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Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2022. évi szelektív hulladékgyűjtési naptár – Pomáz

I. negyedév

Kedves Pomáziak!
Az utcanévjegyzék elérhető a város honlapján, a www.pomaz.hu címen.

A zöldhulladék gyűjtés időpontjai továbbra is megegyeznek a szelektív hulladékok szállítási napjaival.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az elkülönített csomagolású hulladékok áttetsző zsákban (bármilyen színes, de nem fekete) helyezhetők ki. 
A zsákokban az alábbi hulladékokat lehet elhelyezni: 

1. Műanyag hulladék: Ide tartoznak a műanyag samponos és tusfürdős flakonok, PET palackok, ásványvizes, üdítős palackok, 
valamint a fóliák, szatyrok. Kérjük Ügyfeleinket, hogy egyéb műanyaghulladékot, mint kerti szék, műanyag hordó, festékes doboz, 

műanyag baba, műanyag tányér és evőeszköz ne helyezzenek ki a zsákba. 
2. Tetra pack (italos karton): Ebbe a kategóriába tartoznak a gyümölcsleves és tejes dobozok, amelyeket kimosott állapotban kérünk a zsákba helyezni. 
3. Fém csomagolású hulladék: Ezen kategóriába tartozik az alumínium italos doboz (üdítős, sörös dobozok), valamint az ónozott doboz (konzervdoboz). 
A papír és kartonhulladékot kérjük külön dobozolva vagy összekötegelve kihelyezni. Az ömlesztett, nem összekötözött kartondobozokat nem szállítják el.
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Az újév kezdete mindig a nagy fogadkozások és várakozások 
időszaka. Lezárjuk, elengedjük az elmúlt esztendő eseménye-
it, megőrizzük az emlékeit és tanulságait.

A tavalyi év egyik jelentős és kedvelt új kezdeményezése 
volt Pomázon, hogy a Szent István parkban az önkormány-
zat műjégpályát állíttatott, ami november végén nyitotta meg 
a kapuit. Ezzel új közösségi teret is teremtve a városban. 
Az üzemeltető Pomáz Kft.-nek sok új kihívással kellett szem-
benéznie. Megfelelően előkészíteni a talajt, felállítani a mű-
jégpályát, üzembe helyezni, bérelhető korcsolyákat beszerez-
ni, napi szinten kezelni a jégfelületet, fogadni a látogatókat, 
és még hosszan lehetne sorolni mi minden feladattal járt és 
jár mindez, megfelelve az időközben felvetődő kéréseknek is. 
Sikeresen zárták az üzemeltetők az első hónapot, öröm volt 
látni, mennyien siklanak nap mint nap a jégen, és a tervek 
szerint február végéig a jégpálya továbbra is üzemelni fog.

Vasárnap délutánonként a műjégpálya mellett elhelyezett 
adventi koszorúnál gyűltek össze a pomáziak, a színes prog-
ramokkal kísért adventi gyertyagyújtásra. Tavaly másodszor a 
Betlehemből érkezett lánggal gyújtották meg a város adven-
ti koszorúján a gyertyát. A láng, amit a betlehemi Születés 
Templomában gyújtanak meg, majd visznek szét a világ min-
den tájára. A templomot még a 4. században építették, a ha-
gyomány szerint azon a helyen, ahol Jézus Krisztus született.

A 2022-es esztendő is számos új utat, lehetőséget kínál. 
Az  egyik ilyen új lehetőség, hogy elindul a város honlapján 
(www.pomaz.hu) a Pomáz Online, ahol a helyi hírekről, ese-
ményekről, programokról tájékozódhatnak ajánlókon, ripor-
tokon, interjúkon keresztül. A remények szerint ez a fajta 
tájékoztatás jobban igazodik a 21. századi médiafogyasztási 
szokásokhoz. A nagy internetes hírportálok is hetente több-
ször osztanak meg saját készítésű videókat, kisfilmeket. Így 
a videók a nap bármely időszakában, bárhonnan, bármilyen 
arra alkalmas kommunikációs eszközzel elérhetőek, megnéz-
hetőek és megoszthatóak, hogy azokat minél többen láthas-
sák, és értesülhessenek az elhangzó információkról.

Az önkormányzat által kiírt pályázatra öt cég jelentkezett, 
a korábbi pomázi médiaszolgáltató nem adott be pályázatot. 
Közülük a képviselő-testület a Pomázi Zenekastély Kft.-t bízta 
meg a helyi típusú műsor gyártásával, az őáltaluk készített vi-
deókat lehet januártól figyelemmel kísérni Pomáz honlapján.

Nagy Szilvia

Új utak, új utazók
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December 8-án 
hunyt el Go-
lub Athanász, 
városunk 2002 
és 2006 közötti 
polgármestere, 
akinek búcsúz-
tatása decem-
ber 27-én a Vá- 
rosháza előtti 
parkban volt. 

A  megemlékezésen Leidinger István polgár-
mester mondott búcsúbeszédet.

Tisztelt Megemlékezők!

Búcsúzni jöttünk és nem temetni. Megemlé-
kezni Pomáz Város második polgármesteré-
ről, Golub Athanászról.

Ősei több, mint háromszáz éve költöztek 
Pomázra és családja meghatározó szerepet 
töltött be a falu életében. Szorgos gazdálko-
dók, a szerb közösség oszlopos tagjai, veze-
tői voltak.

Mikor lett közéleti ember? Pontosan talán 
senki nem tudja. De már 1979-ben zenekart 
alapított, Golub zenekar néven és barátai-
val, Nyári Ivánnal, Krunity Vladimirral, Janka 

Lacival képviselték az igazi autentikus 
pomázi szerb muzsikát.

Közgazdászként a Műszaki Árut Értékesítő 
Vállalat pomázi telephelyének igazgatója lett. 

A helyi közügyekbe a rendszerváltáskor 
kapcsolódott be, tagja lett az első szabadon 
választott önkormányzatnak. Az egyik leg-
felkészültebb képviselő volt, közgazdászi, 
műszaki, vállalatvezetői múltja, vállalkozá-
si szemlélete miatt a képviselő-testület al-
polgármesternek is megválasztotta. A követ-
kező években volt a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság elnöke is. 

Emlékszem, talán a legnehezebb helyzet-
ben akkor volt, amikor a MŰÁRT privatizá-
ciójára került sor és az önkormányzatnak a 
pomázi MŰÁRT földterületeit akarta meg-
szerezni és nem a felajánlott semmit nem érő 
MŰÁRT részvényeket, amit a cég vezetése 

ajánlott. Saját munkahelye ellen szavazott, 
mert Pomáz érdekét képviselte.

A Pomázi Tűzoltó Egyesületben újsá-
got alapítottunk és adtunk ki Pomázi Tükör 
néven. Öt éven keresztül volt rovatvezető-
je a Fórum a Változásokért oldalnak. Látta 
és jól látta a változtatási szükségességet, 
a struktúrák fogságában vergődő közigaz-
gatást, a csapdákat, de rámutatott a kitörési 
lehetőségekre is.

Csak úgy düszmögött, morgott értünk.
Majd Kulin Imre után, 2002-ben polgár-

mesternek választottuk.
Nem pártok, nem oldalak. Függetlenként 

indult, függetlenként tudott győzni és függet-
len tudott maradni az egyre átpolitizálódott 
világban. Később egyesületet alapított Hajrá 
Pomáz néven, amelyben értékes embere-
ket próbált maga köré gyűjteni pártállástól 
függetlenül, és Pomáz érdekében próbáltak, 
próbáltunk tenni.

Polgármestersége alatt páratlan fejlődés 
indult meg Pomázon. Egy megelőző tűzvé-
delemmel foglalkozó barátom mondta, hogy 
nem győzték a szakhatósági állásfoglaláso-
kat írni a beadott pomázi építési engedélyek-
hez. Megépült a Sashegyi Iskola tetőtere és 
homlokzatfelújítása, a Teleki-Wattay kastélyt 

ekkor kapta vissza Pomáz és újították fel, 
megépült a Szociális Szolgáltató Központ, a 
Községház utca - Templom tér környéke, a 
Tűzoltóság, a Rendőrség, a Sport Egyesület 
öltözői, felújították a Hétszínvirág Óvodát, 
megépült az állomási körforgalom, az ál-
lomás és a Hősök tere közötti járda, szociális 
bérlakások épültek, elkészült a városháza 
akadálymentesítése, az ügyfélfogadó, 1 mil-
liárd forint értékben utak épültek, elindult 
a magasabban fekvő területek vízellátása 
és csatornázása. Jelentősen gyarapodott 
a város ingatlanvagyona. Tudott bánni a 
költségvetéssel, a hitellel, tudta mi a kamat 
és mi a bubor. 

Gondolhatnánk, hogy minden jó úton ha-
ladt, de a város életébe beleszólt a nagypo-
litika. A 2006-os önkormányzati választások 
előtt kiszivárogtatott őszödi beszéd országos 

bizalmi válságot okozott. A kormány nép-
szerűségvesztését meglovagolva, az ellenzé-
ki Fidesz erőteljes kampányt indított és az 
önkormányzati választásokat a kormányról 
szóló népszavazásnak állították be. És a 
2006. október 1-én megtartott önkormányza-
ti választáson – 16 évvel a rendszerváltás 
után – ismét egy párt föntről irányítható 
vezetőjét választották Pomázon polgármes-
ternek, az eddig független polgármesterjelöl-
tek helyett.

Nem volt szép a kampány, meg az azt 
követő időszak. Az igaztalan rágalmak, ko-
holmányok elárasztották a helyi és az orszá-
gos sajtót. Nem volt elég a győztes oldalnak, 
hogy megnyerte a választást, de VAE VICTIS 
– jaj, a legyőzöttnek, rendőrségi feljelentések 
és tizenkét évi hivatkozási alap lett a golubo-
zás.

Így jobbnak látta kimaradni a helyi 
közügyekből, távol tartani magát a helyi po-
litikától, beállt fia vállalkozásába és ha kel-
lett közgazdászként, volt cégvezetőként, volt 
polgármesterként tehergépkocsit vezetett, 
anyagot szállított, betont kevert, földmunkát 
végzett, kubikolt.

Hogy mi okozta a halálos betegséget, 
nem lehet tudni. De mint minden halálos 

kór, lehet lelki eredetű. A polgármestersége 
idején, vagy az azt követő években elszenve-
dett igaztalan vádak, rágalmak, lejárató kam-
pányok, a lelki teher, amit kapott, amit rez-
zenéstelen arccal elviselt, el kellett viselnie, a 
ki nem mondott szavak, a ki nem adott düh, 
a nyelt és tűrt szurkálódások, piszkálódások, 
bármi lehetett.

