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Civil szervezetek 2022. évi pénzügyi támogatásáról szóló pályázat
A támogatás igényelhető a pályázó civil szervezet 2022. évi működésének támogatására, illetve 2022. évben megvalósuló prog-
ram finanszírozására. A civil szervezet önmagára tekintettel egy működési jellegű támogatást és egy program jellegű támogatást 
igényelhet, jogi személyiség nélküli önszerveződő közösségre tekintettel pedig önszerveződő közösségenként további egy mű-
ködési jellegű és egy program jellegű támogatást igényelhet. Szakmai működés támogatására egy pályázat keretében legfeljebb 
300 000 Ft-ot, egyéb pályázat keretében 50 000–200 000 Ft-ot lehet igényelni.
Csak azok a szervezetek, klubok, baráti körök nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek előzetesen elektronikusan regisztráltak. 
A pályázati anyag összeállításához kérjük, tekintsék át a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021 (XI.26) számú 
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakat!

Regisztráció: Pályázni csak azok a civil szervezetek jogosultak, amelyek előzetesen kérték felvételüket Pomáz Város Önkormány-
zat Civil Adatbázisába. Regisztrálni Pomáz Város weboldalán a www.pomaz.hu/hirek/4622/civil_szervezetek_regisztracioja lin-
ken lehet. A sikeres regisztrálást az önkormányzat regisztrációs szám megküldésével visszaigazolja. 

A pályázatok benyújtása: Az erre rendszeresített, az önkormányzat honlapján elérhető elektronikus felületen keresztül lehet 
előterjeszteni.

A benyújtási határidő: a tárgyévi költségvetési rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap azzal, hogy ha az így kijelölt nap a 
Pomázi Polgármesteri Hivatalban nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanap! A benyújtási határidő pontos idejéről 
közleményt adunk ki. 

A beérkezett pályázatokat az Értékelő Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

Kérem a határidők pontos betartását!
Sikeres pályázatokat kívánok!

Azokat a szervezeteket, akiknek rendelkezünk e-mail címével, folyamatosan tájékoztatjuk a hozzánk ér-
kező, a civil szervezeteket éríntő hírekről, eseményekről, valamint pályázati lehetőségekről. Amennyiben 
szívesen fogadja ezeket leveleket, kérem írja meg e-mail címét a polgarmesterititkarsag@pomaz.hu e-mail 
címre.

Pomáz, 2022. január 26.

Üdvözlettel:
Leidinger István
polgármester
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T A R T A L OM

A régi ember még ismerte a jelek, minták, motívumok jelen-
tőségét, azoknak a megfelelő környezetbe való elhelyezését, 
hogy így alkothassanak egységet. Ez mutatta számára a te-
remtett világ szépségét, amelyet aztán használati tárgyaira 
is megfaragott, hogy otthonában minden tevékenységénél a 
közelében tudhassa.

Erről mesélt Fónad István pomázi származású fa-, csont-, 
és szarufaragó művész is a vele készített interjúban, aki még 
őrzi ennek a gyönyörű népi mesterségnek a hagyományait. 
Tudja, hogy nem kerülhet akármi egy képre, a faragott anyag-
ra, hiszen nem mindegy milyen minták, képek formálják meg 
azokat. Legfontosabb a hitelesség és valósághűség.

Fónad István hat évtizedes munkássága során a számára 
közeli és távolabbi világokat is megfaragta. Fába öntötte már 
többek között a saját családtagjait, ismerőseit, a pomázi szü-
retelőket, lakodalmas menetet, vadászjelenteket, táncosokat. 
Faragott kopjafákat, székelykapukat, és tudja, hogy azokon is 
minden jelképnek jelentősége van.

Sok évtizednyi munkásságából válogatott kiállítása a Tele-
ki-Wattay kastély minigalériájában látható, az alkotásokhoz 
méltó helyszínen. Az egyik legélettelibb kép a szüretelőkről 
készült, amelynek egy részlete az újság címlapján is látható. 
Egy mára letűnt világba és korba repíti vissza a szemlélőt, 
szőlőfürtökkel, dolgos emberekkel, présházzal, jószággal, dé-
zsákkal, háttérben a faluval, annak templomával és a lenyug-
vó Nappal. A kastély évszázadokon keresztül volt a pomázi 
bortermelés központja, a falai között megbúvó hatalmas pin-
cerendszerben sorakoztak a helyi szőlőkből készült borokat 
tároló hordók. Innen vitték távoli vidékekre, és tették ismertté 
városunk nevét. Egészen a 19. század végéig, amikor az or-
szágban pusztító filoxéra a híres pomázi szőlőket is kiirtotta.

Hatalmas és különleges érték, ha egy közösségnek van 
olyan tagja, aki őrzi még mindezeket a tudásokat és szereti 
is azt továbbadni. Átadni a tudást, a képességet, amivel az 
elképzelt világ gondolata rávetül a faragott anyagra, és ahogy 
a faragó keze megszokja a mozdulatokat, amivel egységet ké-
pezhet és láttathat, a legvalóságosabb és hitelesebb módon.

Nagy Szilvia
felelős szerkesztő

Mintákból egység
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Városunk

Tisztelt Választópolgár!

Áder János köztársasági elnök az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése 
és 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 6. §-a alapján az országgyűlési képviselők 
2022. évi általános választását, illetve az országos népszavazást 

2022. április 3. napjára tűzte ki.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megkül-
désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az érte-
sítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 
2022. február 11-ig megküldi.

Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a te-
lepülés szavazóköri névjegyzékébe, a helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegy-
zékbe történt felvételéről.

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a vá-
lasztópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár leg-
később 2022. március 18-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján 
az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő 
hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegy-
zékben.

A szavazáshoz a következő érvényes igazolványok bemutatása 
szükséges:

• lakcímkártya és személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímkártya és útlevél vagy
• lakcímkártya és vezetői engedély vagy
•  a régi papíralapú személyi igazolvány (lakcímigazolvány nélkül is 

érvényes abban az esetben, ha tartalmazza a lakcímet).

Pomáz Városban található szavazókörök sorszáma, valamint a sza-
vazóhelyiségek címe:

szavazókör sorszáma szavazóhelyiség címe
001. 2013 Pomáz, Ady E. u. 11
002. 2013 Pomáz, Ady E. u. 11
003. 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
004. 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.
005. 2013 Pomáz, Iskola u. 2.
006. 2013 Pomáz, Iskola u. 2.
007. 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23-25.
008. 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 30.
009. 2013 Pomáz, Huszár u. 3.
010. 2013 Pomáz, Huszár u. 3.
011. 2013 Pomáz, Bihari u. 1.
012. 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
013. 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
014. 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2.
015. 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
016. 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1.
 
Lakcíme szerinti szavazókörről a https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/

valasztasi-informaciok/szavazohelyiseg-kereses internetes címen tá-
jékozódhat.

Ha a lakcíme szerinti szavazókörhöz képest más településen sze-
retne szavazni, át kell jelentkeznie. Az átjelentkezéshez kérelmet kell 
kitölteni és benyújtani. Az átjelentkezés nem változtatja meg a lakcí-
mét.

Külföldön is szavazhat, ehhez kérnie kell a külképviseleti névjegy-
zékbe vételét. 

Tud szavazni az a választópolgár is, aki mozgásában egészségi ál-
lapota, fogyatékossága, vagy letartóztatása miatt gátolt. Ha nem tud 
elmenni szavazni, akkor a bizottság két tagja megy el Önhöz. Sza-
vazólapokat és mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt doboz, 
amelybe leadhatja a szavazatát. Ha mozgóurnát szeretne, kérelmet 
kell benyújtania.

A kérelmek az alábbi internetes címen érhetők el: 
https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-ren-

delkezoknek 
Egy adott kérelem az országgyűlési képviselő-választásra és az or-

szágos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön 
kérelmet benyújtania a két választási esemény vonatkozásában.

Kérelmeket papír alapon a választási irodánál, vagy elektronikus 
úton a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a fenti linken terjeszthet-
nek elő. 

Fontosabb határidők:
• Választási értesítők kiküldése: 2022.01.26–2022.02.11.
•  Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 

2022. 01. 27–2022. 03. 30.
•  Mozgóurna igénylése személyesen: 2022. 01. 27–2022. 04. 01.
•  Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott 

útján: 2022.01.27–2022.04.03.
•  Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2022. 01. 27–2022. 03. 25.
•  Átjelentkezés visszavonása online (azonosítás nélkül) és levélben: 

2022. 01. 27–2022. 03. 25.
•  Átjelentkezés visszavonása személyesen, online (azonosítással): 

2022. 01. 27–2022. 04. 01.
•  Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: 

2022. 01. 27–2022.03.25.
•  Külképviseleti névjegyzékből való törlési kérelem benyújtása: 

2022. 01. 27–2022. 03. 30.
•  Határon túliak regisztrációs kérelmének benyújtása: 

2022. 01. 11–2022.03.09.
•  Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: 

2022. 01. 11–2022. 03. 18.
•  Szavazási levélcsomag személyes átvétele: 

2022. 03. 19–2022. 04. 03.
•  Szavazási levélcsomag leadása külképviseleten: 

2022. 03. 19–2022. 04. 03.
•  Braille-írásos szavazósablon igénylése: 2022. 01. 11–2022. 03. 25.
•  Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése: 2022. 01. 11–2022. 03. 30.
•  Nemzetiségi névjegyzékből való törlés benyújtása online (azono-

sítás nélkül) vagy levélben: 2022. 01. 11–2022. 03. 30.
•  Nemzetiségi névjegyzéki törlés személyesen, online (azonosítás-

sal): 2022. 01. 11–2022. 04. 01.
•  Külképviseleti szavazás: 2022. 04. 02–2022. 04. 03.

A Pomázi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Cím: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25.
Személyes ügyintézés: Pomázi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-

latán
2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12. 
Telefon: 06 (26) 814-300
Fax: (26) 325–640
E-mail: valasztas@pomaz.hu

Pomáz, 2022. január 25.
dr. Balogh Pál

jegyző
HVI vezető

Tájékoztató a 2022-es országgyűlési választással 
és országos népszavazással kapcsolatban
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Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtit-
kárral egyeztetett Leidinger István polgármester, dr. Balogh Pál jegyző 
és Szczuka Attila főépítész. A találkozón a várost és a térséget érintő 
közlekedési és egészségügyi fejlesztési lehetőségekről tárgyaltak.

Többek között az államtitkár asszony közbenjárását kérték a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a főutca jogi rendezéséről folyó tárgya-
lások előmozdításában. Az önkormányzat már korábban felvette a 
kapcsolatot a Magyar Közúttal ez ügyben, mert a főutcánk jelenleg 
házfaltól házfalig a magyar állam tulajdona. Amennyiben rendezni 
tudja az önkormányzat a tulajdonjogi kérdéseket, akkor arra alkal-
mas pályázatokon indulhatna, akár közösen a Magyar Közúttal, de 
esetleg kiemelt társadalmi igényként egyedi kormányzati támogatás 
is elképzelhető a harminc éve megoldatlan problémához. Hasonlóan 
a Pomázon nagyon jellemző és sok keserűséget okozó térképészeti 
elcsúszások és adatbázisok hibajavításához.

