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T A R T A L OM

Vajon a ránk ömlő számolatlan országos- és világsztár, celeb, 
politikai és pénzügyi hatalmasság között észrevesszük-e való-
di értékeinket? Szerencsére sokan vannak, akik keresik, kutat-
ják, dokumentálják és őrzik ezeket az értékeket.

Városunkban 2015-ben, önkormányzati képviselőként, 
Hardi Péter kezdeményezte a Helyi Értéktár létrehozását, 
amelynek gondozását 2020 óta a Pomáz Barátai Társaság vet-
te át. Két évnyi munkájuknak köszönhetően azóta az számos 
értékkel bővült.

Az értéktárban fellelhető helyi kincsek nagy részéről a Po-
mázi Polgár hasábjain is beszámoltunk, aki részletesebben 
meg szeretne ismerkedni azokkal, az az Értéktár Bizottság 
elkészült honlapján is (www.pomaziertektar.org) kutakod-
hat a már elfogadott és a készülőben lévő értékek között. Ha 
pedig saját ötlete van, mit lenne érdemes még hozzá tenni, 
akkor javaslatot is tehet.

Az olyan ismert, látogatott és jelenleg is működő értékek 
között, mint a Teleki-Wattay kastély, a természeti értékeink 
(pl. Holdvilág-árok, a Kő-hegyen lévő Petőfi-pihenő és Napó-
leon kalapja, a Majdán-fennsík) és Pomázi Önkéntes Tűzoltó-
ság mellett, a már csak az emlékezetben és dokumentációkban 
fellelhető értékeket is őriznek. Ez utóbbihoz tartozik például 
az egykor sokak által látogatott pomázi strand. Az épített és 
természeti örökségek mellett pedig olyan régi pomáziak előtt 
is tiszteleg az értéktári nyilvántartás, akik életükkel, munkás-
ságukkal példamutatóak lehetnek a jövő nemzedék számára.

Érdemes odafigyelni azokra a pomáziakra, akik évtizedek 
tudásával, kitartásával, munkájával teremtenek értékeket. 
Ilyen például Czímer Mihály, aki a város és környékéről készí-
tett fotóival varázsolja el rendszeresen a pomáziakat, Erdélyi 
Sándor, aki 50 éve szolgálja presbiterként a helyi református 
gyülekezetet. Velük a Pomáz Online Youtube-csatornáján lát-
hatnak beszélgetést. Akárcsak a fa-, csont- és szaru faragó 
népi iparművésszel Fónad Istvánnal, akivel az újságban is 
olvashattak interjút, ebben a számban pedig a 80 éves Páko-
licz Mihály költőt köszöntjük, aki a település ismert embereit 
örökítette meg költeményeiben.

Február végén egy ismert, pomázi születésű népzenegyűj-
tőnek és zeneszerzőnek, Vujicsics Tihamérnak, állított emléket 
a város, akinek munkásságára ugyancsak büszkék lehetünk.

A sort még hosszasan lehet folytatni értékekről, érték-
teremtőkről és értékőrzőkről, és terveink szerint folytatjuk is.

Nagy Szilvia

Körülöttünk élő kincseink
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Kedves Pomázi Lakástulajdonosok! 
Pomáz Város Önkormányzata megkezdi a 
városban található, üresen álló lakások, há-
zak (továbbiakban: lakás) felmérését. Cé-
lunk, hogy az üres ingatlan önkormányzati 
bérléséről, igénybevételéről tájékozódjunk, 
tárgyaljunk a tulajdonossal/tulajdonosokkal.

Az Önkormányzat a tulajdonostól bér-
be kívánja venni a lakást legalább 5 évre és 
felújítás után szolgálati lakást alakítana ki 
belőle, amelyben köztisztviselőket, orvoso-
kat, óvónőket és hasonló, a város működte-
téséhez fontos hiányszakmák képviselőinek 
a lakhatását oldanánk meg, akik hajlandók 
5 évre, vagy ameddig a foglalkoztatásuk tart, 
a város szolgálatába szegődni.

A bérbeadási szerződés lejártát követően 
a lakást felújítás után visszaadjuk a tulajdo-
nosnak. A lakások folyamatos karbantartá-
sáról az önkormányzat gondoskodik. 

A lakás önkormányzatnak történő bérbe-
adásából származó bevétel jövedelemnek mi-

nősül, amely után az adó mértéke 0% (nulla 
százalék, azaz nincs adója szja tv. 74§/A). 

Ha üresen álló lakását nem egy bizonyta-
lan albérlőnek, hanem az Önkormányzatnak 
adná inkább bérbe, vagy tud ilyen lakásról, 
kérem, jelezze a kérdőív kitöltésével!