Polgármester úr, Nuscsi!
Hiányozni fog düszmögésed, a morgásaid, 

az összefüggések megmutatása, a közgaz-
dasági szemléleted, fanyarkás humorod.

Távozásoddal lassan összeállhat ismét 
a Golub zenekar, szinte hallom, ahogy Iván 
és Bátus harmonikázik, te tamburázol… Este 
van, este van, ki-ki nyugalomban, Goszpogyi 
pomiluj hallik valahonnan… vagy csak a 
klisszai fűzfák susogását hallom?

Nyugodj békében! Isten veled!

Búcsú Golub Athanász volt polgármestertől

4

önkormányzatunk 2022. január •Városunk



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tóth János-
né Schieszl Klára, a Pomázi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselője életének 77. 
évében elhunyt.

Klára a pomázi német közösségnek meg-
alakulása óta aktív tagja volt. Barátai, ismerő-
sei segítőkészsége, kedvessége miatt tisztel-
ték és szerették. 2019. október 13-a óta élete 

utolsó napjáig a Pomázi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője volt, aki munkáját 
lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte.

Klárika, kedves mosolyod hiányozni fog, 
nyugodj békében, emléked szívünkben őriz-
zük.

Varga Györgyné
PNNÖ elnöke

A Magyar Jégkorong Szövetség 2016-ban 
döntött úgy, hogy a nagy sikerű Múzeumok 
Éjszakájához hasonlóan országos rendez-
vényt indít, amelyen mindenki korcsolyát 
húzhat. A VI. Jégpályák Éjszakája esemény 

helyszínei között a pomázi Szent István park-
ban található korcsolyapálya is szerepel.

2022. január 22-én, szombaton éjfélig vá-
runk mindenkit! Hoki meccseket szervezünk, 
az ügyességi versenyek legjobbjait értékes 

nyereményekkel jutalmazzuk. A belépőjegy, 
valamint a korcsolya bérleti díja is kedvezmé-
nyes lesz ezen a napon.

A december 22-ei rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésen jóváhagyták a budakalászi fél-el-
kerülő út megépítéséről szóló szerződés meg-
kötését. Azzal a kikötéssel, hogy ha nagyobb 
mértékben növekszik a forgalom, akkor a 
település újabb forgalomcsökkentő beruhá-
zásokat szorgalmaz a beruházó, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé

A NIF egyelőre négy helyen épít ki jelző-
lámpás csomópontot, illetve gyalogátkelőt:

– a Beniczky utca és a Hunyadi utca talál-
kozásánál

– a József Attila utca és a Huszár utca ta-
lálkozásánál

– a József Attila utca és a Jankovits Gyula 
utca találkozásánál

– a Budakalászi út és a Bajcsy-Zsilinszky 
utca találkozásánál.

Térítésmentesen lehet utazni a szociális próba buszjáraton, amelynek érvényes menetrendjét 
a város honlapján (www.pomaz.hu) lehet elérni. A kisbusz két útvonalon közlekedik, a Vörös-
marty lakótelep és az Orlovácz felé.

Elhunyt Tóth Jánosné, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője

Jégpályák Éjszakája Pomázon

Újabb csomópon-
tok és jelzőlámpás 
zebrák a főúton

Továbbra is ingyenes a kisbusz
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Az estig tartó ülésen 27 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
• A Zenekastély Kft.-t bízta meg az önkormányzat a helyi típusú 

műsor gyártásával a következő négy évre.
• A Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján, a polgármesteri hiva-

tal adóosztálya a Pénzügyi Bizottság felügyeletével megvizsgálja, hogy 
lehetséges-e és milyen módon a helyi adók körzetenkénti megállapí-
tása.

• Nem lép hatályba 2022-ben az októberi testületi ülésen elfoga-
dott helyi adórendezési rendelet.

• Jóváhagyták az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepció-
ját és a képviselő-testület következő évi munkatervét.

• A testület elviekben egyetért az önkormányzati bizottsági struk-
túra tanácsnoki rendszerré történő átalakításával, azonban kéri, hogy 
annak pontos részleteit a hivatal dolgozza ki a februári ülésig.

• További egy évre támogatja a Pilis-Dunakanyari Hírmondót az ön-
kormányzat, azzal a feltétellel, hogy a kiadó hatékonyabbá teszi-e a 
regionális lap terjesztését a településen. Ha nem, negyed év múltán 
befejezi a támogatását.

• Ismét kiírja az önkormányzat az 1. számú háziorvosi körzet betöl-
tésére szóló pályázatot. A praxis betöltéséig továbbra is helyettesítés-
sel oldják meg a háziorvosi feladatok ellátását a körzetben.

• A Főutca-projekt sikeres megvalósítása érdekében az önkormány-
zat kezdeményezi, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel együttmű-
ködve pályázatot nyújtson be a 1111. számú belterületi állami tulaj-
donú közút felújítására, ami a Kossuth Lajos utca és a Beniczky utca 
szakaszát érintené.

• A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az iparterület 
egy részét kiszolgáló, az Óbuda TSz. által a „Szente-tanya” ellátásá-
ra épített elavult és kis kapacitású vízhálózatát kiváltani hivatott új, 
az ipari igényeknek és műszaki előírásoknak megfelelő ivóvízhálózat 
épüljön ki. Emellett az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményez a 
Derby 2000 Kft.-vel, a jelenlegi hálózat tulajdonosával, hogy az zavar-
talanul működjön az új megvalósulásáig.

• A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság javaslatára 
elfogadta a testület, hogy alkosson az önkormányzat rendeletet a ma-
gáningatlanon történő fakivágás, valamint a növények telekhatártól 
mért ültetési távolságának és a telekhatárra ültetett sövények magas-
ságbeli korlátozásáról.

• Elfogadták az önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati 
Akciótervének megalkotását. A tervek szerint a jövő évben egyebek 
között helytörténeti kutatásokra, komposzttelep létrehozására, felmé-
rési-térképészeti hibajavításra, okos város fejlesztésre, épülethomlok-
zatok megújítására, városközpont építésére, a Dera-patak sétányának 
kialakítására és kutyafuttató építésére pályázna az önkormányzat.

• Csatlakozik a város a Víz Koalíció által indított petícióhoz, amely-
nek célja a víziközmű-ágazat finanszírozási nehézségeinek megoldá-
sa, kérve a kormányt, hogy gondoskodjon a tiszta ivóvíz hosszútávú 
biztosításáról, a szennyvíz megfelelő kezeléséről és a szükséges költ-
ségek fedezetéről.

• Támogatja a város egy gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz 
beszerzését a Szentendrei Egészségügyi Intézménynél.

Döntések a december 16-ai 
testületi ülésről
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Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László 1. választókerület

Leidinger István 2. választókerület

Ország István 3. választókerület

Siklódi Csilla 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála 5. választókerület

Nagy István 6. választókerület

Hardi Péter 7. választókerület

Sipos Zoltán 8. választókerület

Kósa Anikó  kompenzációs lista

Rédei Imre  kompenzációs lista

Sarkadi Attila  kompenzációs lista

kiss.laszlo.1vk@gmail.com 70/633-4378

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

polgarmester@pomaz.hu 20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

orszag.istvan.3vk@gmail.com 30/846-7310

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

siklodi.csilla.4vk@gmail.com 70/489-7047

Fogadóóra: 
előzetes egyeztetés alapján

borbala@andrasek.hu 20/968-9811

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

6.ker2019@gmail.com 20/498-5672

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

csikovar@gmail.com 20/336-1252

Fogadóóra:
egyeztetést követően

zoltan.sipos.pomaz@gmail.com 20/294-4498

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

kaniko0113@gmail.com 20/398-8988

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

imredei60@gmail.com 20/928-9718

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

sarkadia6406@gmail.com 26/328-833

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

Nagy István képviselő, 
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter – Pomázért

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Ország István képviselő, 
Pomáz 3. választókerület



Hogyan alakult az elmúlt esztendő az előzetes terveidhez 
képest?

Abszolút sikeres évnek könyvelem el. Úgy érzem sokkal több mindent 
meg tudtunk valósítani, mint amit az elején megálmodtam, és jóval ha-
marabb életre kelt a ház, mint amire számítottam. Nagyon izgalmas és 
egyben nehéz év volt, amiből rettenetesen sokat tanultam. Volt egy 
álmom arról, hogy milyen művelődési házat szeretnék, és a csapatom-
mal együtt elindultunk ebbe az irányba. Úgy gondoltam erre az évre, 
mint amikor alaptéglákat helyezünk le egy házhoz. Erős alapot szeret-
tem volna teremteni, amire stabilan építkezhetünk. Eddig például az 
intézmény nem volt jelen a szakmai szervezetekben. Ezt pótoltuk és 
így értesültünk a Kultúrházak éjjel-nappal pályázatáról is. Szerintem 
az év legnagyobb sikere az, hogy ezt megnyertük. Az elején mindig azt 
mondtam a munkatársaimnak, hogy csak az a vágyam, hogy a Pomázi 
Művelődési Ház és Könyvtár felkerüljön a művelődési házak térképé-
re. Ezzel a lehetőséggel nem csak felkerültünk, de egy pillanatra mi 
voltunk a művelődési házak zászlóvivői, ami szerintem hatalmas dolog.

Több nagy, sikeres rendezvény is volt az évben.

A Városi Gyereknappal kezdtük a sort, aztán megnyitottuk a Pomázi 
Örökség Tájházat, volt Kulturális Örökség Napi rendezvényünk, de a 
legsikeresebb a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény országos meg-
nyitója volt, amit a Pomáz nap követett. Ebben az volt a legnagyobb 
kihívás, hogy egymás utáni napokon voltak, így minden apró részletet 
össze kellett koordinálnunk. A Pomáz napot egy fantasztikus utcabál 
zárta, ahol a Koktél 4U zenekar profizmusának köszönhetően úgy érez-
hettünk magunkat, mintha egyszerre több neves előadó koncertjén is 
jelen lennénk. Az év vége nagy eseménye a Szent István parki Pomázi 
Advent volt, ahol minden hétvégén jelen voltunk a programjainkkal.

Milyen állandó programjaitok vannak?

Elég színes a paletta a különböző mozgásformáktól, egészen a hely-
történeti előadásokig. Van népi játszóházunk, de nálunk működik pél-
dául a SzóSeRóla Logopédia Műhely vagy a Kilátó, ahol iskolásoknak 
tartanak felvételi előkészítőt. Sok olyan érzékenyítő programunk volt 
az évben, ahol kifejezetten az iskolákat céloztuk meg. Ilyen volt példá-
ul a vakok világnapja is, amikor Lakatos Norbi, „a Vaklufis” volt a ven-
dégünk. Fontos előrelépés az is, hogy kötöttünk egy megállapodást a 
Szentendrei Egészségfejlesztési Irodával, így a pomáziak rendszeres 
egészségfejlesztő előadásokon vehetnek részt nálunk.