Beszéltek a találkozón az új pomázi HÉV-megálló és hozzá egy P+R 
parkoló létesítéséről, a Pomázt északról kerülő útépítésről, valamint 
az új HÉV-állomásra létesítendő Kormányablakról. Arról is szó esett, 
hogy van-e rendelkezésre álló forrás, amelyből elvégezhető a kiemelt 
kulturális szervezetként működő Magyar Várat megközelítő Majdán 
út megépítése. Mivel az út külterületen van, ezért annak megépítésére 
az önkormányzat nem pályázhat.

Szóba került a ravatalozó átépítése, a polgármesteri hivatal és az 
orvosi rendelő akadálymentesítése, az orvosi rendelő egészségügyi 
fejlesztése, a városban rendszeres problémát okozó elavult ivóvízhá-
lózat és csapadékvíz-elvezetési gondok és természetesen az M0-ás 
megépítésének a fontossága és szükségszerűsége.

A Pomázi Szerb Nemzeti-
ségi Önkormányzat közös 
döntés alapján egy kis új-
donsággal szeretett volna 
előállni, újévi ajándékként 
a pomázi szerb közös-
ségnek, miután a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. ki-
írta a 2021. évi pályázati 
lehetőségeit. Jó ötletnek 
tartottuk, hogy elkezdjük 
begyűjteni a rég elfelejtett, 
illetve főleg a fiatalabb 
generáció számára nem 
ismert szerb hagyomá-
nyos ételek, sütemények 
receptjeit.

Sajnos kevesen vannak 
már közöttünk azok az 
idős emberek, akik ismerik és tudják ezek elkészítési módját. Hogy 
csak egy-kettőt emeljek ki, például a közismert „Koljivo” (főtt búzából 
készült édesség), amelyet javarészt nagy ünnepeinken fogyasztunk, 
illetve halotti megemlékezések alkalmával készítenek el. Kuriózum 
még a „Vaszilica” (kelt tésztából készült sütemény, amelyet egy évben 
egyszer, január 14-én a Szerb Új Év alkalmával kapnak a gyermekek 
kedves figyelmességként, rokonoktól, barátoktól, szomszédoktól.

Pályázatunk sikeres volt, így az év végére nyomdába került az ösz-
szeállított receptkönyv, Magyarországi szerb konyha ízei címmel. Ja-
nuár 15-én kaptuk kézhez a kiadványt, amelynek kiadója a Pomázi 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Bethlen Gábor Alapkezelő és a 
Miniszterelnökség támogatásával.

Terveink között szerepel, hogy a receptkönyvből sorozatot indítunk 
és amennyiben lehetőségünk van rá évente egy alkalommal kiadatjuk.

Sosity Anica
PSZNÖ elnöke

2022. április 27-ig minden nap délután 16.00 és reggel 06 óra kö-
zötti időben helyi megbízott vadászok a lakosok biztonságának ma-
ximális szem előtt tartásával megkezdik a vadak riasztását, indokolt 
esetben kilövését. Kérjük, hogy ebben az időpontban, az alábbi terü-
leteken lehetőség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak!

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

13090/433-1/2022. ált.
Érintett területek: Vadszőlő u. 8. (9141 hrsz.), Dézsa u. 8. (8444/3 

hrsz.), Mélyút u. 72.; Majoránna u. 11. (9137/2 és 8919 hrsz.), Roz-
maring u. 9. (8910 hrsz.), Honfoglalás útja vége, Donga u. 10. és 11. 
(8447/4., 9356 hrsz.), Galamb u. 7. (9222/3 hrsz.), Vadszőlő u. 3. 5. 11. 
(9145/2., 9145/3., 9145/3 hrsz.), Vróci út 2/A.; Ravatalozó u. 16. (691 
hrsz., 270 hrsz), Virág u. 1. (9547/30 hrsz.), Jeges Ernő u. 8. (9526 
hrsz.), Meggyfa u. 34. (1060/6 hrsz.), Wrabel Sándor u. 8716 hrsz., 
Pomáz 10035.; 10036 hrsz., Vízesés u. 11. (9690 hrsz.), Szüret u. 24. 
(9389/1 hrsz.), Ravatalozó utca (301 hrsz.)

Elejtést irányító személy: Árvai István
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket az esetleges kellemetlen-

ségekért!
Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése van, jelezze a pomaz@

pomaz.hu-n vagy a (26) 814-381-es telefonszámon. Amennyiben vad-
kárral kapcsolatos bejelentést szeretne tenni, az tartalmazza: mikor, 
hol, milyen kár keletkezett, valamint a bejelentő pontos adatait (név, 
lakóhely, telefonos elérhetőség).

Pomáz Város Önkormányzata

Államtitkári egyeztetés városfejlesztési lehetőségekről

Hagyományőrző kiadvány 
a szerb ételekről

Belterületen történő 
vadelejtés
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Városunk

Az idei első képviselő-testületi ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak. 
Ezek közül a legfontosabbak:

• Kiírták a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői 
tisztségének betöltésére szóló pályázatot. A pályázat kiírására azért 
volt szükség, mert Szalontai Katalin, eddigi intézményvezető nyugdíj-
ba vonul.

• Meghatározták az óvodai beiratkozás időpontját, ami április 
25–26-án lesz.

• Döntöttek a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde tagintézmé-
nyeiben a nyári zárva tartásról. Eszerint a Napsugár, Mesevár és Me-
sedombi tagóvodákban június 13-tól július 15-ig, a Hétszínvirág és a 
Mesevölgyi tagóvodákban július 18. és augusztus 19. közé esik a nyári 
zárva tartás. A Galagonya Bölcsődében július 1. és július 31., a Boróka 
Bölcsődében augusztus 1-től 31-ig tart.

• Meghatározták a polgármesteri hivatalban az igazgatási szünet 
időtartamát, ami nyáron július 18. és augusztus 7-e között, télen de-
cember 19-től 2023. január 1-ig tart.

• A Pomáz TV felajánlotta az elmúlt 27 évnyi videó anyagát, amely-
ből egy helyi digitális videóarchívumot hoz létre a város a Pomázi Mű-
velődési Ház és Könyvtár keretei között. Az anyagok digitalizálására, 
nyilvántartásba vételére, azok megőrzésének technikai feltételeinek 
kidolgozására és megvalósítására az önkormányzat 2022-ben 13 mil-
lió forintot biztosít.

• Az önkormányzat részt vesz a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására szóló pályázaton. A 40 millió forintos támogatáshoz 
a városnak 25 százalék önrészt, vagyis 13,3 millió forintot kell még 
biztosítania. Ebből az összegből a Bem József és a Luppa Vidor utca 
járdáit tervezi felújítani az önkormányzat.

• Az 1. háziorvosi körzet feladatainak ellátására szerződést köt a 
város dr. Fazekas Attilával, aki szeptembertől tölti be a praxist.

• Az Országgyűlés tavaly év végén törvénymódosítása szerint a te-
lepülésvezetők fizetése 30 százalékkal nő, ehhez azonban a pénzügyi 
fedezetet az önkormányzatoknak kell biztosítania. Több település 
vezetőihez hasonlóan Leidinger István polgármester és Hardi Péter 
alpolgármester is úgy döntött, hogy visszautalja az önkormányzat 
számára azt az összeget, amellyel az illetményük növekszik.

• Hosszasan tárgyalta a képviselő-testület a Mesevölgyi tagóvoda 
kérdését. Kocsis Fülöp, a görögkatolikus Hajdúdorogi Főegyházmegye 
élén álló érsek-metropolita levélben kereste meg a polgármester urat, 
amelyben kifejezte szándékát az óvoda átvételére. A képviselő-testü-
let a kérdést illetően az alábbi határozatokat hozta: megismerte az 
egyházmegye szándékát a Mesevölgyi tagóvoda átvételével kapcso-
latban. A tagóvoda szerb csoportjának lehetséges egyházi működé-
sével kapcsolatban kikéri a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
véleményét, a szülők álláspontját, és a lakosság véleményét. Az ön-
kormányzat mindezek ismeretében alakítja ki a saját álláspontját.

Döntések a január 27-ei 
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



• 2022. február Városunk

A mostani forgalomtechnikai felülvizsgálatokra miért került sor?

Sok lakossági kérés és javaslat érkezik hozzánk képviselőkhöz és a 
polgármesteri hivatalhoz is. Ezeket összegyűjtöttük, és elküldtük egy 
forgalomtechnikai szakértőnek, hogy javasoljon rájuk megoldásokat. 
Erre a most elkészült listára nem tudtunk olyan kéréseket felvenni, 
amik az egész városra kihatnak, azokat tudtuk, amik a település egy-
egy területére vonatkoznak, és ott hozhatnak pozitív változást. Az ön-
kormányzatnak minden 5 évben egy átfogó forgalomtechnikai tervet 
kell készítenie, az egész város közlekedését ezek vizsgálják felül.

Mi lett ezeknek a kéréseknek, javaslatoknak a sorsa?

A szakértő megvizsgálta, hogy azok nem ütközhetnek-e jogszabályba 
vagy a KRESZ-be, és ő is véleményezte, illetve javaslatokat tett. Ezeket 
előbb a városfejlesztési bizottság tárgyalta, majd a képviselő-testü-
let. A szakértő által javasoltak egy részét elfogadtuk, egy részéről úgy 
döntöttünk, hogy a helyi lakosok mondják meg nekik mi a legmegfele-
lőbb, mert sok változásnak vannak előnyei és hátrányai is. Például, ha 
egy utcát egyirányúsítunk, azért, hogy az átmenő forgalmat csökkent-
sük, az a helyieket is akadályozza.

Említene rá példát, hogy milyen kérések érkeztek és milyen 
megoldások születtek?

Sok helyen kértek tükröt az útkereszteződésekbe, mert az nem be-
látható. Ezeknél volt, hogy a szakértő más megoldást javasolt. Konk-
rétan például a Honfoglalás-Kadarka utca sarkán volt kérés, hogy 
rakjunk ki tükröt. Kiderült, hogy 
csökkentett sebességi övezet-
ben van, ahol egyenrangúnak 
kell lennie minden útkereszte-
ződésnek a KRESZ szerint. A 
másik a Tél utca-Huszár utca 
sarka, ahol szintén kértek egy 
tükröt, hogy a Huszár utcából a 
Tél utcára balra bekanyarodók 
lássák a Huszár utcán szembe 
jövőket. Ott van egy kettős, S 
kanyar, ami nem belátható, ha 
gyorsan jönnek. Itt megkérdez-
tük a szakértő véleményét és 
nem ajánlotta a lakosok által 
kért tükör kirakását. Nem szok-
tak olyan tükröt kirakni, ami a 
szembe jövő forgalmat mutatja. 
Ha a kanyarodó jármű elmegy 
teljesen az útkereszteződésig, 
ott már nagyobb útszakaszt be-
lát. Mindkét példánál fontos az 
is, hogy a vezetők is tartsák be a 
KRESZ szabályait a biztonságos 
közlekedés érdekében. A Huszár 
utcánál még dolgozunk a problé-
ma megoldásán. Kikértük a lakosság véleményét a Rózsa utca – Sza-
móca utca egyirányúsításának megfordítása kérdésében is. Veszélyes 
ugyanis a jelenlegi helyzet, hogy a Rózsa utcán a Mátyás király isko-
lába gyalogló tanulókkal jönnek szembe az autók. Ha megfordítanánk 
az utcák egyirányúsítását, akkor ugyan a forgalom remélhetőleg ki-

sebb lesz, de a gyerekek háta mögül fognak jönni az autók, ami talán 
még veszélyesebb is.