Leidinger István 
polgármester

A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://cutt.ly/XAyliPg

Elkészült a Pomázi Helyi Értéktár honlap-
ja (https://www.pomaziertektar.org), ahol 
megismerkedhetnek a település természe-
ti, kulturális, építészeti és egyéb értékeivel, 

megoszthatják másokkal a hozzájuk fűződő 
emlékeiket, tapasztalataikat, véleményezhe-
tik az előkészületi fázisban lévő javaslatokat 
a fórumban, és beküldhetik saját ötleteiket.

Március 1-én városunkba is érkeztek 
az orosz-ukrán háború elől menekülők. 
Ekkor 30 fő számára biztosított szállást 
Pomáz, köztük csecsemőknek és kisgye-
rekeknek. A gyermekek számára meg-
teremtették a lehetőséget, hogy a helyi 
óvodába, iskolába járhassanak.

A menekültek ellátására segítséget 
ajánlott a Magyar Vöröskereszt is.

Pomáz bel- és külterületén is tilos a kerti hul-
ladék égetése a 1/2020.(IV.01.) számú önkor-
mányzati rendelet értelmében.

A korábban érvényben lévő rendelkezés 
szerint, engedélyezett volt a havi egyszeri 
égetés, a hónap első hétfőjén. Az új rendelet 
értelmében, a jövőben ez az egyszeri alkalom 
is tilos.

Az égetés helyett megoldásként a kom-
posztálás, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
ingyenes, havonkénti zöldhulladék elszállítá-
sa, és a vállalkozók ágdarálási tevékenysége 
is igénybe vehető.

Március 27-én, vasárnap, hajnali 2 órakor kell 
3 órára előreállítani az órákat. Ez egyben a 
nyári időszámítás kezdete.

Üresen álló ház, lakás kerestetik

Közös értékeink, közös történeteink

Menekülteket 
fogadott Pomáz

Tilos az égetés bel- 
és külterületen is

Tavaszi 
óraátállítás
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A szavazáshoz a következő érvényes igazol-
ványok bemutatása szükséges:
•  lakcímkártya és személyazonosító igazol-

vány vagy
•  lakcímkártya és útlevél vagy
•  lakcímkártya és vezetői engedély vagy
•  a régi papíralapú személyi igazolvány (lak-

címigazolvány nélkül is érvényes abban az 
esetben, ha tartalmazza a lakcímet).

Pomáz Városban található szavazókörök sor-
száma, valamint a szavazóhelyiségek címe:

Szavazókör Szavazóhelyiség
sorszáma 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-informaci-
ok/szavazohelyiseg-kereses internetes címen 
tájékozódhat.

Ha a lakcíme szerinti szavazókörhöz ké-
pest más településen szeretne szavazni, át 
kell jelentkeznie. Az átjelentkezéshez kérel-
met kell kitölteni és benyújtani. Az átjelent-
kezés nem változtatja meg a lakcímét.

Külföldön is szavazhat, ehhez kérnie kell a 
külképviseleti névjegyzékbe vételét. 

Tud szavazni az a választópolgár is, aki 
mozgásában egészségi állapota, fogyatékos-
sága, vagy letartóztatása miatt gátolt. Ha 
nem tud elmenni szavazni, akkor a bizottság 
két tagja megy el Önhöz. Szavazólapokat és 
mozgóurnát visznek. A mozgóurna egy zárt 
doboz, amelybe leadhatja a szavazatát. Ha 

mozgóurnát szeretne, kérelmet kell be-
nyújtania.

A kérelmek az alábbi internetes cí-
men érhetők el: 

https://www.valasztas.hu/kerelmek- 
magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek 

Egy adott kérelem az országgyűlési 
képviselő-választásra és az országos nép-
szavazásra 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 
terjeszthetnek elő. 

A Pomázi Helyi Választási Iroda elérhető-
ségei:
Cím: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23–25.
Személyes ügyintézés: Pomázi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán
2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12. 
Telefon: 06 (26) 814-300
Fax: (26) 325–640
E-mail: valasztas@pomaz.hu

A telekalakítási eljárások esetében 2021. 
december 22-től már nem minősül szakha-
tóságnak a település jegyzője, nem adhat ki 
előzetes szakhatósági hozzájárulást.

A kormányrendelet értelmében a telekala-
kítási kérelmeket az illetékes járási földhiva-
talnak kell benyújtani.