Látványos volt az épület belső megszépülése is.

A koronavírus miatti kényszerszünet tökéletes volt arra, hogy az épüle-
tet – a lehetőségeinkhez képest – kicsit otthonosabbá, barátságosabbá 
alakítsuk. Átfestettük a csempéket, a termeknek funkciókat találtunk 
ki, elkészült a logónk, táblákat helyeztünk ki, kialakítottuk a gyerekbi-
rodalmat. A meghirdetett fotópályázatunknak köszönhetően megtalál-
ható nálunk Pomáz „négy évszakos arca” is. A legnagyobb változást a 
Pöttyös Bögre Kávézó megnyitása hozta, ráadásul, amit ők képviselnek, 
az teljesen beleillik az intézmény profiljába. Programokat szerveznek 
és közösséget építenek, a termékeik pedig minőségiek. A sikeres gaz-
dálkodásunknak az lett az eredménye, hogy év végére maradt némi 
pénzünk, így korszerűsíteni tudtuk a teljes hang- és fénytechnikánkat.  
Ez azért hatalmas dolog, mert ez a hosszú távú terveim között szerepelt. 
Álmomban sem gondoltam, hogy ilyen hamar meg tudjuk valósulni.

A könyvtár működésére milyen hatással volt, hogy beindult 
az élet a művelődési házban?

Úgy látjuk, hogy egyre több beiratkozónk van. Szerintem sokan nem is 
tudják, hogy milyen jó kis könyvtárunk van. Bevallom az elején még én 
is meglepődtem mennyire színes és szinte mindent átfogó az állomá-
nyunk. Vannak olyan események, amik egy könyvtárba jobban illenek, 
így oda is egyre több programot próbálunk szervezni.

Plusz feladatként a tavalyi évben megkaptátok a tájház 
működtetését is.

Furcsa dolgokat produkál az élet, hiszen a tájház létrejöttében és a 
szerb gyűjtemény odaadományozásában nagy szerepe volt a nagy-
szüleimnek. Gyerekként sokat jártam oda, amikor még a nagymamám 
volt a gyűjteménykezelő. A húgommal együtt – aki szintén a művelő-
dési házban dolgozik – most mi lettünk a „gazdái”, ami egy szép kör-
forgása az életnek. Jelenleg Reményi Erzsébet szakmai kezében van, 
aki év végén egy csodálatos karácsonyi kiállítást hívott életre. Még 
nem tudom a legfrissebb adatokat, de decemberben több mint 650 
látogatónk volt, ami egy csodálatos szám.

A színészi karriereddel hogyan sikerült összehangolni az it-
teni munkádat?

Másfél év után, idén januárban újra színpadon fogok állni, ráadásul 
egy főszerepben. A József és a színes szélesvásznú álomkabát Mesé-
lőjét játszom majd a Madách Színházban. Úgy voltam vele, hogyha 
jön egy olyan lehetőség, ami kihívást jelent a számomra, akkor bol-
dogan vállalom.

Milyen terveitek vannak 2022-re?

Haladni tovább azon az úton, amin elindultunk. Építkezni, tanulni, fej-
lődni, de ami a legfontosabb, sok-sok boldog, elégedett és mosolygós 
arcot látni a programjainkon.

Nagy Szilvia

Felkerültünk a művelődési házak térképére
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Az elmúlt év eredményeiről, váratlan sikereiről, mindennapi programjairól és a tájház működtetésével kibővült feladataikról 
beszélgettünk Nyári Darinkával, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójával, aki idén főszerepben tér vissza a Madách 
Színház színpadára.

Fotó: Boldog Ati



December 16-án, a hajnali órákban lakóház 
gyulladt ki Pilisszántón a Kossuth utcában. 
Az elsőként helyszínre érkező Pilisszántói Örs 
megállapította, hogy egy 200 négyzetméter 
alapterületű lakóház mellé épített melléképü-
let teljes terjedelmében égett. A tűz átterjedt 
a lakóépület tetőszerkezetére. Mindhárom 
lakó el tudta hagyni az épületet, személyi 
sérülés nem történt. A pilisszántói, pomázi 
és szentendrei tűzoltók végül 3 vízsugárral 
oltották el a tüzet, amely a melléképületet, 
egy garázst és a lakóház tetőszerkezetéből 
10 négyzetmétert érintett.

Még aznap délután a pomázi tűzoltók a 
mentőknek segítettek egy túlsúlyos férfi moz-
gatásában. A férfi a hátát fájlalta. A meredek 
telken a mentő járműhöz a tűzoltók kézi 
erővel vitték a sérültet, a mentők kórházba 
szállították.

December 17-én délután Csobánka és Pi-
lisvörösvár között egy személyautó és egy 
kisteherautó frontálisan ütközött. A kiste-
herautóban öt fő, a személygépkocsiban egy 
fő utazott, őt a mentők könnyű sérülésekkel 
szállították a János Kórházba. A tűzoltók a 
helyszínt biztosították, a járműveket áram-
talanították, a félpályán haladó forgalmat 
irányították.

December 19-én este nyolc óra után érke-
zett riasztás a pomázi önkéntes tűzoltóság 
ügyeletére, miszerint Csobánkán a Kossuth 
Lajos utcában családi ház kazánházában 
tűz van. A tűzoltók kiérkezéséig az erős szél 
következtében a tűz a kazánházból kitört és 
átterjedt a földszintes családi házra, majd 

a homlokzati szigetelésen keresztül a vele 
összeépített kétszintes tetőtér-beépítéses 
családi ház tetőszerkezetére is. A tüzet hat 
vízsugárral sikerült eloltani. Egy személyt a 
mentők megfigyelésre kórházba szállítottak.

A pomázi tűzoltók Boldog Új Évet kíván-
nak a tisztelt olvasóknak!

2022. február 28-ig minden nap délután 
16.00 és reggel 06 óra közötti időben helyi 
megbízott vadászok a lakosok biztonságának 
maximális szem előtt tartásával megkezdik a 
vadak riasztását indokolt esetben kilövését. 
Kérjük, hogy ebben az időpontban, az alábbi 
területeken lehetőség szerint fokozott figye-
lemmel tartózkodjanak!

Az elejtés módja: vadászlőfegyver
Pomáz Város déli területére vonatkozóan:
A rendőrségi engedély száma: Szentendrei 

Rendőrkapitányság 13090/4707-1/2021. ált.
Érintett területek: Zsálya utca (3271/16 

hrsz.), Dobogókői út 25. (1267 hrsz.), Be-
niczky u. 109. (1247 hrsz.), Búzavirág u. 1. 
(2053/3 hrsz.), Dobogókői út 29/B. (1271 
hrsz.), Dera u. 6. (0265/11 hrsz.), Dobó Ist-

ván u. 5. (2226 hrsz.), Dobó István u. 7. (2225 
hrsz.) Határ út 5/A. (3494/A hrsz), Csobogó 
u. 14. (1164/1 hrsz.), Klisovácz u. 32. (10245/1 
és 10245/2 hrsz.)

Elejtést irányító személy: Horváth Zoltán
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket 

az esetleges kellemetlenségekért!
Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése 

van, kérjük, jelezze a pomaz@pomaz.hu-n 
vagy a (26) 814-381-es telefonszámon.

Amennyiben vadkárral kapcsolatos beje-
lentést szeretne tenni, kérjük, az tartalmazza: 
mikor, hol, milyen kár keletkezett valamint a 
bejelentő pontos adatait (név, lakóhely, tele-
fonos elérhetőség).

Pomáz Város Önkormányzata

Decemberben a gyerekek birtokba vehették 
a Hétszínvirág Óvoda narancssárga csoport-
jának új vizesblokkját, ahol a mosdók, WC-k 
mellett zuhanyzó is helyet kapott.

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből

Belterületen történő vadelejtés Elkészült 
az új vizesblokk 
a Hétszínvirág 
Óvodában
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A helytörténeti kutatásai mögött 
komoly szakmai háttér van. Mivel 
foglalkozik?

Régész és történész vagyok és főként taní-
tok. Régészként tudományos projektekben 
veszek részt, például a tatárjárást kutatjuk. 
Tanásatásokat is vezetek egyetemi hallgatók 
számára. Történészként főként a közép-
korral foglalkozom, az 1000–1500-as évek 
közötti időszakkal. Kutatásaim főként Ma-
gyarországhoz kapcsolódnak, de dolgoztam 
Franciaországban, Olaszországban, Kam-
bodzsában, az utóbbi években pedig Mon-
góliában.

Pomáz környékén milyen kutatáso-
kat végzett?

Hosszú időn keresztül a visegrádi palota mel-
lett lévő középkori kolostor feltárását vezet-
tem. Pomázon a Klisszán található romokkal 
is foglalkoztam, az utóbbi 10 évben pedig a 
Nagykovácsi-puszta, Fülöp Kecskefarmon 
lévő lelőhellyel. Sokféle magyarázat volt az 
ottani romokra, de mi úgy véljük, ez volt a 
Pilisszentkereszt melletti királyi alapítású 
cisztercita kolostor gazdasági központja, ma-
jorsága. Volt egy kápolnája is, és ami különö-
sen érdekes, hogy a középkorban üveggyártó 
műhely működött itt. Meg is találtuk az üveg-
olvasztó kemencék maradványait.

A középkorban Pomáz területén 
nem egyetlen település volt, hanem 
több kisebb faluval is számolha-
tunk. Az ő életükbe bekapcsolódott 
ez a majorság?

Biztosan bekapcsolódott. A Pilisszentkereszt 
melletti épületegyüttestől különálló terület 
volt, amelyet eredetileg Kovácsi falunak hív-
tak, ahol kovácsok éltek. A király később a 
kolostornak adományozta a falut és a népeit 
is, és egy idő után a majorság áttért a vasmű-
vességről az üveggyártásra.

Elhangzott az előadáson, hogy a ko-
lostor és vele a gazdasági központ 
egy nagyobb nemzetközi hálózatnak 
is a része volt. Ezt hogyan kell elkép-
zelni?

Az apátság a ciszterci rendhez tartozott, 
amelynek Európa szinte minden országában 
volt kolostora. Nagyon jól szervezett rend 
volt, és minden kolostornak volt egy úgyne-
vezett anyakolostora. A magyarországiaknak 
a legtöbb esetben Franciaországban. A kü-
lönböző országokban lévő kolostorok apátjai 
pedig évente találkoztak.

Nagy munkát végeztek a Fülöp Kecs-
kefarmon, ahol még bemutatóhelyet 
is kialakítottak, ami sajnos elég rit-
kán látogatható.

