mind az Értéktár Bizottsági (értékfeldolgozói) munka helyszínének 

biztosítására megoldást keresünk, kérjük az önkormányzat segítségét.  

A Tájházban a kiállítás induló állapota a megmenekült értékek egy részéből van, de 

szándékunk szerint ez egy dinamikus kiállítás lesz, ami időről időre új ismereteket hordoz 

majd, ezzel újra bevonzva a közönség különböző rétegeit. 

 Most idő és pénz hiányában az archív képeket nem tudtuk hordozóra tenni, de távlatilag ez 

szándékunkban áll. Sajnos a sok hányattatás ennek se tett jót. Porolódtak, fakultak és sajnos 

egy részük el is tűnt.   

Ugyancsak szándékunkban áll itt megmutatni a Helyi Értéktárba befogadott értékeket, a 

Pomázhoz kötődő jeles személyiségek rövid életrajzát, amit most csak felsorolásszerűen 

tudtunk megjeleníteni. Mindehhez persze a jó szándékon kívül anyagiak is szükségesek 

lesznek.   

Média megjelenés 

  Rendszeresen szolgáltatunk helytörténeti anyagokat a helyi újságokba (Pomázi 

Polgár, Áldás, békesség) 

 A Pomáz TV-t rendszeresen értesítjük helytörténeti programjainkról, ezáltal 

helytörténeti híreink / értékeink szélesebb rétegekhez is eljuthatnak.  
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Terveink 

 A Brezanóczy-cikk kapcsán a facebook bejegyzésekre támaszkodva felmértük a 

lakossági érdeklődést, amely alapján indokoltnak látjuk egy emléktábla elhelyezését a 

rendelőintézet falán. Felvettük a kapcsolatot a családdal, akik pozitívan fogadták az 

elképzelést.  

 Felvesszük a Pest megyei Értéktárral a kapcsolatot és kezdeményezzük, hogy azon 

értékeinket, amelyek megyei szinten is értékhordozók, vegyék fel a megyei értéktárba. 

 Továbbra is tervünk, hogy a katolikus templom monográfiájához anyagokat 

készítsünk, bizakodunk benne, hogy ez egyházi oldalról is támogatásra talál majd. 