Pomáz illetékes földhivatala:
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 11.
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
Tel.: 06-26/312-413
E-mail: foldhivatal.szentendre@pest.gov.hu

Tájékoztató a 2022-es országgyűlési választásról 
és országos népszavazásról

Telekalakítási kérésekkel az illetékes földhivatalhoz kell fordulni
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Választókerületi képviselőjelöltek
A Pest Megyei 03. számú országos egyéni választókerületben az alábbi országgyűlési kép-
viselő jelöltek indulnak a választáson (a szavazólapon való szereplésük sorrendje szerint)

1. Pálmai Ferenc – Munkáspárt, ISZOMM
2. Dr. Vitályos Eszter – Fidesz-KDNP
3. Polocsányi Béla – MEMO
4. Kövesdi Miklós – MKKP
5. Tihanyi Csaba – Normális Párt
6. Pál Béla – Mi Hazánk
7. Buzinkay György – DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd

A pártlisták a következő sorrendben lesznek a szavazólapon:
1. DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd
2. Normális Párt
3. MKKP
4. MEMO
5. IMA
6. Mi Hazánk
7. FIDESZ-KDNP



• Módosították a települési támogatásokról és egyes szociális el-
látásokról szóló önkormányzati rendeletet. A módosításra azért volt 
szükség, mert az elmúlt időszakban több sajnálatos esemény volt a 
városban, amelynek következtében családok megélhetése veszélybe 
került. A hatályos rendelet értelmében a károsultak nem kaphattak 
önkormányzati segélyt, mert a jövedelmük meghaladta a rendeletben 
foglalt határt. A most elfogadott módosítás szerint a hirtelen fellépő 
és a létfenntartást veszélyeztető helyzetben biztosítani tudják a rá-
szorulók számára az alapvető eszközöket, enyhítve a terheiket. Esze-
rint az önkormányzat egyszeri alkalommal 100.000 forint települési 
támogatást nyújt az ilyen élethelyzetet elszenvedő személyeknek.

• Jóváhagyták a Pomáz Kft. és a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 
2022. évi üzleti tervét.

• A város iskoláiban, óvodáiban és szociális intézményeiben a köz-
étkeztetést ellátó Hungast Vital Kft. az alapanyagok drágulására és 
a rezsiköltségek emelkedésére hivatkozva áremelkedést jelzett. A cég 
12% rezsinövekedéssel és 10% nyersanyag áremeléssel kalkulálta az 
árait. A számítások szerint ez ebben az évben 21 millió forint + Áfa 
többletkiadást jelentett volna az önkormányzatnak. Ajánlatukat a 
képviselő-testület nem fogadta el, mert a rezsiköltségek hivatalos 
emelkedése 5,1%, a nyersanyagoké 8%. Ez 12,6 millió forint + Áfás 
emelkedést jelentene. A február 24-ei testületi ülésen ez utóbbi 
áremelési javaslatot elfogadta a testület.

• A környezet és a lakosság megóvása érdekében az önkormányzat 
átállna a biológiai szúnyoggyérítésre, ami bruttó 8 millió forint költ-
séggel jár ebben az évben.

• Elfogadta a képviselő-testület az idei 
költésvetés tervezetét, amelynek végle-
ges változatát március 15-ig kell elfogad-
ni. Ebben az évben 2,8 milliárd forintból 
gazdálkodik a város.

• Négy esetben az önkormányzat meg-
kérdezte a helyi lakókat a végleges forga-
lomtechnikai tervhez, amelyeket elfoga-
dott a testület is. Ezek:

– Huszár utca – Tél utca sarka: a terve-
ző módosított javaslata szerint a Huszár 
utcán mérsékelni kell az engedélyezett 
sebességet 40 km/h-ra, javasolja útbur-
kolati jelek felfestését a Huszár utcán és 
a Tél utcában a kanyarodó irány sávtar-
tásának elősegítésével és forgalomtech-
nikai tükör kihelyezésével kívánja a for-
galmi problémát megoldani.

– Boglárka utca: a Szőlőtelep utca egyirányúsítását javasolja a két-
irányú szakaszán a Rákóczi utca felé

– Rózsa és Szamóca utca: marad a jelenlegi állapot, vagyis nem for-
dul meg az utcák egyirányúsítása

– Katona Sándor – Erkel Ferenc és Verdi utcák: megmarad a Tiszolczy- 
telep lakó-pihenő övezeti besorolása, a Beethoven utca kikerül a csilla-
pított övezetből, ezzel a jelenlegi lakó-pihenő övezeti kijelölés két részre 
szakad, lesz nyugati és keleti lakó-pihenő övezet. A telepen csúcs időben 
tapasztalható átmenő forgalom megakadályozására a Szentendrei úttal 
párhuzamos Táncsics Mihály utcának egy szakaszát egyirányúsítják a 
Beethoven utca irányából a Somogyi-Bacsó utca irányába.

• Jóváhagyták a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. üzleti terve 
alapján kért 30 millió forintos támogatást.