A középkori rom egy működő farmon van, 
ezért nem lehet oda bármikor bemenni. Mi és 
a tulajdonos is azt szeretnénk, hogy legyenek 
olyan alkalmak, amikor csoportokat, gye-
rekeket lehet odavinni azzal a céllal, hogy a 
helyet és a környezetét is megismerjék. Arra 
törekszünk, hogy olyan helyszínné váljon, 
ami nem olyan, mint egy állandó múzeum, 
hanem programokhoz kapcsolódóan látogat-
ható. Ilyen programokat szerveztünk a közel-
múltban is.

A Klisszán milyen kutatási munká-
kat végzett?

Az 1930-40-es években folytak a Sashegyi 
Sándor-féle kutatások a területen, amelyet 
a Magyar Nemzeti Múzeum folytatott, ahová 
később a leletek is bekerültek. Mi elkezdtük 
ezt az anyagot újra feldolgozni a mai eredmé-
nyek alapján. Amikor a Honalapítási Emlék-
mű épült a területen, akkor javasoltuk, hogy 
legyen új régészeti kutatás. Az akkori feltárá-
son egy Árpád-kori település nyomai kerültek 
elő. Ez tehát hitelesítette, pontosította a II. 
világháború előtti régészeti ásatások ered-
ményeit.

A legújabb eredmények szerint mi 
volt a Klisszán?

A Czikó/Csikó család udvarháza, akik a kö-
zépkori Pomáz nemes, birtokos családja 
voltak. Itt állt lakóhelyük, egy kőépület, és a 
Luppa mauzóleum alatt vannak a középkori 
falu templomának a maradványai, amit szin-
tén feltártak az egykori ásatások. Magán a 
Klissza dombon húzódott végig a középkori 
Pomáz település.

Dolinában is felfedeztek a nyáron 
egy új régészeti lelőhelyet. Erről mit 
lehet tudni?

Gyümölcsfát szerettek volna ültetni egy 
út mellett és közben pontosan ráástak egy 
koponyára. A megtalálók ezután szóltak a 
múzeumnak és a Közösségi Régészeti Egye-
sület részvételével hitelesítettük a leleteket. 
Egy kemencében összekuporodott embert 
találtunk, aki így próbált elrejtőzni. Bebújt 
a kemencébe és ott halt meg, talán a tatár-
járás idején. Az biztos, hogy egy Árpád-kori 
településhez kapcsolódik, talán egy ké- 
sőbbi ásatáson meg tudjuk nézni a környe-
zetét is.

Mi indította el a művelődési házban 
tartott helytörténeti előadásokat?

A régészet a régi emberek hétköznapi életéről 
tud sokat mondani, például arról, hogyan él-
tek egy faluban. Az embereket érdekli a törté-
nelem és a múlt, de a túl sok évszám és adat 
elrettenti őket, ezért azt mutatom be, hogy 
100 vagy 1000 éve milyen lehetett az élet. Ki-
csit megismerni ezt az időben távoli világot, a 
kutatók munkáját is megmutatva, benézve a 
színfalak mögé. Mint egy időutazás, azért is 
lett ez az előadás-sorozat címe.

Meddig tervezed az előadásokat?

Az a cél, hogy olyan dolgokról beszéljünk, 
ami mindenkit érdekelhet. Volt eddig előadás 
arról, hogyan került az étel az asztalukra, 
hogy milyen úton és merrefelé jártak, hogyan 
néztek ki a településhez vezető utak, régi ut-
cák. A továbbiakban lesz szó például az idő-
ről, hogy mennyire másként élték meg saját 
korukat az emberek évszázadokkal ezelőtt. 
Téma rengeteg van.

N. Sz.
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Benézni a színfalak mögé
Érdekes és izgalmas helytörténeti témákban tart előadásokat Laszlovszky József régész, történész a művelődési házban, akivel 
Pomázhoz kötődő kutatásairól, és egy tavaly nyáron Dolinában felfedezett új régészeti lelőhelyről is beszélgettünk.



Hagyományteremtő jelleggel tavaly decemberben először rendezett 
Pomáz adventi vásárt a Szent István parkban. Az ugyancsak első íz-
ben felállított jégpálya mellett az egész ünnepi időszakban árusok és 
körhinta várta a látogatókat. Emellett az adventi hétvégéken külön 
programokkal készültek a rendezők, voltak komolyzenei és könnye-
debb műfajban koncertek, a gyerekeknek meseszínház és tűzzsong-
lőrök. Vasárnap esténként pedig a város adventi koszorúján gyulladt 
meg az újabb gyertya. Bronzvasárnap Betlehemből, a Születés temp-
lomában meggyújtott láng érkezett meg városunkba, amelyet Gödöl-
lőről hozott el a pomázi delegáció.

Borbély Mihály, Kossuth-díjas zenész és felesége, Borbély Ibolya 
a Pomázi Advent dalát is megkomponálta, Ágon hintáz a gyertyaláng 
címmel, amelyet Szczuka Panka énekel.

Január 9. vasárnap 11:00 Színházterem – Cirkuszelőadás gyerekeknek
Január 11. kedd   9:00–12:00 Klubterem Vásár
Január 12. szerda Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Január 15. szombat 10:30 Színházterem: Micimackó kalandjai – 
ingyenes, interaktív meseelőadás
Január 22. szombat A magyar kultúra napja – részletes programunkat 
keressék honlapunkon: www.pmhkpomaz.hu
Január 26. szerda Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Január 28. péntek 19:00 Színházterem – Dumaszínház Nem azért 
mondom! – Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estje, jegyvásárlás: 
dumaszinhaz.jegy.hu

Január 13. (csütörtök) 18 óra: vitéz lovag Mireisz Tibor – A szent Ko-
rona keresztény üzenete.
Február 10. (csütörtök) 18 óra: Kocsis István – Aranybulla és a Szent 
Korona.

2022 tavaszán minden hónap második csütörtökén előadás lesz a 
800 éves Aranybulláról és a sok ezer éves Magyar jogrendről.

Dr. Juhász-Keglovits Klára veszi át tartós helyettesítéssel dr. Schmidt 
Erzsébet gyermekorvosi körzetét 2022. május 31-ig.

A doktornő 2014-ben szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen, 
utána több intézményben is dolgozott gyermekorvosként, például a 
Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézetben és a II. számú Gyermekkli-
nikán. Pomázon közel egy évig Szakács Krisztina doktornőt helyette-
sítette. Nemzetközi életmód orvos képesítése is van, a gyógyászatban 
pedig különösen fontosnak tartja a prevenciót.

A 2. gyermekorvosi körzetben a rendelési idő az alábbiak szerint 
alakul:

Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 11.00–14.00
Szerda: 8.00–11.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 11.00–14.00
Egészséges tanácsadás: hétfő 12.00– 

14.00 és kedd 9.00–11.00 között
A rendelő telefonszáma: (26) 

325-060
E-mail: korzet2pomaz@gmail.com
Mobilszám: (20) 384-1811
• A mobilszám munkanapokon 9–17 

óra között hívható. Rendelési időn 
kívül kizárólag abban az esetben, 
amennyiben a beteg egészségi állapo-
ta azonnali telefonos konzultációt igé-
nyel és a helyettesítés nem megoldott.

• Azonnali személyes orvosi vizsgálat szükségessége esetén a min-
denkori ügyelet vagy sürgősségi osztály felkeresése, súlyos esetben 
mentő hívása indokolt.

• Minden egyéb esetben rendelési időben a rendelő fenti telefon-
számán vagy e-mail címén bejelentkezés szükséges a torlódás elke-
rülése érdekében.

Sikeres volt a Pomázi Advent

Pomázi Művelődési Ház 
és Könyvtár 
programajánlója

Magyar estek a kastélyban

Új gyermekorvos a 2. körzetben
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  Jazz and More Showchoir koncertje aranyvasárnap



Azt gondolná az ember, hogy egy kastély üzemeltetése távol 
áll a média világától.

Első hallásra valóban, azonban már a Pomázi Zenekastély Nonprofit 
Kft. megalapításakor az önkormányzat nem titkolt célja volt – a kas-
tély üzemeltetésén túl –, hogy az kulturális programokat szervezzen a 
pomáziaknak, és azokról médiaanyagok készítésével tudósítson azok-
nak, akik nem tudtak jelen lenni ezeken a rendezvényeken.

A Facebook-lakók már találkozhattak a „Beszélgetések a 
szalonban” című videósorozatukkal, amelyben a kultúra és 
a művészetek terén kiemelkedő pomáziakat mutatnak be 
egy-egy kötetlen beszélgetés során.

A kastély vezetése számára ez fontos küldetés volt, amelynek még 
ezekben az embert próbáló időkben is igyekeztünk eleget tenni. Szá-
munkra a kultúra a legfontosabb, de úgy éreztük, hogy a programok 
szervezésén túl is a pomáziak segítségére tudnánk lenni. Ezért gon-
doltuk úgy, hogy az önkormányzat által kiírt pályázat kiváló lehetőség 
arra, hogy az eddig folytatott kulturális missziónkat még teljesebbé 
tegyük.

Jól tudjuk, hogy az először kiírt, majd később érvénytelení-
tett pályázaton is elindultak?

Igen, pályáztunk egy részletes anyaggal, amelyben szerepelt egy TV 
csatorna üzemeltetése is, amely mind a három szolgáltatónál elérhe-
tő, egy folyamatosan frissülő hírportál helyi és térségi hírekkel, vala-
mint leendő szakemberek számára egy médiaiskola létrehozása.

A második pályázatban már konkrét elképzelés volt megha-
tározva annak kapcsán, hogy a város honlapján kell megje-
lenniük az anyagoknak.

Örömmel fogadtuk, hogy a képviselő-testület elképzelései találkoztak a 
mieinkkel, és végül a mi pályázatunknak szavaztak bizalmat. Január 1-től 
mi tájékoztatjuk a pomázi lakosokat a városban történt eseményekről. 
A videófelvételek, riportok és tudósítások a város honlapjára kerülnek, 
ahol bármikor megtekinthetők, visszanézhetők bármely eszközről a nap 
24 órájában. A médiaanyagok megtekintése tehát nincs időhöz kötve.

Akkor mondhatjuk, hogy ez előrelépés?

Tudomásom szerint eddig csak a város lakóinak kevesebb mint egy-
harmada tudta nézni a városi tévé híreit. Ez most reményeink szerint 
változik, igyekszünk még több emberhez eljuttatni a híreket, történé-
seket. Ezeket a közösségi média segítségével bárki megoszthatja, to-
vábbíthatja ismerőseinek.

Jól hangzik, mire számíthatunk még?