Milyen változások várhatóak még?

Súlykorlátozás lesz több helyen, például az Ősz utcánál, ami a köz-
lekedési szakértő javaslatára az egész környékre érvényes lesz, és a 
Sport-Plébánia utcánál. Ez utóbbinál másfél éve az ottani lakosok kér-
ték az utcák egyirányúsítását is. Készítettünk egy kérdőívet a helyi 
lakosság részére, hogy mit javasolnának, milyen irányba legyenek egy-
irányúak az utcák. Az eredményt átadtuk a szakértőnek, aki szerint 
elfogadható a lakossági kérés. Reméljük, hogy javítani fog az ottani 
helyzeten, mert a sportpálya megközelítése igen nehézkes.

Mikortól vezetik be ténylegesen ezeket a változásokat?

A testületi döntés után a hivatal felméri a szükséges táblákat, tükrö-
ket, oszlopokat, ami nincs raktáron, azokat megrendeli és utána kez-
dődik el a megvalósítás.

A dugók, torlódások enyhítésére milyen lehetőségeket lát?

Az agglomerációban nagyon nehéz a forgalomtechnikai problémákat meg-
oldani, minden Budapest körüli település küzd ezekkel a gondokkal. Nem 
is minden esetben van jó megoldás. Nagy reményünk, és sokat tárgyalunk 
érte a döntéshozókkal, jelezve feléjük, hogy a városnak nagy szüksége 
lenne rá, hogy elkészüljön Pomáz új kijutási lehetősége a 11-es útra. Ha 
elkészülne a budakalászi fél-elkerülő út, akkor a tervek szerint felüljáró is 

épülne, tehát szintbeli keresztező-
dés nélkül tudnánk átmenni a HÉV 
sínek másik oldalára. Ugyanez a 
terv az 1112-es útnál is Szentendre 
felé. Ha ezek megvalósulnának, és 
két helyen ki lehetne jutni Pomáz-
ról, az sokat javíthatna a közleke-
dési helyzeten, a forgalom nagy 
részét kivezetné a városból. Más 
részről a tömegközlekedés fejlesz-
tésével, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedési feltételek javításával 
lehet az autóhasználat csökkenté-
sét elérni. A kisbuszjárat működik. 
Magam is szoktam használni és 
így én sem használok autót a HÉV 
megállóhoz lejutás, illetve az on-
nan hazajutás érdekében. Sajnos 
itt is el kell mondani a már unott 
dolgokat, hogy az önkormányzat 
anyagi lehetőségei nagyon kor-
látozottak. Az elmúlt évben meg-
szűnt a helyi közösségi közlekedés 
támogatása, a kormány a pénzt 
a Járványvédelmi Alapba rakta. 
Mi ebből szerettük volna a busz-

járat költségének egy részét fedezni. Kormányrendelet alapján díjat sem 
szedhetünk, ezért a buszjárat minden költsége az önkormányzatot terheli. 
A járdák építését/felújítását pályázati pénzek segítségével tudjuk megva-
lósítani, most van is egy ilyen pályázat, ahol remélem sikerrel pályázunk.

N. Sz.

Forgalomtechnikai változások Pomázon

7

Számos lakossági kérés, javaslat érkezett az önkormányzathoz a közlekedési problémák megoldására. Ezeket összegyűjtve, a 
szakértő véleményét kikérve, a képviselő-testület döntött számos forgalomtechnikai változásról a városban. Ezekről kérdeztük 
Ország Istvánt, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság elnökét.

Tükör kihelyezése
Damjanich utca – Balogh Ádám utca
Budakalászi út – Bajcsy-Zsilinszky utca

Tél utca – Boglárka utca

Forgalomlassítás
Orgona utca

Bajcsy-Zsilinszky utca
Dózsa György utca

Tábla kihelyezése
„Motorkerékpárral behajtani tilos” tábla – Panoráma út

„Várakozni tilos” tábla – Fáy András utca
Súlykorlátozás (3,5 t) – Szegfű és Ősz utcák
Súlykorlátozás (5,5 t) – Plébánia utca

Egyirányúsítás
Boglárka utca: a Szőlőtelep utca egyirányúsítását támogatja a lakosság

Goethe utca
Plébánia-Sport-Kisrét utcák

Katona Sándor, Erkel Ferenc és Verdi utcák egyirányúsítását
támogatja a lakosság

Rózsa és Szamóca utcák egyirányúsítás megfordítását
nem támogatja a lakosság

Honfoglalás útja-Kadarka utca: tükör helyett forgalmi rend változás
Vujicsics tér esetében a forgalmi rendjének átalakításáról döntött a testület



Városunk

Pomáz Város Önkormányzatának Közbizton-
sági Bizottsága kérésének megfelelően a köz-
terület-felügyelet vezetője minden negyedév-
ben beszámolót készít a közterület-felügyelők 
által elvégzett feladatokról és munkákról. 

Ahogy az a mellékelt ábrán is látható, ki-
lenc olyan intézkedési terület van, amiben a 
közterület-felügyelet napi rendszerességgel 
eljár. Ezek az illegális, szabálytalan parkolá-
sok, közterületre kihelyezett illegális hulla-
dék, rendőrségi megkeresések a közterülete-
ken lévő kamerafelvételekkel kapcsolatban, 
közterületen lévő növényzet állapotának 
felmérése, a behajtási szabálysértések felde-
rítése (ellenőrizve, hogy az a jármű hajtson 
be, ami számára az engedély ki lett adva), 
állattetemek elszállíttatása, és a közterületen 
tárolt roncsautók ügye.

A legtöbbet az illegális és szabálytalan 
parkolások miatt intézkedtek ebben az idő-
szakban. Számos lakossági bejelentés érkezik 
arról, hogy nem tudnak biztonságosan közle-
kedni a járdákon, eltolni a babakocsit a sza-
bálytalanul parkoló járművek mellett. Ezek-
ben az esetekben figyelmeztetést hagynak a 
szabálytalanul parkoló autók szélvédőjén.

A közterületen tárolt gépjárművek eseté-
ben először felhívást tesznek az elhagyott 
autók szélvédőjére, hogy annak tulajdonosát 
felhívják arra, ha 10 napon belül nem viszi el, 
akkor azt az önkormányzattal szerződésben 
álló vállalkozóval elszállíttatják. Az elszál-
lított gépjárművekről értesítést küldenek a 
járási rendőrkapitányságra, valamint tájé-
koztatásként felkerülnek a város honlapjára 
(http://www.pomaz.hu/kozterulet_felugyelet).

A közterületen talált állattetemek elszál-
líttatására az önkormányzatnak szerződése 
van a területileg illetékes gyepmesterrel. Ha 
elhullott állatot találnak közterületen, akkor 

azt jelezzék a (70) 885-9090-es telefonszá-
mon, hogy a fertőzések elkerülése végett mi-
előbb el tudják szállíttatni.

Öt közterület-használati engedélyt adtak 
ki a beszámolóban szereplő negyedévben, 
ezek esetében is visszaellenőrzik, hogy va-
lóban azt a tevékenységet végzik-e, amire az 
engedély ki lett adva.

A lakossági bejelentésekkel kapcsolatban 
is eljárnak, mint például tűzgyújtás, letörött 
ágak, deviáns viselkedésű emberek, és állat-
védelemmel kapcsolatos ügyek. Ezeket a be-

jelentéstől számítva legfeljebb 24 órán belül 
feltérképezik. Az ügyeket az eljárások rendje 
szerint vagy saját hatáskörben megoldják, 
vagy a társhatóságokkal együttműködve vég-
zik el a feladatot.

A közterület-felügyeletnek bírság kiszabá-
sára is jogosultsága van. Az elmúlt negyedév-
ben 855 000 forint helyszíni bírságot szabtak 
ki. Ebből 535 000-et fizettek be a szabályta-
lanságot elkövetők, 320 000 forint kiszabott 
bírságot tartanak nyilván, amik esetében a 
NAV felé élnek behajtási kérelemmel.

December 24-én a Beniczky utcában egy 
családi ház pincéjében 1 nm-en égett a tűz, 
amelyet egy vízsugárral eloltottak. Személyi 
sérülés nem történt. 

Csobánkán a Fő téren családi ház kémé-
nyében a lerakódott korom gyulladt meg 
december 27-én. A tűzoltók az izzó anyagot 
a kéményből kikotorták. Az esti órákban Po-
mázon a Felsővár utcában 3 nm-en, szabad 
területen szabálytalanul égettek. A tűzoltók 
kiérkezéséig a tüzet eloltották.

A Susnyár dűlőben december 30-án egy 
40 nm-es körbe épített lakókocsi égett teljes 
terjedelmében. A tűz átterjedt a mellette álló 
kisebb lakókocsira, valamint egy 5 nm-es fa-
rakásra. A tüzet a kiérkező tűzoltók három 
vízsugárral eloltották. A helyszínen két PB 
palack felrobbant. Személyi sérülés nem tör-
tént.

Szilveszter napján és estéjén négy alka-
lommal riasztották a pomázi önkéntes tűz-
oltókat. A Kosztolányi utcában családi ház 
kéményében a lerakódott korom gyulladt 
meg. A tűzoltók az izzó anyagot a kémény-
ből kikotorták. Délutáni órákban Csobánkán 
egy személygépkocsi az útról lesodródott. 
A gépkocsit vezető ki tudott szállni az autójá-
ból, a mentők megvizsgálták, nem szenvedett 
sérülést. A tűzoltók az üzemanyagfolyást 
megszüntették. Éjszaka Csobánkán a Fő té-
ren egy közterületi kukában szemét égett, 
a  hajnali órákban Pomázon a Pankos tető 
után az útra dőlt egy 5 méteres fa, amelyet a 
tűzoltók összedaraboltak, és megszüntették 
a forgalmi akadályt.

Január 4-én Pilisszentkereszten családi ház 
fürdő helyiségében lévő CO vészjelző bejelzett. 
A kiérkező pomázi és pilisszántói önkéntes tűz-

oltók 400 ppm mérgező gáz jelenlétét mérték 
a kazán működése közben. A gázkészüléket a 
gázművek lezárta, a használatát megtiltotta. 
A vészjelző készülék életet mentett.

A Boglárka utcában egy családi ház nap-
pali helységében éjjeli szekrényen égve ma-
radt gyertya okozott tüzet január 7-én. A tü-
zet időben sikerült eloltani, így nem vált az 
épület lakhatatlanná. Másnap a Vróczi úton 
családi ház kéményében a lerakódott korom 
gyulladt meg. A tűzoltók az izzó anyagot a 
kéményből kikotorták.