• Elfogadták Pomáz 2021. évi környezeti állapotát elemző és értéke-
lő tájékoztatót, amely bővebben a 17. oldalon olvasható.

• Az önkormányzat az alábbi területeken támogatja városi grundok, 
terek és kutyafuttatók kialakítását:

  – Szelistye, Szent István park
  – Guszti-kert (Pataksor – Diófa utca)
  – Dera-kanyar félsziget (Tél utca – Huszár utca)
  – Dera-kanyar 72 hrsz-on nyilvántartott terület
  – Klisováczon és a Klisszán lévő terület
• A helyi „Te Szedd!” természetvédelmi akció megszervezését és an-

nak fedezetét 150 000 forinttal, a Klímavédelmi Stratégia közösségi 
tervezés költségeit 50 000 forinttal támogatja az önkormányzat a 
Környezetvédelmi Alap terhére.

Döntések a februári testületi ülésekről
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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



Készül a költségvetés. Mennyi pénzből gazdálkodik idén a 
város és ez mire elég?

A múlt évet úgy zártuk, hogy nem volt szállítói tartozásunk, és maradt 
pénz a számlánkon. Ebben az évben durván 3 milliárd forint a város 
költségvetése, aminek kb. a fele állami támogatás. Ezt kell úgy elosz-
tani, hogy mindenre jusson. Az állami támogatások többnyire célzott 
támogatások, például a polgármesteri hivatal működésére, a település-
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására, amik törvény által 
előírt feladatok az önkormányzatok számára. Hozzáteszem, hogy a 
kötelező feladataink megoldására az állami támogatás nem elegendő. 
Szomorú, mert az volt az alapgondolat, hogy a kötelező feladatok ellá-
tását biztosítja az állam, a helyi bevételek pedig fejlesztésre mennek. 
Ez az egyensúly sajnos nagyon megborult a kötelezően bevezetett 
béremelésekkel, rezsiemeléssel, adóelvonással. Hogy példával szem-
léltessem, kapunk a művelődési ház működésére 40 millió forintot az 
államtól, amihez 70 milliót még hozzá kell tennünk a saját adóbevé-
teleinkből, az óvodák működtetéséhez majd 300 millió forintot kell 
átcsoportosítanunk, a Szociális Szolgáltató Központhoz 144 milliót, 
a hivatal működéséhez mintegy 240 milliót. A költségvetésben most 
ezeket a számokat próbáljuk lejjebb faragni.

Felmerült többször a kérdés, hogy adjon-e el a város ingatlant.

Kiegyensúlyozott költségvetést készítettünk, ahol, ha a bevételi és ki-
adási oldalt egybevetettük, akkor kiderült, hogy fejlesztésre nem ma-
rad pénz, ami nem megengedhető. Be is terjesztettük a képviselő-tes-
tület elé, szembesüljenek vele, hogy az állami támogatás és a helyi 
bevételek összege csak a város működtetésére elég. A működéshez is 
több erőteljes karcsúsítást, lefaragást kellett megcsinálnunk, amivel 
sokat tudtunk spórolni. Ezzel el kezd csökkenni a fejlesztési lehető-
ség, és elfogy az az összeg, amiből utat, járdát tudunk építeni, felújí-
tani. Így vagy a fejlesztésről mondunk le, vagy feloldjuk az ingatlanér-
tékesítési stopot, ami nem azt jelenti, hogy összefüggő ingatlanokat 
fogunk belterületbe vonni és eladni, hanem ingatlan-vagyongazdál-
kodást. Az önkormányzatnak már van egy pontos vagyonkatasztere, 
amiben fel vannak sorolva az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanok, 
amelyeket az önkormányzat értékesíthet, ha akar.

Sikerült betölteni az orvosi praxisokat?

Pomáz viszonylag jó helyzetben van, országosan 600 orvos hiányzik 
az ellátórendszerből. Nekünk két orvosi hiánnyal kellett megküzde-
nünk, a gyermekorvosi praxis betöltését hamarabb meg tudtuk oldani. 
A doktornő jelenleg önkormányzati alkalmazásban van az assziszten-
ciával együtt. A háziorvosi körzet betöltése nagyobb probléma volt, 
a COVID-helyzet miatti szigorított jogszabályozás külön nehezítette a 
helyzetet. Szerencsére sikerült háziorvost találnunk, dr. Fazekas Atti-
la szeptember 1-től látja el az 1. körzet betegeit. Addig, ahogy eddig 
is, helyettesítéssel oldjuk meg az ellátást. A doktor úr jelenleg Nor-
végiában dolgozik háziorvosként, de már elkezdte az ottani praxisát 
felszámolni.

A tavalyi nehézségek után, idén ismét gondok voltak a helyi 
vérvétellel.