Amellett, hogy beszámolunk az aktuális témákról, eseményekről, előtérbe 
helyezzük a hitéletet, nemzetiségi híreket is. A már említett „Beszélgetések a 
szalonban” című sorozatunkat is szeretnénk folytatni ezen a platformon, ahol 
a továbbiakban is a helyi művészeti és kulturális élet kiemelkedő személyisé-
geivel beszélgetünk majd. Szeretnénk istentiszteleteket, hitéleti eseményeket 
is rögzíteni és megosztani, hogy mindenki vissza tudja nézni, akit érdekel. Re-
méljük, hogy nézőinkkel közösen egy olyan csatornát tudunk kialakítani, ahol 
mindenki megtalálhatja az őt érdeklő, neki tetsző műsort. Elérhetőségeinken 
folyamatosan várjuk a lakosok észrevételeit, ötleteit. Kérjük, kövessék figye-
lemmel városunk honlapján tudósításainkat, beszélgetéseinket!

Indul a Pomáz Online
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  Nagy Gyula, a Pomázi Zene
kastély Nonprofit Kft. 
ügyvezetője

  Zengődi Zsolt operatőr, vágó

Januártól új formában, a város honlapján és Facebook-oldalán lesznek láthatóak a városunk köz-
életi, kulturális, civil, egyházi és sport életéről szóló hírek, beszámolók, interjúk. Az önkormányzat 
által kiírt pályázatot a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. nyerte meg, amelynek ügyvezetőjét, 
Nagy Gyulát kérdeztük terveikről.
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Két év hosszú idő mindenki életében, rengeteg 
esemény, ünnep, szomorú és vidám dolog tölti, 
töltheti ki… így volt ez az Opanke tánccsoport 
mindennapjaiban is az elmúlt két esztendőben.

A 2020-as év tudtuk, hogy nem lesz a nagy 
bemutatkozások éve, ezért életünket más-
képpen kellett átszerveznünk.

A megszokott csütörtöki és pénteki próbák 
rendje is megbomlott, mivel a Művelődési 

Ház is bezárt, hónapokig lehetőségünk sem 
volt arra, hogy csoportosan találkozzunk.

Így aztán kiötleteltük az online táncpró-
bákat, videochaten keresztül legalább láttuk 
egymást, erőt és türelmet sugallva ezzel is 
mindenki számára. Jó pár hétig működött is, 
az összeszokottság és a hiányérzet szinte min-
denkit odavonzott az internet elé. Tanultunk 
táncokat, énekeket, beszélgettünk, tervezget-
tünk, jó volt érezni a közösség szellemét.

Szerencsére – most így visszagondolva – vi-
szonylag hamar eltelt ez a kissé passzív idő-
szak és a jó idő beköszöntével már nem bírtunk 
magunkkal és a lábainkkal, megszerveztük a 
szabadtéri próbáinkat, természetesen a lehe-
tőségekhez képest. Azt a tényt ugyan nehéz 
volt feldolgozni, hogy a 2020-as évben kima-
radnak a sorozatos fellépéseink, utazások, tur-
nék, mindenki tudja, hogy ezek a dolgok szinte 
érvágásként hatnak a kulturális csoportokra.

Azért, mindezek ellenére megtaláltuk az 
örömforrásainkat, nem adtuk fel.

Rendbe szedtük a népviseleteinket, leltá-
roztunk, kialakítottunk egy tároló helyiséget. 
Majd nagy örömünkre, lehetőségünk adódott 
új viseletek vásárlására, így csoportunk né-
hány tagja kiutazott Belgrádba, ahol vadonat-
új makedón, krajistei, valamint sop viselete-
ket, kiegészítőket vásároltunk. Az új ruhákat 
a 2021-es nyitáskor már boldogan viseltük.

2020 nyarán már nem bírtunk magunk-
kal, sok volt ez a kihagyás, és mivel bizonyos 
korlátozásokat feloldottak a nyári időszakra, 
kaptunk az alkalmon és szerveztünk egy kö-
zös nyaralást (természetesen munkával egy-
bekötve) a Balatonra, Zamárdiba.

Szuper alkalom volt arra, hogy kicsit felol-
dódjunk, újra együtt legyünk és a kellemeset 
a hasznossal összekapcsolva, haladjunk a 
munkánkkal is. Csodálatos 3 napot töltöttünk 
együtt, sok tánccal, szórakozással, fürdéssel, 
pihenéssel egybekötve.

Elmondhatatlan öröm volt számunkra, ami-
kor 2020 év vége tájékától már beindultak a 

felkérések a jövő évet, 2021-et illető-
en. Minden környékbeli és távolabbi 
település „ki volt éhezve” a kulturális 
programokra, rendezvényekre. Akkor 
már láttuk, hogy az előző évi „pihe-
nést” felváltja majd a végeláthatatlan 
szereplések sorozata. Alig vártuk.

2021 augusztus végére mondhatni 
a kellemes végkimerülés határán vol-
tunk, nem volt már rég ilyen tavasz 
és nyár együttesünk életében, ami-
kor minden hétvégén táncoltunk va-
lahol, illetve volt olyan eset is, hogy 
heti több alkalommal. Ennek ellenére 
élveztük, nagyon is.

Kimaradtak ugyan a nyári külföldi 
fesztiválok, nemzetközi szereplések, 
amelyek nagyon hiányoztak, de lesz 
idén is nyár!

Várnak az élmények, a közös si-
kerek, a tapsok, a felejthetetlen 
utazások! Irány Barcelona! Csak így 
tovább Opanke!

Krunityné Sosity Anica
elnök

Végeláthatatlan szereplések sorozata volt 2021

FELLÉPÉSEK 2020/2021

2020.
Március 7-8. Balmazújváros
Május 20. Budapest Főváros XIII. kerület 
Nemzetiségi Gála TV felvétel
Augusztus 29. Szentendre Éjjel-Nappal
Szeptember 19. Pomáz Város Hete 2020.

2021.
Május 6. Djurjdevdan „Szent György napi búcsú”
Június 11. Kisfilm forgatás Pomázon 
Június 27. Pomáz Örökség Tájház megnyitó
Július 10. Ráckeve „Keve Feszt 2021”
Augusztus 14. Hercegszántó (Veseli Santovcani 35.)
Augusztus 17. Mohács Néptánc Fesztivál
Augusztus 19. Szentendre Búcsú templomkert
Augusztus 20. Pomázi Szent István Búcsú
Augusztus 26. A38 25. Nemzetiségi Gála fellépés
Augusztus 28. Ráckeve Búcsú
Szeptember 4. Telki
Szeptember 11. Ajvár Fesztivál Deszk
Szeptember 18. Szentendre Skanzen
Szeptember 25. Pomáz Napja
Október 2. Szüreti Kavalkád Pomáz
Október 3. Nemzetiségi Nap Budakalász



Az Imre család natúr, házi gyümölcslekvárjai-
val és szörpjeivel több pomázi rendezvényen 
találkozhattunk már, de webshopjukban is 
meg lehet rendelni őket. Színes, illatos, a gyü-
mölcsök eredeti ízét megőrző termékeik köré-
be jelenleg 11 fajta lekvár és szörp tartozik, és 
pálinkát is főzetnek. Többek között eperből, 
áfonyából, meggyből, bodzából készülnek a 
finomságaik, legfőbb alapanyaguk pedig a 
saját maguk által termesztett kajszibarack. 
A kört az igények szerint folyamatosan bő-
vítették.

Fő profiljuk a baracktermesztés, amelyet 
friss gyümölcsként és feldolgozott formában 

is értékesítenek. Mára már 10 hektár ba-
rackosuk van, részben Pomázon, részben a 
Vác melletti Kosd településen. A barack mel-
lett meggy és szilvafáik is vannak. A főszezon 
és a munka nagy része barackérés idején – 
június közepétől július végéig – tart náluk. 
Ilyenkor másfél hónap csak a barackról szól. 
A munkákba a hat fiúgyermekük is besegít, 
így is hajnaltól estig dolgoznak, amíg barack 
van a fán. Szedik, válogatják, árusítják, mos-
sák, főzik és üvegekbe töltik a barackot.

Imre Zsolt, a családi vállalkozás vezetőjé-
nek végzettsége táj- és kertépítész mérnök. 
A baracktermesztéssel már gyerekkorában, 
szülei gyümölcsösében megismerkedett, 
amelynek gondozását fiatal egyetemistaként 
átvette tőlük. Ekkoriban még 140 barack-
fából állt a gyümölcsös, amelynek területét 
folyamatosan bővítette. Amikor megszűnt a 
munkaköre, akkor hivatalosan is a barack-
termesztés lett a fő foglalkozása. Időközben 
pedig saját családja is egyre gyarapodott.

A lekvárt eleinte a saját konyhájukban 
főzték fazékban, így töltöttek meg több száz 
üveget. Ahogy fejlődött a vállalkozás, tudtak 
gépeket is beszerezni, gyümölcsprést, mago-
zógépet és üstöt is vásároltak.

A gyümölcstermesztés 28 éve több meg-
próbáltatással is járt. A legsúlyosabb káruk 
2012-13-ban volt, amikor Zsolt napjára szóló 
ajándékként, áprilisban teljesen lefagyott a 
barackosuk. Az utóbbi két évben pedig két-
szer is 50 százaléknál nagyobb fagykáruk 
volt. A családfő ezt leginkább az éghajlatvál-
tozásnak tudja be.

A helyi és környékbeli rendezvények és az 
internetes boltjuk mellett, megtalálhatóak 
a termékeik vidéki kereskedőknél is, például 
Miskolcon, Kalocsán és Hajdúszoboszlón is 
megvásárolhatóak a viszonteladóiknál. Zsolt 
édesanyja is, akit Szentendrén a barackos 
néniként ismernek, besegít nekik az eladásba.

Legfőbb és leghíresebb partnerük a Sza-
mos Kft., akik többféle formában árusították 
már termékeiket. Kezdetben a saját üvegjeik-
be, majd a cég formaüvegjeibe töltött lekvá-
rokat értékesítették, később nagyobb kisze-

relésben vásároltak sütemények töltésére. 
Jelenleg 3-féle lekvárt és szörpöket kínálnak 
és szolgálnak fel cukrászdáikban több, mint 
20 helyen az országban. Üzleti partnereik kö-
zött további éttermek, büfék és a Budakeszi 
Vadaspark is megtalálható.

Terveik között szerepel, hogy bővítsék vi-
szonteladóik körét, és a gyümölcsösükben 
saját központot tudjanak létrehozni, ahol a 
gyümölcsök feldolgozását is meg tudják ol-
dani.