A Margitligeti út és a Csobogó utca sar-
kánál január 13-án egy személygépkocsi 
felborult. A gépkocsit vezető nőt a tűzoltók 
feszítő-vágó berendezés segítségével kisza-
badították, majd a mentőkkel közösen ki-
emelték a gépkocsiból. A sérültet a mentők 
kórházba szállították.

Beszámoló a közterület-felügyelők munkájáról

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
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Városunk

Mikor ismerkedett meg a fafaragással?

Iskolás koromban kezdtem el faragni, ekko-
riban külön szakkörre jártam, mert jól rajzol-
tam, festettem. Kiállításunk is volt a szakkör-
rel, akkor kezdtem el faragni egy virágkarót, 
aminek csillag volt a teteje, és temperafes-
tékkel kifestettem. Felnőtt koromban, amikor 
már dolgoztam, a munka mellett is faragtam. 
Később összeismerkedtem Hamar János szíj-
gyártó, ostorkészítő és fafaragóval, akitől 
nagyon sokat tanultam. Egyre több faragást 
készítettem, és jöttek sorban a kiállítások is. 
Mostanra elérkeztem már 100 kopjafáig, és 
négy székelykaput faragtam ki. 61 éves ko-
romig népművész voltam, pár éve megkap-
tam a népi iparművész titulust. Bőröndben 
van már egy csomó oklevelem is, de nem ez 
a lényeg, hanem az, hogy a két kezével mit 
csinált az ember.

A kastélyban rendezett kiállításon 
milyen alkotásai láthatóak?

Ez már a 37. kiállításom, ahová 60 éves mun-
kámból hoztam egy zsűrizett válogatást. 
Nagyjából 180 darab fa-, csont- és szarufa-
ragásom látható.

Pomázon találkozhatunk máshol is 
munkáival?

A HÉV-állomásnál álló székelykaput ketten 
faragtuk Hamar Jánossal, vasúti talpfából 
készült. Ő megkért, hogy a fia nevét írjuk rá, 
így az enyém lemaradt róla. A Szent István 

parkban is áll egy kopjafa, amit én készítet-
tem 2000-ben, Pomáz várossá avatására. 
Erre az alkalomra meghívták Habsburg Ottót 
is, akinek egy pomázi lakodalmas menetet 
ábrázoló faliképet faragtam ajándékba.

Merre voltak még kiállításai?

Pomázon kívül több alkalommal volt a szom-
szédos városokban, Szentendrén, Budakalá-
szon, Budapesten. Pest megye több telepü-
lésén, például Visegrádon, Tahitótfaluban. 
Láthatóak voltak a munkáim távolabbi vidé-
keken is, a Hidegségben, Egerben, Miskolcon.

A megfaragott képek és formák hon-
nan jönnek?

Én komponálom, amihez a tudást összeszed-
tem könyvekből, a többi faragó munkáiból 
és a valóságból. Például rengeteg horto-
bágyi képről vettem át mozzanatokat. Ezeket 
megjegyzem, átküldöm a fára és kifaragom. 
Persze a megfelelő anyaghoz az ahhoz illő 
motívumokat kell megválasztani. Hitelesnek 
kell lennie a motívumoknak. Akármilyen min-
tát nem lehet egy kürtre ráfaragni, mert le-
het, hogy gyönyörű, de nem valósághű. Egy 
vadászkürthöz például vadászjelenet illik, de 
minden egyes mintának megvan a jelentősé-
ge a kopjafáknál is. A pásztorfaragásnál az 
idősebbek megismerik, hogy milyen egy ere-
deti mintával készült mángorló.

Miért ezt a motívumvilágot választotta?

A fa-, csont- és szarufaragás a magyar nép-
művészet szépséges kincse. Kifogyhatatlan 
tárház ennek a faragásnak a művészete. Aki 
ezt egyszer megszereti csinálni, többé nem 
bírja abbahagyni. Amikor az ember elkezd 
kézzel faragni, és saját magának tetszik a 
munkája, az azt jelenti, hogy már átadja a 

tudását a szívén keresztül, mert ehhez szív 
is kell, nem csak tudás. Amíg én élek, faragni 
fogok.

Mitől függ, hogy pásztor, táncos-
lány vagy virág kerül a fára?

Attól, ami eszébe jut az embernek, esetleg lá-
tok olyat, ami megtetszik, vagy valaki felkér 
egy munkára. Össze kell komponálni a motí-
vumot és csinálni. Aztán az, hogy hogyan jön 
ki a fordulós táncoslány, hogy kicsit jobban 
fordul vagy kevésbé, milyen motívum lesz a 
szoknyáján, a kötényén, milyen szalag van 
bekötve a hajába, a copfja hogy repül, az 
mind a komponálástól függ egy adott kép-
nél. Az egész családomat kifaragtam már. Ott 
kezdődik ennek a szépsége, amikor eljön egy 
ismerős a kiállításra és azt mondja, hogy jé, 
ez az Ella néni.

A megfelelő anyagot hogyan vá-
lasztja ki?

A körte, dió, juhar fáját könnyű faragni, per-
sze a szárazfát. A legjobban a lábon száradó 
fatörzsből lehet faragni. Lakkot nem nagyon 
használok, azt szeretem, ha a természetes 
kopása során magától fényesedik az anyag. 
Pácolni sem szoktam, hanem meghagyom a 
fa eredeti színét. A szarukürtöt mielőtt el-
kezdem faragni, be kell áztatni három napig, 
hogy megpuhuljon. Ugyanúgy ahogy fürdés 
után puha lesz a körmünk is, és könnyen 
lehet vágni. Utána kiveszem a vízből, meg-
törlöm, rárajzolok egy sávot, kinagyjázom, 
a finomabb részeket pedig már könnyebben 
lehet faragni.

Fontosnak tartja a tudása továbba-
dását?

Járnak hozzám fiatalok, akiket tanítok. So-
kan nagyon élvezik, egész nap bele tudnak 
merülni. Megmutatnom, hogyan kell elkez-
deni, megrajzolom nekik a motívumokat, 
onnantól az a fontos, hogy hozzászokjon a 
kezük. A Pomázi Örökség Tájházba is felkér-
tek már a tanításra. Egy most már 26 éves 
tanítványomnak még mindig megvan a nap-
paliban kiakasztva az a vágódeszkája, amire 
8 évesen pontozta szöggel a vonalat és ki-
festette. Szeretek a munkámról beszélni, és 
tovább adni fiataloknak.

Nagy Szilvia

Képeket köszönjük Czímer Mihálynak.
A kiállításmegnyitóról készült videó megnéz-
hető a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Amíg élek, faragni fogok
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A magyar kultúra napja alkalmából Fónad István fa-, csont- és szarufaragó alkotásaiból nyílt kiállítás a 
Teleki-Wattay kastély minigalériájában, amely március végéig látogatható. Az alkotóval beszélgettünk 
eddigi munkásságáról, a faragott minták jelentőségéről, a megfelelő motívumkincsek fontosságáról.
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Február 5. szombat Színházterem 10:30 Süsü, a sárkány – A Pesti Művészszínház zenés me-
sejátéka 
Február 7. hétfő Színházterem 10:00 Bohóc játék – kisiskolás előadás
Kaméleon terem 18:00 EFI előadás – A daganatos betegségek megelőzhetőek?
Február 9. szerda Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Február 11. péntek Klubterem 9:00–12:00 Vásár
Paletta terem 17:00–18:00 Farsangi álarckészítés
Február 12. szombat Jégfánk fesztivál a Szent István parkban 16:00–20:00
Részletes programért látogassanak el honlapunkra!
Február 16. szombat Színházterem 10:00 Bohóc játék – óvodai előadás
Február 18. péntek Paletta terem 17:00 – 18:00 Farsangi álarckészítés
Pöttyös Bögre 18:00 Könyvklub
Színházterem 19:00 Perpetuum – jazz koncert
Február 19. szombat Színházterem 10:00 Alternatív fotó címmel Pfliegel Bálint izgalmas 
előadása kezdő és haladó fotográfusoknak, családoknak
Pöttyös Bögre 18:00 Csendesülő – Beszélgetés Borbély Ildikóval és Borbély Mihállyal
Február 21. hétfő Klubterem 9:00-12:00 Vásár
Február 23. szerda Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Feberuár 24. csütörtök Tájház 10:00 Szénási Veronika: Az örök íletre vágyó királyfi 
Könyvtár 17:00 Az örök életre vágyó királyfi – mesél Szénási Veronika Páva minősítésű 
népi előadó
Február 25. péntek Színházterem 18:00 Karaván Família koncert – roma autentikus 
népzene
Február 26. szombat Színházterem 10:30 Családi bábelőadás Tóth Krisztina bábmű-
vész előadása
Pöttyös Bögre 16:00 Társasklub
Február 27. vasárnap Színházterem 18:00 Boldogság, avagy élet 50 fölött – Spirit Szín-
ház romantikus vígjáték – jegyek a színház oldalán kaphatóak

Márciusi ajánló: Különleges programokkal készülünk Önöknek márciusban is. Érkezik hozzánk az Urban Verbunk néptánc formáció, a Full 
Moon acapella együttes, bábelőadások, mesejátékok várják a legifjabb látogatóinkat, lesznek jazzkoncertek és március 11-én 19 órától vendé-
günk lesz Kozma Orsi,a Jazz+Az és a Cotton Club Singers után, szólókarrierjének következő állomásaként, duó formációban!

Jegyárakért, ingyenes előadásokért érdeklődjenek a Szervezésen: (20) 228-2135
www.pmhkpomaz.hu
A látogatás szabályai az aktuális járványügyi intézkedésekkel összehangoltan alakulnak! 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Várjuk Önöket szeretettel!

„És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek

és nincsen ború, örökkévaló.”

Kedves Pomáziak! Sokadik alkalommal csatlakozunk ehhez a 
határokon és földrészeken átívelő nemzeti szépirodalmi ün-
nephez, ami hagyományosan 24 órán keresztül szokott tar-
tani. Tavaly a járványhelyzet sajnos lehetetlenné tette a ta-
lálkozást, ám idén újra közösségben tehetünk egy csodálatos 
időutazást, ezúttal 6 órán át! Elsődleges célunk most nem az, 
hogy rengeteg embert megmozgassunk a városban, hanem az, 
hogy a feszültséggel átitatott elszigeteltségből visszataláljunk 
a lélekemelő gondolatok világába és erőt merítsünk az egymás 
társaságában eltöltött, éjszakába nyúló irodalmi estéből.

A program ünnepélyes megnyitóján levetítjük azt a meglepetés riportfilmet, ami az „Itthonról hazavágynak” sorozatunk első része. Ebben két 
köztiszteletben álló, Erdélyből származó pomázi ember életébe nyerhetünk betekintést. Ezt követően Wass Albert: Elvész a nyom című regényé-
nek szereplőit keltjük életre, folyamatos felolvasással.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a helyszínen, a járványügyi szabályok betartása mellett. Felolvasók jelentkezését a wassalbertpomaz@
gmail.com címen várjuk. További információt és részletes programkiírást egyesületünk Facebook oldalán fogunk közzétenni.