Januárban kaptunk egy levelet a Kiskovácsi kórháztól, hogy újra át-
szervezés van náluk. A jogszabályi változás miatt az intézmény lét-
számában jelentős változások lesznek, a vérvételre csak heti egy al-
kalommal tudnak szakembert biztosítani. Ilyen ellátási kötelezettsége 

az önkormányzatnak nincs, de azonnal kerestünk másik lehetőséget. 
A szentendrei Szakorvosi Rendelő jelezte, ha találunk olyan személyt, 
aki helyben le tudja venni a vért, akkor a labormunkákat és a szállítást 
megszervezik. Februárban Tálos Zsuzsa, márciusban Kiss Lászlóné 
végezte ezt a munkát.

Milyen városfejlesztési munkák várhatóak?

Megindultak a 2021–27-es európai uniós pályázatok, amelyeken az 
önkormányzatok indulni tudnak. Mi az agglomeráció nyugati szekto-
rához tartozunk, ahol nem túl kedvezőek a lehetőségek, mert ez egy 
fejlettebb régió. Eddig minden lehetséges pályázatra elkészítettük az 
anyagunkat és pályázatunk is. Március végén – nettó 64 millió forint-
ból – elindul a csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Középhegy utca – 
Alma utca – Dankó Pista utca – Beniczky utca – Bodza utca mentén. 
Pályázatot adtunk be a csapadékvíz-elvezetés megoldására a Goethe 
utcában, a Damjanich utca – Bem József utca mentén, és idén indul 
a Kökény utca és környékének csapadékvíz-elvezetésének kivitelezé-
se. Kezdődik a Liliom utcában, az Alsó- és Felső Vár utcákban is a 
csapadékvíz-elvezetés és az utcaépítés. Ebben az évben tervezzük, 
hogy elkészül az Örökség Udvarban a Dera-híd. Jövő évben a hozzá 
vezető utakat szeretnénk megvalósítani. A közterület-fenntartást fog-
juk gépesíteni, vásárolunk seprőgépet, hókotrót, ami egyben platós 
teherautó is, és ágdaráló gépet. A Belügyminisztériumhoz adtunk be 
pályázatot járdaépítésre, az öreg katolikus temetőtől a református 
templomig szeretnénk járdát építeni a Bem József – Luppa Vidor ut-
cákban. Adtunk be energiamegtakarítási pályázatot, hogy a tűzoltó-
ság épületét napelemmel lássuk el. A Mesedombi óvoda felújítására 
is adtunk be pályázatot, tetőtér-beépítéses teljes felújítást képzelünk 
el, megújult játszóudvarral. Állami beruházásként indul ebben az év-
ben a budakalászi fél-elkerülő út építése, aminek pomázi szakaszai 
is vannak. Várható a Szentendrei úton egy körforgalom megépítése, 
2023-ban indul a HÉV-korszerűsítés, és az állomás teljes felújítása. 
Véglegesítettük a város forgalomtechnikai tervét, hamarosan elkezdő-
dik az elmaradt táblák kihelyezése. Kérem a pomáziakat, hogy figyel-
jenek a változásokra!

Jön-e a Lidl?

Igen, ebben az évben megnyitja a kapuit, jelenleg engedélyezési fo-
lyamatok zajlanak. Megállapodtunk arról, hogy több helyen megfele-
lően kivilágított gyalogátkelőhelyet és csapadékvíz-elvezetést fognak 
kialakítani.

N. Sz.

Nem elég az állami támogatás a kötelező feladataink ellátására
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Leidinger István polgármestert kérdeztük a város költségvetéséről, a háziorvosi praxisok betöltésének nehézségéről és 
a településfejlesztési terveikről.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Po-
mázon a hivatal elnöke által 2022-re engedé-
lyezett, önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló lakossági adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfel-
vételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő 
felvételei – 2022-ben folyamatos, havi rend-
szerességű

1942 Lakosság utazási szokásai – 2022. 
április, július, október, 2023. január hóna-
pokban, negyedéves gyakoriságú

2003 Felmérés a Háztartások Informáci-
ós és Kommunikációs Technológiai eszköz-
használatáról – 2022. április-június

2154 Háztartási Költségvetési és Életkö-
rülmény Felvétel – 2022. február-április

Az összeírási munkát a Központi Statiszti-
kai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A  jár-
vány ügyi helyzetre tekintettel adatszolgál-
tatóinknak felajánljuk a telefonon keresztüli 
válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések ese-
tében kérjük, hogy a kérdőívek weben történő 
önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása véletlen-
szerű mintavétellel történik az 
ország különböző településein. 
Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetle-
nek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében.