Nagy Szilvia

Otthoni ízek lekvárban, szörpben
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A nagy pomázi cégek után most egy kisvállalkozás, az Imre család mutatkozik be a helyi gazdasági 
élet szereplőit bemutató sorozatunkban. Lekvárjaik és szörpjeik a régi idők hagyományos ízeit 
idézik és tartósítószer-mentesen készülnek.
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December 5-én ismét megrendezték a Santa’s 
Cheer Cup-ot Győrben, ami a cheerleading 
sportot űzők számára jelentős versenynek 
számít, ugyanis számos hazai egyesület méri 
össze itt tudását. A Diamond Cheer Dance 
pomázi kis csapata is képviselte magát a ver-
senyen mini, youth és junior korosztályban.

Mindenképp büszkék lehetünk a lányok-
ra, hiszen edzőikkel, Bobák Ildikóval és 
Vitos-Merza Beátával hónapok óta erre ké-
szültek. Idejüket és energiájukat nem kímélve, 
teljes szívükből megtettek mindent azért, hogy 
csodálatos eredményekkel térhessenek haza. 
Három kategóriában, összesen nyolcszor lép-
tek szőnyegre, ezzel elhozva két harmadik, há-
rom második és három első helyezést.

Na, de mi is az a cheerleading? Magyarul 
hajrázást, szurkolást jelent, a gyakorlatban 
pedig akrobatikus elemekkel és látványos 
emelésekkel ötvözött tánc, amelynek elen-
gedhetetlen részei a színes pom pom-ok.

A mi kis egyesületünk kezdetektől képvise-
li hazánkban ezt a sportágat, és jelentős eredményeket tudhat maga 
mögött. Számos országos bajnokságon vettünk már részt, és három 
alkalommal is kijutottunk az Európa Bajnokságra, ahol Helsinkiben a 
magyar válogatott tagjaiként első helyezést értünk el.

Az edzéseink a Német Nemzetiségi Általános Iskolában vannak 
minden kedden és csü-
törtökön 17-19 óra kö-
zött. Ezeken az órákon 
megtanulnak a gyere-
kek különböző torna 
és akrobatika eleme-
ket, emellett táncos 
koreográfiákat állítunk 
össze nekik, így folya-
matosan fejlődik a test-
tartásuk, izomzatuk, 
állóképességük, ritmus-
érzékük. Ildikóval – aki 
artista előadóművész 
végzettséggel rendelke-
zik – megtanulnak olyan 

akrobatikus mozdulatsorokat, amelyeket máshol nem. Bea – aki ko-
rábban az egyesületben táncolt és a válogatott tagja volt – pedig a ko-
reográfiákat állítja össze tele forgásokkal, ugrásokkal és a pom pom-
ok játékával. Itt lehet készülni egyénileg, duókban és csapatokban 
is. Ennél a sportágnál nagyon fontos a fegyelmezettség és a kitartás, 
viszont, ami még ennél is fontosabb, hogy egy olyan csapathoz tar-
toznak a lányok, ahol közösek a célok, folyamatosan segítik és támo-
gatják egymást, állandó a jó hangulat és örülnek egymás sikereinek. 
Kicsik és nagyok egyaránt járnak hozzánk, táborokat is szervezünk, 
ahol a fejlődés mellett még jobban összekovácsolódik a csapat és még 
erősebb barátságok alakulnak ki.

A cheerleading az a sportág, ahol a versenyzés nem csak izgalmas, 
hanem öröm is, hiszen egy szurkoló mindig buzdít és örül a sikerek-
nek, még akkor is, ha egy másik csapatról van szó. A látványos ko-
reográfiák és emelések pedig biztosítják a jó hangulatot a lelátón is.

Mi is tárt karokkal várjuk azokat, akik szeretnék kipróbálni, milyen 
egy olyan csapathoz tartozni, ahol egymást támogatva fejlődünk, és 
együtt szurkolunk.

Bobák Ildikó (30) 931-3936
Vitos-Merza Beáta (30) 618-5345

Nagy siker volt december 16-án a Teleki-Wat-
tay Művészeti Iskola Zongora tanszakának 
hagyományos karácsonyi hangversenye, 
amelyen Csajkovszkij Diótörő című balettjét 
dolgozták fel Gilice Teréz zongoraművész-ta-
nár növendékei. A kis zongoristák tanárnő-
jük vezetésével minden évben újabb és újabb 
történeteket elevenítenek meg a színpadon a 
zongora csodálatos hangjával, a mesék, ver-
sek, rajzok, jelmezek, fények és a díszlet se-
gítségével a szülők és az érdeklődő közönség 
nagy örömére. Az elmúlt években színpadra 
állították többek között a Két bors ökröcske, 
a Torzonborz, a rabló, a Pomádé király és a 
Kővágó meséjét, valamint „Kiskarácsony, 
Nagykarácsony” és „A Szeretet muzsikája” 

címmel is tartottak zenés-verses előadást. 
Az idei tanévben nagy várakozással teli fel-
készülés után a Diótörő csodálatos mesé-
jére és Csajkovszkij balettátiratára esett a 
választás, amelyen igazi meghitt hangulatot 
sikerült varázsolni, hiszen a hosszú, kény-
szerű kihagyás után szívet melengető érzés 
volt újra együtt látni a zongora tanszakot és 
a gyerekek szüleit. A zene és a karácsonyi 
fények hangulatát Miszkuly Gabó színjáték 
szakos növendék közreműködése, a közös 
karácsonyi dalok bemutatása és a zongora 
tanszak „Kismanóinak”, vagyis a legkisebb 
növendékeinek bemutatkozása tette igazán 
varázslatossá és felejthetetlen élménnyé 
minden jelenlévő részére!

Újabb sikerek cheerleadingben!

Nincs Karácsony Diótörő nélkül



Szeretném a Pomázi Polgár olvasóival megosztani az elmúlt évünk 
összegzését.

Hét civil szervezet úgy döntött, hogy szövetséggé alakul, nagyobb 
ügyek megoldása érdekében. Együtt erősebbek vagyunk, jobban el-
érjük céljainkat. Az alakuló közgyűlésünk ugyan 2019 novemberében 
volt, de 2021 januárjában kaptuk meg a hivatalos bejegyzést a cégbí-
róságtól. Utána már felgyorsultak az események. Első közös projek-
tünk egy közösségi ház kialakítása a városban. Az Örökség Udvarban 
található volt szlovák házra nyílt lehetőség pályázni, ami az épület 

felújítása mellett még más egyéb kötelezettségeket is tartalmazott a 
működtetés szempontjából. Januárban adtuk be a pályázatunkat, 
amit sikeresen megnyertünk, áprilisban vehettük át a kulcsokat. Igaz, 
hogy a Norvég Alap által nyújtott állami pályázatot nem nyertük meg 
a ház felújítására, de ez nem vette el a kedvünket attól, hogy meg-
kezdjük az építkezést saját anyagi forrásokból és saját fizikai erőinket 
mozgósítva. Amíg a csapat egyik fele a Pomázi Piaci Bazáron rend-
szeres gyűjtést szervezett, addig a többi önkéntes a házon kezdett el 
dolgozni Titton Miklós műszaki vezetőnk irányításával.

Közben nyár elején egy másik vonal is elindult. A Pest Megyei Tér-
ségi Civil Hálózat kiépítésére tettünk jelentős lépéseket. Meghívtuk a 
térségünkben működő civileket a Pomázi Civil Sétára, ahol adományt 
hoztak közösségi házunk felépítéséhez és egy kis filmet is készítettek 
nekünk az adakozás felhívására. Voltunk mi is Gyálon látogatóban, 
ahol a kiserdő védelme érdekében demonstráltunk. Ne pusztítsanak 
el egy komplett erdőt luxus nyugdíjasotthon építése miatt. Látogatást 
tettünk Gödön is, ahol egy súlyos környezeti katasztrófa fenyegetésé-
re hívtuk fel az emberek figyelmét transzparenssel. Egész Pest megyét 
fenyegetik ugyanis a Samsung akkumulátorgyár által kibocsátott ne-
hézfémek.

Még tavasszal benyújtottuk a Közművelődési Kerekasztal megala-
pításáról szóló kérelmünket. Augusztusban tarthattuk meg az alakuló 
közgyűlésünket és novemberben már online megbeszélést is tartot-
tunk. Egyre több helyi szervezet csatlakozik hozzánk, elnöknek a Po-
mázi Agapé Együletből Reményi Erzsébet civiltársunkat választottuk. 

Remélem, így lesz lehetőségünk a Kulturális Bizottság munkájába be-
tekintést nyerni és a javaslatainkat meghallgatják, elfogadják.

November elején egy újabb mérföldkőhöz értünk. A Pest Megyei 
Térségi Civil Hálózattal együttműködve létrehoztuk a Víz Koalíciót, 
mint alapító tagok. Elmondhatjuk, hogy ezzel már rajtunk az ország 
szeme. A koalícióhoz azóta több szervezet, önkormányzat csatlako-
zott országszerte. Külön büszkeség számunka, hogy a Pomázi Önkor-
mányzat is tagja azóta a koalíciónak. Petíciót fogalmaztunk meg, ami-
nek az aláírásgyűjtése még mindig tart és egy jól sikerült rendezvényt 

tartottunk Budapesten a VDSZ Székházban „Tiszta vizet a poharaink-
ba!” címmel. Akciónk lényege, hogy a döntéshozók figyelmét felhívjuk 
a gyakori csőtörések problémájára. Forrásteremtés kialakítására len-
ne szükség a teljes csőcsere program megvalósításához.

Elérkeztünk decemberhez, amikor már szépen haladtunk a közössé-
gi ház munkálataiban. Kialakítottuk a végleges belső teret, elkészültek 
a villanyszerelési munkálatok és a szaniterek is a helyükre kerültek. 
Programot is szerveztünk Civil Advent néven, ahol volt Manóműhely, 
Mikulásüzem, ebéd és filmvetítés.

Ezúton is szeretném Mindenkinek megköszönni az éves munkáját! 
Az adminisztrációtól kezdve a  könyvelésen, szervezéseken, építkezé-
sen át a főzésig bezárólag. Büszkeséggel tölt el, hogy ennek a lelkes 
csapatnak a vezetője lehetek.

És mit hoz a 2022-es esztendő? Én már látom, hogy jövőre is na-
gyon sok sikeres projektünk, feladatunk lesz, folytatva 2021-et! Már 
jelentkeztek csatlakozó szervezetek a szövetséghez, bővülünk.

A pályázatokat figyelemmel kell kísérnünk, amelyeket felújításra 
vagy működtetésre kívánunk benyújtani. A közösségi házunk felújí-
tását reményeim szerint befejezzük. Márciusban a Víz Napja alkal-
mából pedig rendezvénysorozatra kerül sor, amit a Víz Koalíción belül 
szervezünk.

Én sok erőt, kitartást kívánok magunknak a további sikeres foly-
tatáshoz!