Helyszín: a római katolikus plébánia közösségi terme (Pomáz, Iskola utca – Templom tér sarok)
Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár programajánlója

Idén újra lesz Wass Albert 
felolvasó ünnep
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Január 22-én, szombaton, A magyar kultúra napja alkalmából, egész 
napos programsorozatot szervezett a Pomázi Művelődési Ház és 
Könyvtár.

Szombati első programunk tisztelgés volt Weöres Sándor emléke 
előtt, aki ezen a napon hunyt el. Délelőtt Rozs Tamás, az évtizedes 
múltra visszatekintő, Ki mit tud? győztes Szélkiáltó együttes oszlopos 
tagja, színházi zeneszerző, zeneterapueta érkezett Pomázra „...izzik a 
galagonya” című gyermekeknek szóló előadásával. Interaktív, zenés 
műsorában Weöres Sándor számos remekműve hangzott el, a Plety-
kázó asszonyok, Medvevers, Őszi éjjel, Haragosi, Éj mélyből. Kicsik 
és nagyok jól szórakoztak humoros, színvonalas előadásán, amelyben 
nemcsak énekhangját, hanem gitár- és csellójátékát is megcsodálhat-
tuk.

Délután ismét családi program várta a PMHK-ba látogatókat. 
Magyarország egyetlen marionett-mestere, több nemzetközi elisme-
rés birtokosa, Sarkadi Bence mutatta be Világjáró marionettek című 
előadását. Bence saját készítésű marionett bábjaival 6 kontinens 44 

országát járta be, mindenhol osztatlan sikert 
aratva izgalmas, önálló életet élő marionett-
jeivel. A műsor több ponton felderítette né-
zőinket, néhol a csodálkozástól elakadt a 
szó. A sok munka és kreativitás által tökélyre fejlesztett bő 30 perces 
műsor különleges színfoltja volt a jogtalanul elhanyagolt marionett 
műfaj újdonsült szerelmesei és a magyar kultúra napját velünk ün-
neplő nézőink számára.

Este a felnőttek számára kedveskedtünk egy különleges zenés, 
irodalmi esttel, amely a magyar nyelv szépségeit, titkait boncolgatva, 
ízlelgetve adott új értelmet versnek, dalnak, gondolatoknak. Csórics 
Balázs színművész, SzóMágia című közel 2 órás műsorával léleksimo-
gató utazásra invitálta 
közönségét a magyar 
nyelv és a zene mági-
kus erejének segítsé-
gével.

Köszönjük min-
denkinek, aki Velünk 
ünnepelt ezen a fon-
tos napon! A magyar 
kultúra ápolása közös 
feladat, a Művelődé-
si Ház, mint a kultúra 
bölcsője a jövőben is 
izgalmas, színes és 
értékes programokkal 
várja látogatóit!

A nap eseményeiről 
készült összefoglalót 
megnézhetik a Pomáz 
Online Youtube-csa-
tornáján.

Február végéig látogatható az a pomázi kép-
zőművészek alkotásaiból rendezett kiállítás, 
amelyet a magyar kultúra napja alkalmából 
nyitottak meg a Teleki-Wattay Művészeti Is-
kola (TWMI) kamaratermében. A kiállított 
művek között Csuta Anna, Papp Zsóka, Orgoványi Anikó, Reszler 
Gábor, Pató Károly, Seres János és Bolyki István alkotásai láthatóak.

A kiállításmegnyitót megnézhetik a Pomáz Online Youtube-csator-
náján.

Magyar kultúra napja Pomázon

Helyi képzőművészek kiállí-
tása a TWMI-ben
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  Magyarság Háza-díjat kapott a Pomázon élő Petrás Mária népdal-

énekes és keramikus művész, aki Csibi Krisztinától, a Magyarság Háza 

igazgatójától vehette át a díjat. 

(Forrás: Magyarok Háza Facebook-oldala) 

Petrás Máriával és férjével Döbrentei Kornél költővel interjú látható a 

Pomáz Online Youtube-csatornáján.
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Tisztelt Adományozók!
Köszönetet szeretnék mondani Önöknek a Civil Házunk felújítására 
nyújtott támogatásukért. 

2021. évben 1 507 900 Ft adomány gyűlt 
össze. 17 magánszemélytől kaptunk a felújí-
tásra 713 000 Ft-ot, a Közösen a Városunkért 
Egyesület 250 000 Ft-ot utalt át. A Pomázi 
Piaci Bazáron és a Civil Advent rendezvé-
nyünkön 181 555 Ft érkezett. Nagy István 
civiltársunknak külön még 145 000 Ft gyűlt 
össze. Térségi civilek városunkba látogatá-
sakor 26 000 Ft-ot ajándékoztak. A Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt a csobánkai buszmeg-
álló festése mellett még pénzt is gyűjtött 

számunkra 12 345 Ft értékben. Potzta Béla, a 
Pomázi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke 

a bérleti díjunk kifize-
tésére 180 000 Ft-ot 
utalt számlánkra. 

Nem utolsósor-
ban szeretném meg-
köszönni Titton Miklós, Giszinger Károly és 
Potzta Béla 2 000 000 Ft értékű, nem pénz-
beli támogatását, amit szakipari munka és 
anyag formájában kaptunk.

Hálásan köszönöm Mindenkinek!
Gyarmati Fruzsina

Pomázi Civil Szövetség elnöke

Idén tavasszal minden hónap második csütörtökén előadás lesz a 800 
éves Aranybulláról és a sok ezer éves Magyar jogrendről a Teleki-Wat-
tay kastélyban (Templom tér 3.)

•  február 10. Szöllősi Ildikó történelem, francia szakos tanár: Az atom-
titok ismeretlen magyartudós áldozatai;

• március 10. Bene Gábor közjogász;
• április 14. dr. Horváth Attila jogász, egyetemi tanár.

Az előadásokra a belépés díjtalan, de támogatást a szervezők elfo-
gadnak. A helyszín biztosítása miatt előzetes bejelentkezést kérnek a 
szervezők az msz.pomaz@gmail.com címen vagy a (20) 350-9721-es 
telefonszámon.

Újabb siker: pályázati forrásból épül a lovas- és a kerékpárút a határ 
menti térségben. A pályázat a Magyar Vár Alapítvány és a felvidéki 
Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás együttműködésének eredménye.

A Magyar Vár Alapítvány a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulással 
közösen – az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködé-
si Program (további információ a programról: www.skhu.eu), keretén 
belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával – 
valósítja meg a „Kerékpározás és lovaglás” (Bike and Horse riding, 
SKHU/1902/1.1/080) elnevezésű, határon átnyúló projektet. A pályá-
zat 2021. április 1-én indult, és várhatóan 2023 márciusában fejeződik 
be.

Ennek keretén belül Pomáz és Esztergom között mintegy 39 km-
nyi szakaszon lovasútvonalat jelölnek ki, míg Szlovákiában – Karva 
és Párkány között – 18 km hosszúságú kerékpárút épül. Mindkét út-
vonalat információs táblákkal látják el, amelyek megkönnyítik a határ 
menti tájékozódást a helyi és az ide érkező kerékpárosok, valamint a 
túralovasok számára. 

A tervezett útvonalak hozzájárulnak a térség számos természeti és 
kulturális örökséget hordozó területének összekapcsolásához, ami 
növeli a látogatószámot, és javítja a területhez való karbonmentes 
hozzáférést. A megnövekedett látogatási arány a helyi kis- és közép-
vállalkozásokat is pozitívan érinti; a kerékpáros turisták és a lovasok 
jelenlétével ugyanis várhatóan megnövekszik majd a helyi termékek 
és szolgáltatások iránti kereslet, valamint minőségük javulása is vár-
ható (elsősorban szállásadók, kerékpárkölcsönzők, idegenforgalmi 
egységek, vendéglátók, stb.).

Mindezeken túl a lovas útvonal elején felújítják a vendéglovak istál-
lóját – az épületben nyílászárókat cserélnek, leszigetelik azt, valamint 
egyéb belső munkálatokat is végeznek. A Magyar Vár Alapítvány lovas 
rendezvényeinek évszaktól függetlenül való lebonyolítása érdekében 
egy 30 x 50 méteres sátrat is vásárol.

A projekt szeretné a közeli túraútvonalakat és természeti örökségi 
helyszíneket, valamint a kerékpározást és a lovaglást, mint az aktív 
pihenés formáit is népszerűsíteni. A kerékpárok és a lovak használatá-
val köszönhetően várhatóan kevesebben fognak majd autóval utazni, 
ezáltal jelentősen csökkenhet a térség légszennyezettsége.

A Magyar Vár Alapítvány projektrésze az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap 208 301 eurónyi társfinanszírozásával valósul meg.

Köszönet a Civil Ház felújításáért nyújtott segítségért

Magyar estek a kastélyban

Biciklizés és lovaglás a szlovák-magyar határtérségben
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Pomáz is kiemelt helyszíne volt idén a Jég-
pályák Éjszakája című országos eseménynek, 
amelyet immár hatodik alkalommal rendez-
tek meg a Magyar Jégkorong Szövetség kez-
deményezésére.

Jeges versenyek és hokibemutató várta január 22-én az érdeklődő-
ket a Szent István parkban lévő műjégpályánál. Az ügyességi verse-
nyek legjobbjai ajándékokat kaptak, és kihirdették a jeges témában 
készült gyermekrajzverseny díjazottjait is. A programokat követően 
éjfélig korcsolyázhattak a jég szerelmesei.

A rendezvényről készült összefoglaló a Pomáz Online Youtube-csa-
tornáján nézhető meg.

A II. világháborúban, 1943 januárjában indult a szovjet csapa-
tok támadása a 2. magyar királyi hadsereg csapatai ellen, ami 
súlyos harcokat követően szinte napok alatt teljesen megsem-
misült. A becslések szerint 120-130 ezer magyar katona és mun-
kaszolgálatos vesztette itt életét, tűnt el vagy esett fogságba. 
A MATASZ Pest Megyei Szervezetének hagyományos rendezvé-
nye a doni katasztrófa katona- és munkaszolgálatos áldozatainak 
és túlélőinek emléke előtt tiszteleg az évente megrendezett túrával.

A Budakalász-Pomáz-Szentendre vonalon haladó emléktúra január 
29-én délelőtt érkezett Pomázra, ahol három helyszínen volt megemlé-
kezés. A Hősök terénél Nyilas Zoltán református lelkész, a Városháza 
előtt Mosolygó Péter görögkatolikus parókus, a katolikus temetőben 
Mogra Péter római katolikus plébániai kormányzó mondott imát. Az 
áldozatokról megemlékező beszédet a Városháza előtt Hardi Péter 
alpolgármester, a temetőben Leidinger István polgármester tartott, 
aki felkérte a MATASZ helyi képviselőit, hogy segítsenek előmozdítani 
vitéz Asztalossy Aladár vezérőrnagy rehabilitációját.

Az emléktúráról készült összefoglaló megnézhető a Pomáz Online 
Youtube-csatornáján.

Éjfélig korcsolyázhattak a Jégpályák Éjszakáján

Emléktúrával tisztelegtek a Don-kanyar áldozatai előtt
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1898-ban született Budapesten, hívő kato-
likus család első gyermekeként. Édesapja, 
Steller Antal, a Budapesti Közúti Vaspálya 
Társaság műszaki igazgatója volt. Mária és 
két testvére is magas szintű képzést kapott. 
Rendkívüli nyelvtehetséggel rendelkezett, tö-
kéletesen beszélt a magyaron kívül németül, 
franciául, angolul, hollandul és olaszul.