A kapott adatokat a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal a hivata-
los statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (ál-
talános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának megfelelően 
bizalmasan kezeli, azokat más 
szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredménye-
ket név és egyedi adatok nélkül, 
összesített statisztikai tábláza-
tokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részére 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 
16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36-80-200-766-os (3-as mellék) te-
lefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email 
címen adunk további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a ku-
tatási eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldalon található Adatszol-
gáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/
Elektronikus lakossági adatgyűjtések menü-
pont nyújt tájékoztatást.

2021 novemberében öt szakszervezet és 
tíz civil szervezet közreműködésével és a Civil 
Kollégium Alapítvány (CKA) közösségszerve-
zőinek koordinálásával megalakult a Víz Ko-
alíció, amely a magyarországi víziközmű há-
lózat felülvizsgálatát, átlátható és nyilvános 
csőcsere programot és a víziközmű ágazat 
fenntartható finanszírozását szeretné elérni.

Ennek érdekében „Tiszta vizet a pohara-
inkba!” címmel online aláírható petíciót ho-
zott létre, melyben a jelenlegi állapot bemu-
tatása mellett megoldási javaslatokat tár a 
döntéshozók elé.

„Bekértem a szolgáltatónktól, a Duna Men-
ti Regionális Vízmű Zrt-től az elmúlt három 
év adatait a csőtörésekre vonatkozóan. 2018 
és 2020 között több mint 160 csőtörés volt 
Pomázon, ami azt jelenti, hogy minden egyes 
hétre jutott legalább egy ilyen vészhelyzet 
– mutat rá Hardi Péter, Pomáz alpolgármes-

tere. – Nem a szolgáltató hibája ez, hanem 
annak eredménye, hogy az államosított víz-
műellátásnak nem biztosít megfelelő forrást 
az állam. A karbantartás hiánya miatt eltörő 
csövekből tiszta ivóvíz zubog az árokba, míg a 
háztartásokban akár egész napokra elzárják 
a vizet. Borzalmasan pazarló ez a rendszer. 
És nem csak karbantartani, hanem fejleszte-
ni kellene a víz- és csatornahálózatot, hiszen 
még mindig vannak olyan kül- és belterületek, 
amelyekben nincs vezetékes víz és csatorna, 
az emésztők pedig a talajt szennyezik.”

A Víz Akciókonferencia óta eltelt 2 hónapban 
7 civil közösség, 6 önkormányzat és 1 önkor-
mányzati szövetség jelezte a kampány támo-
gatását, egy részük kifejezte csatlakozási szán-
dékát a Víz Koalíció munkájához is. A koalíció 
folyamatos növekedése is azt mutatja, hogy a 
probléma nagyon sokakat érint, a megoldását 
pedig a szereplők közös fellépésével lehet elérni.

Lakossági adatgyűjtést 
végez a KSH

Önkormányzatok is csatlakoztak a biztonságos 
ivóvízellátásért dolgozó koalícióhoz

8

Városunk 2022. március •

Már hat önkormányzat és egy önkormányzati szövetség is csatlakozott ahhoz a civilek és szakembe-
rek által alapított szövetséghez, amely a magyarországi vízellátás problémáira keres megoldásokat. 
A hazai önkormányzatok folyamatosan szembesülnek a megfelelő finanszírozás hiányának követ-
kezményeivel: az elöregedett csövek hetente törnek el, a háztartások akár egész napokra vezetékes 
víz nélkül maradnak, a tiszta ivóvíz pedig az utcán folyik el – állítják a csatlakozó önkormányzatok.



A Pomázon született zeneszerzőnek emléket 
állító dombormű Ócsay Károly Munkácsy-dí-
jas szobrászművész alkotása, akinek özvegye 
– Neducza Náda – ajánlotta azt fel a város 
számára.

Problémát jelentett, hogy Vujicsics Tiha-
mérról elnevezett utca eddig nem volt Po-
mázon. Tér volt róla elnevezve a szülőháza 
mellett, a Plébánia utca – Bem József utca – 
Luppa Vidor utca sarkán. Ezt a hiányosságot 
pótolta az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal, így a Vujicsics tér melletti utcasza-
kasz ezentúl a Vujicsics Tihamér utca nevet 
viseli.

A dombormű-utcanévtábla avatóján Hardi 
Péter alpolgármester mondott beszédet, a 
táblát Leidinger István polgármester leplezte 
le, amelyet Milisavic Ljubo atya szentelte fel.

A Szerb Egyházközség előadótermében 
Déri Balázs zenetörténész, egyetemi tanár 
Vujicsics Tihamér életművét méltatta, Ba-
konyvári M. Ágnes művészettörténész Ócsay 
Károly munkásságáról beszélt. A rendezvény 
fényét a Vujicsics Együttes muzsikája emelte.