Gyarmati Fruzsina
Pomázi Civil Szövetség elnöke

Civil Házunk táján…
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Együtt elérjük céljainkat



Az üveg, mint csomagolóanyag
Miért részesítsük előnyben az üvegcsoma-
golást?

Az üvegpalackot az utóbbi évtizedekben 
kiszorították a piacról a könnyebb és kevés-
bé törékeny csomagolóanyagok, pedig szá-
mos előnye van a műanyag palackokkal és 
a fémdobozokkal szemben. Tartósságának 
köszönhetően többször felhasználható, nem 
oldódik, nem oxidálódik. Az üvegből készült 
palackok és tárolóedények esetén nem kell 
attól tartanunk, hogy egészségre ártalmas 
vegyi anyagok oldódnak ki a bennük tárolt 
élelmiszerbe.

Az orosházi öblösüveg-gyárban éves szin-
ten 300 millió darab befőttesüveg és fehér 
üvegpalack készül, amelynek felét a hazai 
piacon értékesítik. Csupán a hazai meggy-
befőtt termeléshez közel 80 millió befőttesü-
vegre van szükség egy évben.

Újrahasznosítás
Mi történik az üveghulla-
dékkal miután bedobtuk 
a gyűjtőkonténerbe?

Az üvegcsomagolás 
szinte 100%-ban újra-
hasznosítható. Az újra-
olvasztás az elsődleges 
alapanyagok (kvarchomok, 
szóda, mészkő és dolomit) 
felhasználásához képest 
kiemelkedően nagy ener-
gia megtakarítással jár.

Az újrahasznosítás 
előfeltétele a szelektív 
gyűjtés. A pomázi lako-
sok számára 5 db 1 m3-es 
hulladékszigeten elhelye-
zett konténert biztosít a 
közszolgáltató, amelyek 
ürítését heti/kétheti rend-
szerességgel végzi a Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. Ez éves szinten 
70-80 tonna üveghulladékot jelent, amely 
a Zalai HUKE Kft. budapesti telephelyére 
kerül, ahol a válogatást végzik. A válogatott 
üveghulladék a hasznosítóműbe kerül, ahol 
üveggyári alapanyagot, tiszta, zúzott üveg-
cserepet állítanak elő belőle. A fehér színű 
üvegcserép Orosházán az öblösüveggyárban, 
illetve a síküveggyárban hasznosul. A színes 
üvegcserepet hazai hasznosítás hiányában 
külföldre szállítják.

Az üveghulladék újrahasznosításának 
mértéke sajnos messze elmarad attól, ameny-
nyit fel tudnánk dolgozni, illetve amennyi a 
hazai célkitűzés. Az üveghulladék begyűjtése 
jellemzően nem háztól, hanem hulladékszige-
tekről történik. Ilyen gyűjtőpontok azonban 
viszonylag kevés helyen találhatók. A hulla-
dékszigetek elhelyezése nem egyszerű fela-

dat, mert a nem rendeltetésszerű használat 
– az elszórt üvegtörmelék, a nem odavaló lom 
és egyéb szemét, a közelben élők fokozott 
zajterhelése, a bűz – számos problémát okoz.

Ezen problémák kiküszöbölésére vannak 
jó példák: Érden például áttértek a házhoz 
menő begyűjtésre, míg Csobánkán az önkor-
mányzat és a Coop-Star Zrt. megállapodásá-
nak köszönhetően az üveggyűjtő konténerek 
az üzlet parkolójába kerültek.

Milyen üveghulladék gyűjthető hulla-
dékszigeten és milyen nem?

Hulladékszigeten gyűjthető üveghulla-
dékok:

– Üres, ételmaradéktól mentes sörösüve-
gek, borospalackok, szörpös üvegek, befőt-
tesüvegek és egyéb italos üvegek kizárólag a 
gyűjtőkonténerbe helyezve.

Hulladékszigeten nem gyűjthető, hulla-
dékudvarban leadható üveghulladékok:

– Vegyianyagok tárolására használt üvege-
dények;

– Síküvegek (ablakok), tükrök, edzett illet-
ve dróthálóval erősített üvegtáblák;

– Porcelán és kerámia edények, jénai tálak, 
szemüvegek;

– Villanykörte, neoncső;
– Nem üveghulladék, lom, építési törmelék;
– Gyógyszerek tárolására használt üvege-

dények (gyógyszertárban leadható).
Az üveghulladék szelektív gyűjtésére nem 

csak a közszolgáltató által biztosított hulla-
dékszigeten van lehetőségünk, hanem a 300 
m2-nél nagyobb alapterületű üzletekben is, 
az üzletek által forgalmazott csomagolóanya-
gokra vonatkozóan. Tehát Pomáz és a kör-
nyék nagyobb üzleteiben vásárláskor is lead-
hatók a nem visszaváltható üvegpalackok és 
befőttesüvegek.

Újrahasználat
Keressük a visszavált-
ható üvegcsomagolású termékeket!

Míg az újrahasznosítás során az alap-
anyagot tartjuk körforgásban, a többutas 
betétdíjas termékek vásárlásával magát az 
üvegpalackot használjuk újra, meg újra. En-
nek köszönhetően kevesebb üvegpalackot 
kell gyártani, hiszen a visszaváltást követő-
en a már korábban használt palackot mosás 
után újratöltik. Tipikus betétdíjas termékek a 
sörös üvegek, amelyeket akár 40-szer is újra-
tölthetnek. Sajnos egyre kevesebb, de azért 
még létezik visszaváltható boros és szörpös 
üveg is.

Az üvegpalackok címkéjén keressük a „Be-
tétdíjas termék” feliratot! A betétdíjas termé-
kekről tájékozódhatunk a Humusz Szövetség 
oldalán (https://humusz.hu/betetdij#ter-
meklista).

Megelőzés
Előzzük meg a hulladék keletkezését!

Amennyiben üvegpalack, befőttesüveg ke-
rül a háztartásunkba, keressünk neki új funk-
ciót vagy új gazdát:

– Használjuk tárolásra a konyhában vagy 
akár a fürdőszobában is!

– Töltsük meg a kamránkat üvegbe zárt be-
főttekkel, lekvárokkal, savanyúságokkal!

– Vásárláskor vigyük magunkkal tárolóe-
dényeinket!

– Készítsünk kreatív ajándékokat, alkossunk 
bátran mécsestartót, ceruzatartót, kulacsot!

– Befőzés idején keressünk használt üve-
geket, vagy ajánljuk fel saját feleslegessé vált 
darabjainkat a különböző csere-bere csopor-
tokban!

Gál Noémi
Pomázi Ökokör

Üveghegyen innen és túl – avagy mit kezdjünk 
az üvegcsomagolással Pomázon
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  Keressünk új funkciót a háztartásunkba került üvegpalackoknak, befőttesüvegnek



Mindegy, hogy egészségügyi séta vagy egy 
komolyabb túrát tervezünk a téli hónapok-
ban, nagyon fontos kedvenceinkre odafigyel-
ni. Ha esik, ha fúj minden kutyának szüksége 
van a napi rendszeres sétára. Ezeket úgy kell 
kialakítani, hogy mind a gazdi, mind a ku-
tyus számára kellemes élmény legyen. A téli 
évszak előnye, hogy a hideg, tiszta levegő-
ben kevesebb az allergén anyag. Túlsúlyos 
kutyusok is könnyebben mozognak a hűvös 
időben.

Az útszóró só sok esetben sérüléseket 
okozhat a kutyus tappancsain. Mancskrém 
használata zsírosan tartja a talppárnákat és 
védi a felrepedéstől. Érdemes a tappancsok 
közül a hosszú szőrt kivágni, így nem ragad 
bele a hó. Kapható kis cipő is, amihez a tél 
beállta előtt hozzá kell szoktatni az ebet, de 
nem kell az elcsúszástól tartani.

Mind az idős, mind a kistestű kutyák ese-
tében gondolni kell a ruházatra is, főleg a 
házban, lakásban tartott állatoknál. Az ál-
landó testhőmérséklethez állandó mozgás 
kell, ami egy öregebb kutyusnak megerőltető. 
Kistestűek esetében pedig a magasságuk mi-
att hamarabb áthűlhetnek. A jó kutyakabát 
víztaszító anyagból készül, tarkótól a farktő-
ig tart. Érdemes a hasat és a csípő ízületet is 
eltakarnia, de mellette természetesen a kutya 
ne feszengjen, tudjon benne mozogni.

Séta után az első és legfontosabb teendő 
a lábmosás. Nagyon fontos, hogy alaposan 
meg kell szárítani a kutyus bundáját, majd 
hagyjuk nyugodtan pihenni, huzatmentes, 
kényelmes helyen, ahol felmelegedhet.

Minden kutyus, aki az udvaron tölti min-
dennapjait az időjárás viszontagságainak 
van kitéve. Sok minden függ a kutyus fizikai 
állapotától és életkorától is. Minél idősebb 
annál nagyobb esély van arra, hogy elesik 
és nehezen vagy már egyáltalán nem tud 
felállni a hideg csúszós talajon. Ezért elen-
gedhetetlen, hogy megbizonyosodjunk róla, 
hogy biztos helyen legyen. Tartós megkötést 
a törvény is tiltja, de hideg időben ez életve-
szélyes állapotot is előidézhet. Akár a felte-
keredett lánc miatt képtelen eljutni a házáig 
és halálra fagyhat. A jó kutyaház megvédi az 
állatot a kihűléstől. Lehetőleg szalma legyen 
a házban ne pedig takaró, utóbbi nehezen 
szárad hideg időben. A megfelelő kutyaház 
jól szigetelt, eső és szélvédett, a kutya mére-
teihez mérten megfelelő nagyságú. A bejárat 
ideális tájolása keleti vagy a nyugati oldal. 
Kényelmes fekvésen kívül még fel tud állni és 
körbe tud forogni. Figyelni kell a felázásra is, 
vagyis lehetőleg téglán vagy lábakon álljon, 
de ne túl magasan, hogy be tudjon belépni. 
Még az is nagyon fontos, hogy a kertben köz-
ponti helyen legyen, hogy a használója rálás-
son a kapura és a házra is. Így hideg időben 
csak a nagyon fontos történések miatt kell 
kijönnie a házból. A kutya számára a legjobb, 
ha átlátszó hőfüggönyt teszünk fel. A meleg 
benn marad, átlát rajta és a tisztítása is köny-
nyebb, mint a padlószőnyeg darabnak.