Fiatal lányként pályáját Ibrányi Alice, Vö-
röskeresztes ápolónői főnökasszony mellett 
titkárként kezdte. Tehetségét felismerve rövid 
időn belül sikerült kijutnia először a hollan-
diai Utrechtbe, ahol az ottani egyetem egy 
éves képzésén vett részt. Ezután Angliában 
a Bedford Collegeben nemzetközi szociális 
tanulmányokat folytatott, majd részt vett az 
Oxfordi Egyetem hathetes tanfolyamán. Min-
denhol kitűnő eredménnyel végzett. Egy ideig 
a Vöröskereszt munkatársa volt, majd hazajött 
Budapestre. 1924–25-ös tanévben a Debre-
ceni Egyetemen szülésznői képesítést szer-
zett. Még ugyanebben az évben Budapesten 
átvette ápolónői oklevelét. Ekkor Johan Béla 

– a megelőző orvostudomány egyik legjelentő-
sebb 20. századi alakja – vette maga mellé az 
általa létrehozott Országos Közegészségügyi In-
tézet igazgatójaként. Amikor a Rockefeller Ala-
pítvány is bekapcsolódott az ápolónő- és védő-
nőképzésbe, másfél éves amerikai ösztöndíjat 
nyert el a Columbia Egyetemre. Itt a betegellá-
tás, a gyermekvédelem, a szociális ügyek lebo-
nyolításának tanulmányozása volt a feladata.

Hazatérve a falusi egészségvédelmi, illet-
ve a védőnői munka megszervezésén dolgo-
zott. Munkahelyén a védőnői ügyek központi 
megszervezésével foglalkozott. 1930-ban el-
lenőrző fővédőnői teendők ellátásával bízták 
meg. Feladata az Országos Közegészségügyi 
Intézet vezetése alatt álló intézményekben 

alkalmazott védőnők ellenőrzése volt, a jövő-
ben létesítendő intézményekben szükséges 
védőnői munka beállítása, és a védőnők kül-
ső, falusi gyakorlati kiképzésének megszerve-
zése. A mintajárások kialakításában, a védő-
női munka megszervezésében is tevékenyen 
részt vett. Ezekben az időkben a magyaror-
szági mintavárosok védőnőinek Steller Mária 
volt a főnöke. 1930-ban a kezdeményezésére, 
Johan Béla professzor támogatásával jelent 
meg a „Zöld Kereszt” havi folyóirat, amelynek 
Genfbe utazásáig szerkesztője volt.

Munkájához szükségesek voltak jogi is-
meretek is, ezért 1930-ban felvételét kérte 
a Szegedi Egyetemre, ahol 1935 májusában 
kapta meg az államtudományi doktorátust. 
Ugyanekkor, az egészségügyi védőnők kikép-
zése és a falusi védőnői szolgálat megszerve-
zése terén közel egy évtizeden át kifejtett oda-
adó, ügybuzgó és eredményes szolgálataiért 
belügyminiszteri dicséretben részesült.

Munkahelye továbbra is a Közegészség-
ügyi Intézet volt. Amikor 1935 tavaszán az 

ENSZ elődjének, a Népszövetségnek a Szo-
ciális Osztályát átszervezték, meghívást ka-
pott Genfbe. A terv az volt, hogy a szociális 
bizottság, amely eddig javarészt csak iskolás 
gyermekekkel és csecsemőkkel foglalkozott, 
a gyermekkornak azzal az időszakával is fog-
lalkozni kívánt, amely e két korszak között 
van. Ez, a korban újszerű probléma, Steller 
Mária hatáskörébe került.

Genfből 1940 októberében tért haza, mi-
után a magyar belügyminiszter előterjesz-
tésére Steller Máriát az Országos Szociális 
Felügyelőséghez szociális felügyelővé nevezte 
ki. Ebben az időben merült fel az ONCSA (Or-
szágos Nép- és Családvédelmi Alap) program 
kidolgozásának terve. Steller Mária a falvak 

akkori helyzetével, a mezőgazdasági munká-
sok munka és otthonteremtésével foglalko-
zott szociális felügyelőként. A több éves, stra-
tégián alapuló, következetesen végrehajtott 
ONCSA program a társadalom legelesettebb 
rétegeinek nyújtott emberi lakhatást, kilába-
lási lehetőséget a nyomorból. Mindezt támo-
gató felügyelet mellett. Pomázon 1943-ban 20 
ONCSA ház épült, amelyet sokgyermekes, ne-
héz anyagi körülmények között élő családok 
kaptak. E mögött szervezetként az Országos 
Szociális Felügyelet állt, aminek vezetőségé-
nek – neves munkatársak mellet – egyik, de 
igen meghatározó egyénisége volt Steller Má-
ria. Ez volt az utolsó hazai nagyobb lélegzetű 
munka, ami a nevéhez fűződött.

Mindezzel párhuzamosan fontos szerepet 
játszott a programok megismertetésében is. 
A témában számos konferencia résztvevője 
volt, országosan sok előadást tartott. Új havi 
folyóirat is indult „Nép- és Családvédelem” 
címmel, amelynek ő volt a főszerkesztője.

1944-ben állásából elbocsájtották. A jog-
szerűtlen eljárást nem tudta elfogadni. Éve-
kig pereskedett az igazáért. Ismét munkát 
kapott, a Népjóléti Minisztériumban, de rövid 
időn belül újra támadások érték. Steller Má-
ria 1948-ban elhagyni kényszerült hazáját. 
Előbb Rómába, majd 1951-ben az Egyesült 
Államokba költözött, ahol még tevékenyen 
dolgozott. Három egyetemen is tanított. 
1972-ben tért vissza Magyarországra. Utolsó 
éveit Pannonhalmán töltötte. Végrendeleté-
ből kiderült, hogy a gyermekek, a fiatalok sor-
sának segítése még idős korában is szívügye 
volt. 1989. március 4-én Pannonhalmán tért 
örök nyugovóra. Hamvai a Főapátság terüle-
tén a Boldogasszony kápolnában találhatók.

Munkássága elismeréséül dr. Kopp Mária 
által 2009-ben alapított Három Királyfi Há-
rom Királylány Alapítvány a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ védőnői szakterületé-
vel együttműködve 2020-ban védőnői díjat 
alapított. A Steller Mária védőnői díj célja a 
területi védőnők kiemelkedő szakmai munká-
jának és elhivatottságának elismerése.

Steller Mária élete számos ponton és 
több időszakban is Pomázhoz kapcsolódott. 
A Steller család 1930-ban vette meg pomázi 
házát az akkori Kastély (ma Hunyadi) utcá-
ban. A család itt töltötte tavasztól őszig az 
évet, csak télire költöztek be – a kor szoká-
sának megfelelően – budapesti lakásukba. 
Amerikai tartózkodása után, 1972-től a csa-
lád pomázi házába költözött és ott lakott egé-
szen az 1980-as évek közepéig. Családjából 
ekkor már csak nagybeteg húga, Éva élt.

Forrás:
https://www.pomaziertektar.org/

Egy élet a rászorulók védelméért
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Dr. Steller Mária (1898–1989) a védőnői hálózat létrehozásában, az ONCSA program kidolgozásakor és egész élete során olyan 
segítségadásra törekedett, amely hosszú távon határozta meg a segítettek életét. Élete egy jelentős időszaka kötődött Pomáz-
hoz, 2021-ben az október 23-ai városi ünnepségen posztumusz díszpolgári címet kapott.

  Ebben a Hunyadi 
utcai házban élt 
a Steller család
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A vállalkozás még a rendszerváltás előtt, 
1988 legelején alakult, Kft.-ként 1990-től mű-
ködött, 2008-tól Zrt.-ként folytatja tevékeny-
ségét. A tulajdonos, ügyvezető Petrov László 
végzettségének megfelelően, eleinte villamos 
munkákkal foglalkoztak. Később vették az 
ipari létesítmények generál építése felé az 
irányt, és ma is a könnyűszerkezetes acél-
csarnokok gyártása képezi a cég gerincét, 
amelyből rengeteget építettek, teljeskörűen, 
igen magas minőségben. Ez a tevékenységük 
később kiegészült, egyéb acélszerkezetek 
gyártásával.

A hosszú éveken át tartó együttműködés 
során, stratégiai partnerei lettek a General 
Electric amerikai multivállalatnak, akik akkor 
vonultak be Magyarországra, amikor a Petrov 
& Társa elkezdte az ipari létesítmények gyár-
tását. A GE számára is nagy számban építet-
tek és építenek csarnokokat és egyéb létesít-
ményeket, mind a mai napig. A kapacitásuk 
jelentős részét is ez a cég köti le, akiknek 
15 éve már, hogy a termékeikhez is gyártanak 
jelentős mennyiségben alkatrészeket. Üzleti 
kapcsolatukat az amerikai fél is nagyra érté-
keli, aminek jó példája, hogy a GE beszerzési 
alelnöke Magyarországon járva, hozzájuk is 
ellátogatott.

Az évek során a vállalkozás főbb üzleti 
partnerei közé tartozott és tartozik ma is, a 
Siemens, a Hungária, majd az Allianz Biztosí-
tó és több bank. Visszatérő kisebb nagyobb 
megrendelők mellett, a Művészetek Palotá-
jában (MÜPA) és a Westend Üzletházban is 
rengeteg felújítást végeztek, végeznek ma is.

A gazdasági válság idején, 2008-ban, a cég 
nagyot lépett előre, amikor felvásárolt több 
más vállalkozást. Ekkor költöztek pomázi te-
lephelyükre, miután felépítették immár saját 
maguk számára a modern, 1400 m2 üzemcsar-
nokot, amelyben a mai napig folyik a gyártás. 
Közben több értékes ingatlant is vásároltak, 
amelyeket az elmúlt néhány évben értékesí-
tettek. A gyártáshoz az ISO 9001 minőségbiz-
tosítási rendszerrel összhangban, saját egyedi 

minőségbiztosítást is alkalmaznak, így bizto-
sítva a folyamatos magas minőséget a mun-
kájuk során. Az üzemcsarnokukban a munkát 
élvonalbeli CNC-gépekkel és nagy kapacitású 
ipari gépekkel, szerszámokkal végzik.

A fémszerkezetgyártás rendkívül fontos 
eleme a hegesztés, amit a lehető legma-
gasabb szinten végeznek, az Európai Unió 
EN1090 szabványának megfelelően, saját, 
minősített hegesztési eljárásuk szerint. En-
nek megfelelően a dolgozóiknak is nemzetkö-
zi minősítésű hegesztő képesítése van, amit 
sok esetben a céghez kihelyezett tanfolyamo-
kon szereztek meg.