A pomázi születésű, szerb származású 
zeneszerző, Vujicsics Tihamér, a balkáni né-
pek zenéjét gyűjtötte. Maga több filmzené-
nek volt a szerzője, például ő komponálta 
A Tenkes kapitánya, Princ, a katona és a Bors 
című televíziós sorozatok zenéjét.

A rendezvény megnézhető a Pomáz Online 
Youtube-csatornáján.

(Képeket köszönjük Czímer Mihálynak.)

Felavatták a Vujicsics Tihamér dombormű-utcanévtáblát
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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!

Koncz Maximilián 2022. 01. 20.
Gugán Donát 2022. 01. 20.
Tündér-Szellő Rózsa 2022. 01. 25.
Kótay Panna 2022. 01. 26.
Kovács-Gregor Nolen 2022. 01. 26.
Bereczki Áron 2022. 01. 27.
Juhász Mia Antónia 2022. 01. 29.
Németh Erik Nolen 2022. 01. 30.
Magyari Zorka Luca 2022. 02. 04.
Szabó Marcell 2022. 02. 16.
Bákonyi Blanka 2022. 02. 16.

Gólyahírek

  Hardi Péter alpolgármester mondott avató bezsédet

  Vujicsics Együttes muzsikája kísérte a rendezvényt

  Milisavic Ljubo atya szentelte fel a táblát
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Március 7. Színházterem 9:00–16:00 Kistérségi kártyaverseny
Március 8. Klubterem 9:00–12:00 Vásár

Színházterem 19:00 Dumaszínház: Kiss Ádám önálló estje, jegyek kap-
hatók: https://dumaszinhaz.jegy.hu

Március 9. Színházterem 10:00–12:00 Békakirály – Cimbora produkció 
zenés bábjátéka ZE.
Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest

Március 10. Színházterem 19:30 Arany János – Zalán Tibor: Bolond 
Istók a Magyar Drámák Színházának előadása

Március 11. Színházterem 9:00 Világjáró marionettek – Sarkadi Bence 
bábelőadása ZE.
19:00 Jazz nights: Kozma Orsi – Fehér Géza acoustic duo koncert

Március 15. 9:00 Városi Ünnepség a Városháza előtt
Március 18. Színházterem 10:30 Petőfi és Arany levelezése – rend-

hagyó irodalomóra felsősöknek ZE.
19:00 Jazz nights: Tálas Áron Beats from my heart – lemezbemu-
tató koncert

Március 21. Klubterem 9:00–12:00 Vásár
Kaméleon 18:00 EFI előadás: Hol a boldogság mostanában?
Húsvéti tájház március 21 – április 18.

Március 22. Tükör terem 14:30–16:00 Etka egészségklub
Kaméleon terem 17:30 Pomázi Vállalkozói Kör – Horváth Guszter 
Margit: Szerelem, Bátorság, Siker

Március 23. Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Március 25. Pöttyös Bögre 18:00 Könyvklub 

Színházterem 19:00 Jazz nights: Romano Glaszo – világzenei 
koncert

Március 26. Pöttyös Bögre 16:00 Társasklub
Színházterem: 19:00 Tiszta kabaré, avagy a Rádiókaba-
ré gyöngyszemei – Km: Nyertes Zsuzsa, Tunyogi Bernadett, 
Kövesdi Miklós, Gyurity István és Bodrogi Attila

Március 28. Klubterem 9:00–12:00 Vásár
Március 30. Színházterem 9:30 Lázár Ervin program Tankerületi iskolai előadás ZE.
Március 31. Színházterem 19:00 Komolyzenei utazás – Mikus Adrienn hárfaművész és Szász Szabolcs harmónikaművész tangó estje

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Várjuk Önöket szeretettel! Bővebb információ: 06-20-228-2135-ös számon kérhető! ZE = Zártkörű előadás

Városunk

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 
2022. márciusi programajánlója



Március 5-én este 19:00 órakor a PMHK színháztermében elindul Pomáz új talks-
how sorozata a „Fotel Történetek Kiss Ernő Zsolttal”. A havonta jelentkező beszélge-
tős est célja, hogy a publikum jobban megismerhessen egy-egy közkedvelt személyi-
séget. Szó lesz majd munkásságról, sikerekről, kudarcokról és magánéletről, de lesz 
játék is, és a végén az extra produkció sem maradhat el. Kiss Ernő Zsolt színész első 
vendége Puskás-Dallos Péter színész, énekes, műsorvezető.

Fotel Történetek – 
Pomáz új talkshow sorozata

A Szó-rakózó Magyar est következő előadása március 10-én 18 órakor 
lesz. A tavaszi program sorozat címe: 800 éves az Aranybulla és sok 
ezer éves a magyar jogrend. A vendégünk dr. Zétényi Zsolt lesz, előa-
dásának címe: Aranybulla és a Magyar nemzet ellenállási joga.