(Forrás: Kutya elsősegély, Kis Anna)
Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
Támogatásokat védenceink nevében is kö-

szönjük! 11705008-20441069 OTP Bank

Örömmel adjuk hírül, hogy a TWMI növen-
dékei novemberben is sikeresen szerepeltek 
és csodálatos eredményeket értek el a zenei 
versenyeken. November 18-21. között rendez-
ték meg Kaposváron, immár hatodik alkalom-
mal, a Nemzetközi Zenevarázslat Négykezes 
Zongoraversenyt, ahol a zeneiskolát MISZ-
KULY DÓRA NAPSUGÁR képviselte. Felké-
szítő tanára Gilice Teréz, akivel a tanár-diák 
kategóriában színvonalas műsorukért NÍ-
VÓDÍJBAN részesültek. November 25-26-án 
negyedik alkalommal került sor Dabason a 
Regionális Gitárversenyre, amelyen HERPAI 
KATA, a TWMI gitár szakos növendéke indult 
és gyönyörű műsoráért a IV. korcsoportban 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanára Veres 
Zoltán tanár úr. Külön öröm az iskola számá-
ra, hogy mindkét lány zenei pályára készül és 
idén zeneművészeti szakgimnáziumba fog-
nak felvételizni. Eredményeikhez szívből gra-

tulálunk és tanulmányaikhoz, felvételijükhöz 
sok sikert kívánunk!

Télen se maradjon el a kutyasétáltatás!

Ismét remek eredmények 
a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában
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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!

Bazsó Benedek 2021.09.24
Éberhardt Milán 2021.09.28
Zólyomi Zente Zétény 2021.11.15
Czifra Ilona 2021.11.17
Vass Viktor Gábor 2021.11.17
Molnár Szofi 2021.11.18
Riskó Péter 2021.11.22
Kertész Norina 2021.12.06
Budai Diana 2021.12.07
Kiss Liza Anna 2021.12.08
Koncz Zsófia Anna 2021.12.09

Gólyahírek



Az iskola alsós munkaközössége az év eleji 
tanév tervezésénél úgy döntött, hogy idén 
kétfordulós tanulmányi versenyt hirdet 
matematikából és olvasás-szövegértésből. 
Az 1. osztályosok csak a második félévben 
szállnak be a versenyekbe. Az első fordulót 
az első negyedév végén, november 24-én 
rendeztük, a második fordulóra az utolsó ne-
gyedév végén, áprilisban kerül majd sor.

A diákok szeptember végéig nevezhettek 
be a megmérettetésre. Az érdeklődés igen-
csak nagy volt: egyes osztályok fele-harmada 
jelentkezett! A jelentkezőkről plakát készült, 
amelyet a D épület 1. emeleti folyosóján bár-
ki megtekinthetett. A versenyek a délelőtt 
folyamán zajlottak egy-egy 45 perces tanóra 
keretében.

Matematika eredmények:
1–2. évfolyam
I. helyezés: Molnár Barnabás 1/a, Lupták Dá-
vid 2/a,
II. helyezés: Horváth Jakab 2/a, Bálint Léna 
2/b, 
III. helyezés: Komé Zsófia 2/a.
3. évfolyam:
I. helyezés: Kelemen Barna
II. helyezés: Márien Csilla és Gál Levente,
III. helyezés: Muliter Tamás.
4. évfolyam:
I. helyezés: Molnár Máté 4/a
II. helyezés: Visnyár Bence 4/a
III. helyezés: Huber Kincső 4/a.

Olvasás-szövegértés eredmények:
2. évfolyam:
I. helyezés: Krompaszky Fanni 2/b
II. helyezés: Bálint Léna 2/b
III. helyezés: Buják Brigitta 2/b, Bató-Ruzsás 
András 2/a, Lupták Dávid 2/a.

3. évfolyam:
I. helyezés: Kiss-Nyári Zoé
II. helyezés: Sztehnó Emma
III. helyezés: Márien Csilla
4. évfolyam:
I. helyezés: Huber Kincső 4/a
II. helyezés: Visnyák Bence 4/a, Molnár Máté 
4/a
III. helyezés: Marosi Milán 4/b.

Idén a mesemondó versenyt november 
25-én a tornacsarnokban tartottuk meg. 
A  versenyzők két perc hosszúságú mesével 
indulhattak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
gyerekek nagyon lelkesek voltak, akár ver-
senyzőként, akár közönségként kifejezetten 
élvezték a programot. A versenyzőket a je-
lenlévő kísérő tanítók pontozták 1-től 10-ig. 
A résztvevőknek egy tantárgyi ötös és dicsé-
ret is járt.

Az eredmények a következőképpen alakul-
tak:

Megosztott I. helyezést ért el Horváth Ja-
kab 2/a és Krompaszky Fanni 2/b.

Megosztott II. helyezést ért el Babarczi 
Imre 2/a és Berkesi Huba 1/a.

Megosztott III. helyezést ért 
el Békési-Szabó Tamás 1/a és 
Visnyár Jázmin Anna 1/a.

Különdíjban részesítette a 
zsűri Visnyár Bence 4/a osztá-
lyos tanulót.

A versenyek izgalma után 
az ünneplés vette át a helyet 
az iskolában. A Pomázi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Mikulása ajándékkal kedveske-
dett a gyerekeknek, nagy örö-
met okozva nekik. A találkozást 

sajnos megakadályozta a járványhelyzet. De-
cember 6-án az udvaron mégis megjelent a 
Mikulás. A gyerekek őszinte örömére lovas-
kocsival gördült be az udvarra és néhány jó 
szó kíséretében átadta ajándékait.

Az év utolsó heteit a karácsonyi készülő-
dés jellemezte. Az iskolában a gyerekek saját 
készítésű díszekkel ékesítették termeiket, de 
iskolán kívüli foglalkozásokon is részt vettek 
a Pomázi Tájházban. Osztályonként ismer-
kedtek meg a sváb és a szerb lakosság ünne-
pi hagyományaival, asztaldíszeivel, ételeivel.

A karácsonyi műsort idén is a 3. osztály 
adta. Sajnos, a pandémia miatt idén sem él-
vezhették a gyerekek az élő előadást, és csak 
felvételről nézhették meg az osztályok az 
utolsó tanítási napon a saját tantermükben.

Az utolsó tanítási napon az 5. osztályosok 
színházba látogattak, a Magyar Színházban 
megtekintették az Időfutár című darabot. 
Az előadáson a Lázár Ervin program kereté-
ben vehettek részt tanulóink.

Domnánovics Zsuzsanna
Pomázi Német Iskola

Kultúrában gazdagon vette kezdetét a tél is-
kolánk végzős évfolyamában. Csodálatos sza-
lagavató ünnepségük után két színházi ese-
ményen is részt vehettek az évfolyam tanulói.

Először a Kerekasztal Színházi Nevelési 
Központ, a FAQ Színház, a Manna és a Tan-
termi Színházi Szemle közös pályázatának 
segítségével Musil Törless iskolaévei című 
művének dramatizált változatát nézhették 
meg a diákok tantermi előadás keretében, 
majd a Pomázi Művelődési Házba látogat-
hattak Euripidész Médeia című tragédiájára 
a KV társulat jóvoltából.

A Törless iskolévei Kemény Zsófi átiratá-
ban nagyon szíven üti a nézőt. A feldolgozás 
az iskolai bántalmazást és megalázást helye-
zi a középpontba. Nyíltan és szókimondóan 
szembesít annak minden borzalmával, mi-
közben folyamatos önértelmezésre készteti 

a közönséget. A darab reflexivitása kiválóan 
előkészítette a pénteki Médeiát. Euripidész 
drámáját egy pszichológus rendelőjébe he-
lyezte a KV Társulat. A modernizált környe-
zet kicsit enyhítette az antik darab hangula-
tát, de a feldolgozáshoz így is szükség volt 

a Művelődési Ház által szervezett szakértői 
beszélgetésre, amiért külön hálásak vagyunk 
a szervezőknek.

Mindkét megtekintett előadás katartikus 
élményt nyújtott, elgondolkodtatott és nyo-
mot hagyott. Köszönjük a lehetőséget!

Versenyek és ünnep a német suliban

Dráma előadásokon jártak a sashegyis diákok
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Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint

lapos tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468

e-mail:
badogosbela47@gmail.com

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– egyszerűsített eljárásban gázkazánok cseréjét
– kondenzációs kazánok kedvezményes beszerzését
– kémények bélelését, átalakítását
– víz-gáz-fűtési hálózatok kiépítését
– tervezését, teljeskörű ügyintézést
– ingyenes felmérés és ajánlatkészítés

06-30-936-8636
Kékesi Miklós ügyvezető

Gázprojekt.hu Kft.
www.gázprojekt.hu

kekesi.gazprojekt@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

Ez itt
az Ön

hirdetésének
helye!

Az újság
6000 háztartásba

jut el,
és az interneten

is elérhető.

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

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.
pomaz-csobanka@reformatus.hu

Telefon: 06-26/325-297

Római katolikus miserend
Vasárnap
  9.00 Plébániatemplom
18.00 Plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
18:00 Szent Miklós kápolna
Kedd, csütörtök
  7:00 Plébániatemplom
Szerda, Péntek
18:00 Plébániatemplom

Mogda Péter
plébániai kormányzó

Szent István Király Plébánia
Telefon: (26) 325-006

E-mail: pomaziplebania.iroda@gmail.com 
Web: www.pomaziplebania.hu 

Evangélikus Istentisztelet

Minden vasárnap 10 órától 
a szentendrei Evangélikus 

Templomban (Luther tér 1.)

Szeretettel várják az Isten-
tiszteletre a pomáziakat is. 
Illetve az online is követ-

hető.

Lelkész: Horváth-Hegyi 
Olivér

Tel.: (20) 824-2789

E-mail: oliver.horvath-he-
gyi@lutheran.hu

Méret nettó +áfa bruttó színes 
1/1 (210 x 297 mm) + 3 mm kifutó 40 000 10 800 50 800 60 960
1/2 (178 x 134 mm) 20 000   5 400 25 400 30 480
1/4 (86,5 x 134 mm)   10 000   2 700  12 700  15 240
1/8 (86,5 x 64,5 mm)    5 250     1 415    6 665   8 000
1/16 (41 x 64,5 mm)    2 700       730    3 430   4  115
1/32 (41 x 30 mm)    1 350       365      1 715   2 055

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Kedves Partnerünk!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken.

Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége „Felkelék én jó reggel hajnalba…

S kimenék én ajtóm elejibe.
Feltekinték magas menyországba,

S annak látám menyország kapuját,
Azon belül menyország ajtaját,

Azon belül egy rengő bölcsőcskét.”



 email: levelek@naprendszer.net  -  Telefon: +36 30 996 4520   www.naprendszer.net

A 2021-ben elkészült 50 %-os támogatású napelemes rendszereinkből:
MÉG SZALDÓ ELSZÁMOLÁS! HASZNÁLJA KI, AMÍG LEHET!

NAPELEM 50 % TÁMOGATÁSSAL
Családi Otthonfelújítási Program 2022.12.31-IG!