Tizenhat éven keresztül nagyon sikeres, 
egyedi gépjármű felépítmény gyártással is 
foglalkoztak, de a fémszerkezeti gyártási te-
vékenység jelentős bővülése nyomán, hely 
hiányában ezt a tevékenységet nemrég be-
szüntették. Jelenleg az építőipari és a fém-
szerkezetgyártási üzletág mellé, egy speciális 
egészségmegőrző üzletágat is kiépítettek és 
az irodaházuk földszintjén nagyon kellemes 

körülményeket biztosítva, múlt év decem-
berében kezdték meg az üzemeltetését, egy 
az érrendszeri betegségeket széndioxiddal 
hatékonyan gyógyító gépnek (MOFETTA) és 
3 db Infra SlimX gépnek, amelynek használa-
ta közben, az infrasugarak, a vákuum, a kol-
lagén, az ózon és az oxigén együttes hatása 
érvényesül egyszerre, ami az egyik leghatéko-
nyabb, legtöbb kalóriát elégető edzésforma a 
világon, ami szintén fantasztikus hatással bír 
a szívre, az érrendszerre, így az egészségre.

Petrov László néhány éve már nyugdíjas-
ként irányítja a vállalkozást és szeretné, ha 
a fia venné át a vezetést, aki megfelelő egye-
temi végzettséggel, végig járta a hierarchiát 
a cégnél és jelenleg a fémszerkezetgyártási 
üzletág igazgatója.

Petrov László fontosnak tartotta megemlíte-
ni, hogy a cég fennállása óta minden évben nye-
reséges volt, bár soha nem vettek fel hiteleket, 
nem kaptak támogatást senkitől, mert a jelsza-
vuknak megfelelően – „Minőség, Megbízható-
ság, Tisztesség” – a megrendelői körük mindezt 
értékelve rendszeresen ellátja őket munkával. 
A vállalkozás arculatát ennek megfelelően 30 
éve őrzik, ugyanarról a zöldszínű céges logóval 
ellátott munkaruháról ismerni meg őket azóta 
is és a tulajdonosi kör sem változott. Nagyon 
fontosnak vallja a megfelelő munkatársak ki-
választását, amihez fő szempontnak tekinti az 
emberséget, mert véleménye szerint a szakmát 
meg lehet tanulni, de a tisztességet, korrektsé-
get azt nem. Vannak olyan munkatársai, akik 
30 éve dolgoznak vele. A csapatszellemet a 

minden évben megtartott közös sportverse-
nyekkel egybekötött rendezvényekkel és év-
záró közös karácsonyi ünnepséggel erősítik. 
A cég hosszú évek óta a legmagasabb minősí-
tést kapja az OPTEN-től és a BISNODE-től, va-
lamint a NAV-nak is kiemelt partnere! Nagyra 
értékeli, hogy az Önkormányzat partnerként 
kezeli a pomázi székhelyű vállalkozásokat! 
Dolgozóik túlnyomó többsége is Pomázról és a 
környékbeli településekről kerül ki.

N. Sz.

Hatalmas acélcsarnokok pomázi gyártója
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Petrov László vezetésével, 14 éve működik pomázi telephelyén a Petrov & Társa Zrt., mint építőipari vállalkozás, amelynek fő 
profiljába a könnyűszerkezetes acélcsarnokok és acélszerkezetek gyártása tartozik. A cég, amelynek partnerei között nagy 
nemzetközi vállalkozások vannak, több mint 30 éves múltra tekinthet vissza.



Környezetünk

Milyen nagyszerű a természet! Számára sem-
mi nem vész kárba, nem válik feleslegessé. 
Minden alkotórésze körforgásban van. Gon-
doljunk csak arra, ahogy a tengerek párája 
felhővé, esővízzé válik, megöntözi a száraz-
földeket, a talajba szivárogva folyóvizeinkbe 
jut, azok pedig visszaszállítják a tengerekbe. 
Vagy, ahogy a növények az állatok és ember 
által kibocsátott szén-dioxidot újra oxigénné 
alakítják, hogy mi belélegezhessük. A táplá-
léklánc is a természet egyik csodálatos kör-
forgása. A természetben minden hasznosul, 
alkotórészei hozzájárulnak egymás létezésé-
hez, így nem képződik felesleg.

Az EMBER egykor – nem is olyan rég – még 
a természet része volt. Eszközeit a természet-
ből vette, készítette, azok így visszakerülhet-
tek a körforgásba. Növényi fonalakból készí-
tett ruhák, agyagból, kőből, fából készített 
eszközök, bútorok, amelyek valós igényt tes-

tesítettek meg. Ha ezek már több generációt 
kiszolgáltak, akkor sem képeztek hulladékot, 
mert a természet „fel tudta” dolgozni őket.

Ma már nagyon messze vagyunk ettől. 
A  legtöbb tárgyunk egy olyan anyagból ké-
szül, amivel a természet nem tud mit kez-
deni. A műanyag olcsó előállítású, könnyen 
formázható, így pár évtized alatt kiváltotta a 
természetes fonalakat, a kerámiát, a fát, az 
üveget, még a fémek egy részét is. A műanyag 
holmi ipari méretekben ömlik ránk, senki nem 
teszi bele fáradtságos kétkezi munkáját, így 
értéke is csekély.

Ugyanakkor színes, dekoratív, változatos, 
praktikus – csábítja az embert a megvételre, 
használatra. Legyen szó ruháról, bútorról, 
háztartási eszközről, játékról, elektromos 
kütyükről – és még csak a lakásban néztem 
körül… Persze ezzel a csáberővel a gyártók is 
tisztában vannak. A „Vegyél egy újabbat, cse-
réld le a régit” világát éljük, magunkra borítva 
ezzel egy hamarosan bolygó méretűvé váló 
szemetesládát.

Szerencsére mostanra már sokan tuda-
tában vagyunk ennek. Kezdjük kiiktatni 
életünkből az egyszer használatos műanya-
gokat, jobban megfontoljuk egy új, tartós 
műanyag cikk megvásárlását. Így is mindig 
kerülnek dolgok a már nem használtak közé, 
mert a gyerekek kinövik a ruhát, megunják a 
játékot, mi meg el-el csábulunk egy új ruhára, 
táskára, cipőre. Hova tegyük a régit, ha fele-
lősen akarunk cselekedni?

Ha ezek a cikkek komolyabb értéket képvi-
selnek, és van időnk adásvétellel foglalkozni, 

akkor hirdessük meg őket 
csökkentett áron az in-
terneten, ha lehet, akkor 
helybeli adok-veszek cso-
portban. Ha nem az eladás a célunk, akkor 
se dobjuk őket a kukába, de még a szelektív 
gyűjtőbe se! Ezek a tárgyak legtöbbször még 
jó állapotúak, használhatók, csak nekünk 
nincsen már szükségünk rájuk.

Ajánljuk fel őket hát egymásnak! Élvezzük 
a válogatás, az elcsábulás izgalmát úgy, hogy 
nem termelődik új termék, sem hulladék. 
Hozzuk a használaton kívüli dolgainkat kör-
forgásba!

Ebben segítenek Ökokörünk időszakosan, 
a pomázi művelődési házban rendezett KÖR-
FORGÁS elnevezésű programjai, amelyekre 
mindenki behozhatja a meghirdetett kategó-
riába tartozó használt dolgait, és ugyanannyi 
mennyiségben választhat magának a többiek 
által behozott tárgyakból. Tavaly ősszel a női 
ruhatárat frissítettük, a maradékot pedig az 
Anyák az Anyákért Alapítvány fogadta be. 
Karácsony előtt játékok találtak új gazdára. 
A megmaradt játékok pedig a Közös Liget 
Alapítvány segítségével helyi családokhoz 
kerültek.  Idén tavaszra Gyermekruha csere-
berét tervezünk, amelyre szeretettel várjuk 
az érdeklődőket, a pontos dátumról érdek-
lődjenek nálunk.

Molnár Ramóna
Pomázi Ökokör

pomaziokokor@gmail.com
https://www.facebook.com/pomaziokokor

Ki ne bosszankodott volna, amikor kirándulás 
közben belebotlik a természetbe deponált hul-
ladékba. Az ilyen halmok eltakarítása aztán a 
közterület-fenntartók feladata munkabérért, 

behordási költségért, leadási díjért. Ezt vi-
szont mind a lakosok fizetik meg. Egész évben 
ez akár tízmilliós kiadást jelenthet a városnak.

Biztosan mindenki tudja már, hogy a kom-
munális hulladék elszállításá-
ra kötött szerződés tartalmaz-
za 3 köbméter lom konténeres 
elszállítását vagy leadását 
a hulladékudvarba, bónusz-
ként, díjmentesen. A  Pomá-
zon élő hatezer családnak 
csak töredéke veszi igénybe 
ezt a lehetőséget, a nagy ré-
sze ennek a bónusznak nem 
kerül felhasználásra! Van 
tehát több tíz konténernyi 
szabálytalanul lerakott lom, 
és több tíz konténernyi lehe-
tőség a díjmentes elszállításá-
ra! Az optimális megoldáshoz 
csak annyi kellene, hogy

FOGADJUNK ÖRÖKBE 
3 KÖBMÉTER LOMOT! 

Gyakorlatban: ha valaki tudja, hogy 2022-
ben nem fogja igénybe venni a díjmentes 
lomtalanítást, a lehetőséget felajánlhatja a 
Pomáz nevű otthona megtisztítására. Nem 
kell mást tennie, minthogy az éves befizetett 
csekk, vagy átutalási igazolás fénymásolatát 
elküldi a Pomáz Kft. városüzemeltetési di-
vízió vezetőjének (pomaz.kft.uzemeltetes@
pomaz.hu). Ő pedig ennek bemutatásával 
a következő külterületi lomkupacból három 
köbméternyit – a lakosok pénzének felhasz-
nálása nélkül – lerakhat a szentendrei hulla-
dékudvarban. A város tisztul, és a pénzünket 
sem „dobjuk a szemétbe”. Takarékoskodjunk, 
a szűkös idők új megoldásokat igényelnek!

A tavaly megjelent felhívásunkra érkezett 
felajánlásokból 30 konténernyi lom elszállí-
tásával tisztultak Pomáz közterületei! Segít-
ségüket köszönjük!

Kérjük, – ha teheti –, ajándékozza a váro-
sának lomtalanítási bónuszát!

Nagy István
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

elnöke

Hozzuk körforgásba használaton kívüli dolgainkat!

Fogadjunk örökbe 3 köbméter lomot! 2.0
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Környezetünk

Akik nyitott szemmel járnak, észrevehetik, 
hogy életterünk állapota erősen megváltozott 
az utóbbi évtizedekben.

Mi úgy látjuk, hogy a változások iránya és 
mértéke egyre inkább megnehezíti és rontja 
életfeltételeinket, ha unokáink, sőt saját ma-
gunk számára egy tisztább, egészségesebb, 
harmonikusabb életet szeretnénk, akkor át 
kell gondolnunk, mit változtassunk.  

Az emberiség az ismert történelem során 
soha nem volt képes olyan mértékben hatni 
a természetes környezetre, mint napjaink-
ban és valószínűleg soha nem is volt annyira 
szükség a változtatásra, mint most. Nem a 
természet folyamataiba kell beavatkoznunk 
(ezt már többször megtettük és javarészt 
csak ártottunk vele), hanem saját életvite-
lünkben, fogyasztási szokásainkban, a ter-
mészethez fűződő viszonyunkban kell radi-
kális változást elérni.

A saját és gyerekeink jövője érdekében, 
hogy megtaláljuk és tartani is tudjuk a helyes 

irányt az Önök segítségével szeretnénk azt a 
„klíma” stratégiát kidolgozni, amely segítheti 
a pomázi és kistérségi döntéshozókat, aktív 
civil szervezeteket és végső soron a teljes, 
e térségben élő tettrekész lakosságot az ég-
hajlatváltozás – illetve ezen túlmutatóan a 
környezeti és értékrendi válság – kapcsán 
lehetséges, illetve szükséges lépések megté-
telében.

Azt gondoljuk, hogy a környezeti válság, 
így az ennek leküzdésére szolgáló stratégia 
elkészítésének is a kollektív bölcsesség és az 
összefogás lehet a leghatékonyabb eszköze.

Ebből a megfontolásból az elkészült stra-
tégia TERVEZETÉT véleményezés céljából 
feltöltöttük a város honlapjára, ahol a hírek 
között megtalálható.

Kérünk tehát mindenkit, aki szeretné for-
málni a sorsát meghatározó döntéseket, 
hogy olvassa el az anyagot és ossza meg ve-
lünk ötleteit. A véleményeket, észrevételeket, 
módosító- kiegészítő javaslatokat február vé-

géig várjuk a zoldintezet@gmail.com e-mail 
címre. (A tárgyban kérjük megjelölni: ’Klíma 
stratégia vélemény’).

A beérkezett hozzászólások feldolgozása 
után terveink szerint még a tavasz folyamán 
tartanánk egy olyan lakossági fórumot, ahol 
bemutatnánk az „összegyúrt” anyagot, majd 
a helyszínen született újabb észrevételek, 
ötletek alapján nyár elejére kiadnánk Pomáz 
Város Klímastratégiáját.

Nagy István
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 

elnöke

Sajnos az elmúlt évtizedekben sokszor elő-
fordult már, hogy örökbefogadás után visz-
szakerült hozzánk régi védencünk. Ezekből 
az esetekből tanulva már évek óta adunk 
próbaidőt, ami alatt a gazdi és az állat is kap 
időt a beilleszkedésre. Embereknél is sokat 
számít, hogy hol töltötte élete nagy részét. 
Minél fiatalabb egy kutya vagy cica, annál 
hamarabb tud alkalmazkodni az új helyzet-
hez, még annak ellenére is, hogy a macskák 
közismerten a megszokások rabjai, szeretik 
az állandóságot. Ha felnőtt vagy idős az állat, 
több idő kell a beilleszkedésre. A menhelyen 
igyekszünk rendszerbe szoktatni őket, a nyit-
vatartási időt mindig tartani, az ebédosztás 
idején sem szeretünk változtatni és azon 
sem, hogy naponta a menhely területére 
többször kiengedjük őket egy kis egészség-
ügyi sétára. A rendszert és az állandóságot 
megszokják és megszeretik az állatok, biz-
tonságban érzik magukat tőle.

Pont ezért az örökbefogadás után igyekez-
ni kell a gazdinak is minél előbb megtalálni a 
rendszert, hogy a kutya vagy a macska tudja 
gondoskodnak róla. A legjobb, ha pár fontos 
időpontot otthon is tartanak, például az ete-
tés idejét sokáig a menhelyen megszokott idő-
höz érdemes igazítani. Nagyon fontos ismerni 
az állat habitusát és életkori sajátosságait. 
Minden esetben körbe kérdezzük a leendő 
gazdit a munkarendje, szabadidős elfoglalt-
sága felől, fontos kérdés a családi állapot 
is. Elsőre ezek lehet túl személyes kérdések-
nek tűnnek, de egy gyerekektől nagyon félő 
kutyát, gyerekes családba nem adunk. Aki 

otthonülős típus, inkább kisebb sétákat tesz, 
abba a családba nem illeszkedik be egy pörgő, 
lefáraszthatatlan kiskedvenc. A legtöbb eset-
ben, amikor visszahoznak egy állatot először 
segítséget kérnek, hogy mit tudnak még ten-
ni a jó kapcsolat kialakításában. Szerencsére 
sokan már az örökbefogadás előtt körbejárják 
a legfontosabb kérdéseket, de sajnos minden 
esetben léphet fel olyan nem várt probléma, 
ami miatt visszakerül az állat.

Utolsó védenceink, akik két szerető csa-
ládból visszakerültek, a gazdik legnagyobb 

bánatára Kuzey kutya és Borsó cica. Nem 
sokáig élhettek boldog gazdis életet, sajnos 
az életkörülményeik úgy hozták, hogy visz-
szakerültek menhelyünkre. Kuzey 2 év kö-
rüli kangal keverék, aki egy kistestű kölyök-
kutyának hiszi magát. Szereti az embereket, 
a nagy sétákat, de a cicákat nem biztos. Bor-
só cica pedig hét hónapos rendkívül kedves 
és játékos cicus. Keresünk két kedves örök-
befogadót, akik szívesen családtagjaik közé 
fogadnák ezt a két extra cuki és aranyos kis-
kedvencet, kérjük vegye fel velünk a kapcso-
latot és megszervezzük a családegyesítést!

Pomázi Állatvédő 
és Állatsegítő Egyesület

Támogatásokat védenceink nevében is 
köszönjük! 11705008-20441069 OTP Bank

Van véleménye a klímaváltozásról? 
Mi kíváncsiak vagyunk rá!

Fontos az örökbefogadás után a biztonságérzet megteremtése
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  A hét hónapos, kedves és játékos Borsó cica is 
gazdit keres

  Kuzey 2 év körüli kangal keverék



Diákélet

„...felfedező úton járok gyerekországban.”
„Zenével tanítok a zene befogadására, a zene 
figyelmére. Olyan zenével tanítok, amelyben 
magam is megújulásra találok.”

A fenti gondolatok a híres Kodály-tanít-
ványtól, zenepedagógustól, Kokas Klárától 
származnak, és jól mutatnak rá pedagógi-
ájának lényegére, a nevével fémjelzett fog-
lalkozások tartalmára, amelyek az utóbbi 
években elérhetők a Teleki-Wattay Művészeti 
Iskolában is. Szkubán Judit szolfézstanár, 
Kokas-oktató több óráján is megtapasztal-
hatják a diákok ennek a pedagógiának a jó-
tékony hatását.

Mi is a Kokas-pedagógia, 
mi a lényege, miben különbözik más 
pedagógiáktól?
Kokas Klára zenéből indított módszere nem 
teljesítmény-, hanem folyamatcentrikus 
komplex művészetpedagógia, aminek alapja 

az empátia, az elfogadás és a sze-
retet szintézise. Központi eleme a 
szabad, önfeledt mozgással meg-
valósuló zenebefogadás. Emellett 
megjelenik benne az élménnyel 
teli éneklés, a játék, a dráma, az 
irodalom és a vizuális ábrázolás. 
Ezek együttesen járulnak hozzá 
ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbá, 
harmonikusabbá váljon a szemé-
lyisége azoknak, akik találkoznak 
a Kokas-pedagógiával. Ezeken a 
foglalkozásokon a közös éneklés, a 
zenére történő szabad mozgás, és 
a zene által inspirált vizuális alko-
tás együtt fejti ki a hatását. A zenei 
képességek mellett fejlődik a gyer-

mekek mozgáskoordinációja, képzeletvilága, 
kreativitása. Eközben gyakorolják a társas 
érintkezés, az együttműködés egyes elemeit, 
és felfedezik önmaguk és társaik sokszor rej-
tett értékeit is.

Pontosan mi is történik 
egy Kokas-foglalkozáson?
A foglalkozás mindig névénekléssel kezdődik, 
amelyet énekes körjáték vagy népdaltanulás 
követ. Természetesen ez már egy kicsit más-
képp, a szokásostól eltérő módon történik. 
A  kiválasztott dalt sokszor elénekelik, és a 
szöveg kínálta lehetőségeket kihasználva 
dramatikus játékokkal hangolódnak egymás-
ra, készülnek fel a klasszikus zene befogadá-
sára. A dalok szövegébe beleszövik a nevüket, 
vagy az eredeti főneveket, igéket másokkal 
helyettesítik, de az is előfordul, hogy mindezt 
gyakran különféle egyszerű mozgással kísé-
rik. A gyerekek ilyenkor kilépnek a valóság 

szűkös keretei közül, és átmennek a mese 
sokszínű, tágas világába. A következő moz-
zanat a Kokas-pedagógia egyik fontos eleme, 
a zenebefogadáshoz nélkülözhetetlen csönd 
megteremtése, mert a zenebefogadás csak-
is ezután kezdődhet. Ha ez létrejön, akkor 
csendül fel Bach, Mozart, Beethoven, vagy 
más nagy klasszikus művész valamelyik alko-
tásának 1-3 percnyi részlete. Először mindig 
a szőnyegen fekve, mozdulatlanul hallgatják 
végig a zenerészletet, hogy alaposan megis-
merjék azt. Aztán az újra és újra megszólaló 
zenére kezdődhet az egyéni vagy társas tör-
ténetek kialakítása. Majd a vállalkozók újból 
megmutathatják a történetüket. A modul zá-
rásaként, mindenki lehetőséget kap a saját, 
illetve a közös történetek megbeszélésére. 
A foglalkozás végén valamilyen vizuális tech-
nika segítségével is megmutathatják, meg-
örökíthetik az élményeiket, amikor ugyanaz a 
rövid zene szólal meg újra meg újra. Sajnos 
a hagyományos iskolai keretek között – főleg 
az időhiány miatt – nincs lehetőség a klasz-
szikus Kokas-foglalkozás minden elemének 
a megvalósítására, de annak több részletét 
is megismerhette már számos diák iskolánk-
ban. Összegezve ez egy igazi zenés kaland, 
amely a személyiség fejlesztése mellett az 
értékes, klasszikus és népzene befogadásá-
ra, szeretetére is nevel játékos formában sok 
énekkel és mozgással.

Örömmel adjuk hírül, hogy a 2021. november 
25–26-án megrendezett IV. Regionális Daba-
si Klasszikus Gitárversenyen a Teleki-Wattay 
Művészeti Iskola gitár szakos növendéke, 
Herpai Kata a IV. korcsoportban bemutatott 

műsorával 3. helyezést ért el. Eredményéhez 
szeretettel gratulálunk és további szép sike-
reket kívánunk neki és felkészítő tanárának 
Veres Zoltán tanár úrnak is!

Kokas-pedagógia? – Újabb foglalkozás 
a Teleki- Wattay Iskola palettáján

Gratulálunk a TWMI gitár tanszakának!
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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!

Patona Emília 2021. 11. 11.
Kürtösi Nándor Balázs 2021. 11. 21.
Czigányi Mia 2021. 12. 07.
Katona Szofia Zoé 2021. 12. 07.
Kauker Henriett 2021. 12. 08.
Domingues Mária Viola 2021. 12. 29.
Nagy Magor Mihály 2021. 12. 30.
Horváth Hunor 2022. 01. 04.
Németh Adél 2022. 01. 18.

Gólyahírek



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

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

„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.”

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



 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!