Helyszín: 2013 Pomáz, Templom tér 3. Teleki-Wattay kastély.
A belépés díjtalan, de a helyszín biztosítása miatt előzetes bejelent-

kezést kérnek a szervezők az msz.pomaz@gmail.com címen vagy a 
(20) 350-9721-es telefonszámon. A sorozatot a Magyarok Szövetsége 
Pomázi Csoportja szervezi.

Az április 14-i vendég dr. Horváth Attila egyetemi tanár, alkotmány-
bíró lesz, előadásának címe: Aranybulla a történeti alkotmányban.

Már 76 év telt el, de a vagonok csikorgó kerekei most is élesen 
szólnak emlékeinkben. 1946. március 12. déli 12 óra Pomáz tragi-
kus eseményének napja. A déli harang hangját elnyomta Kollár Ferenc 
fúvószenekarának Himnuszt fújó szívbe markoló hangja. Utolsó pilla-
natban is áldást kértek kedves hazájukra. Isten áldd meg a magyart… 
a trombita elnémult, a zenészek felszálltak a kigördülő vagonokba és 
velük együtt 1032 pomázi polgárt is vittek az „ÚJ HAZÁBA”. Megrázó 
kétségbeesés, akaratuk ellenére, csekély holmival hagyták el otthona-
ikat, nem értették, hogy mi történik velük, miért kell menniük?

A kilátástalanság és félelem kísérte őket a messzi ismeretlenbe.
A német közösség minden évben emlékezik az emlékhelyeken. 
Március 11–12-én emlékezünk a Waldangelloch-téren, hiszen a 

kitelepítettek nagy része ezen a környéken lakott.
Emlékezünk a HÉV állomás falán elhelyezett emléktáblánál, 

ahonnan kigördültek a vagonok 1032 pomázival.
Emlékezünk a temetőben az Emlék-parcellába gyűjtött sváb sír-

kereszteknél.
Emlékezünk az új temetőben a kitelepítettekért állított Emlékke-

resztnél.
Emlékezünk a Közösségi ház falán elhelyezett emléktábla előtt.
Emlékezünk a „Grotta” Pomázi Németek Kápolnájánál, amit a ki-

telepített pomáziak ajándékoztak a 60. évfordulóra az itthoniaknak.

Emlékezünk német misével a Szent István Római Katolikus 
templomban és koszorúzással zárul a megemlékezésünk.

76 év egy emberöltő, de a múltat eltörölni nem lehet, a gyöke-
rek mélyülnek, de nem halványul a múlt, bennünk él, a hagyaté-
kot, a szellemiséget tovább őrizzük.

Varga Györgyné
a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Magyar estek a kastélyban

Emlékezzünk… ne halványodjon a múlt
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Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2022. évi szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár – Pomáz

II. 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.



Vitézy Dávid a Budapesti Fejlesztési Központ 
vezérigazgatója online fórumon mutatta be 
a megújuló H5-ös HÉV agglomerációs sza-
kaszának fejlesztési terveit. Eszerint a vona-
tok a jelenleginél gyorsabban közlekedének, 
külön gyorsított járatok is indulnának, Bu-
dakalászon, Pomázon és Szentendrén pedig 
új állomásokat építenének. A fórumon részt 
vett Leidinger István polgármester és Szczu-
ka Attila főépítész is.

A bemutatott tervek szerint a pomázi 
HÉV-állomás buszpályaudvar is lesz, amely-
hez egy 100 férőhelyes, fedett B+R biciklitá-
roló, és egy 300 férőhelyes, 3 emeletes P+R 
parkolóház is tartozna.

A részletes tervek és az elhangzott előadás 
az alábbi linken nézhető meg: https://cutt.ly/
vAyRnBv

A lakossági véleményeket, javaslatokat a 
kozosen@bfk.hu címre lehet elküldeni.

Pomáz Város Önkormányzata 2022. 03. 26-án és 27-én
szemétszedési akciót hirdet.
Az akció lehetőséget biztosít az illegális hulladékkal borított
területek megtisztítására egyéneknek és csoportoknak egyaránt. 
Folytassuk Pomáz megtisztítását!
A lakosság és a közterület-fenntartók többéves munkájának
köszönhetően érezhetően kevesebb szeméthalommal találkozunk
a városunkban, eredményeinkre joggal lehetünk büszkék!
Egyénileg, vagy csoportokban végzett hulladék összeszedéshez 
gyűjtőzsákokat biztosítunk, valamint több gyűjtőpontot jelölünk 
ki, ahonnan szervezetten elszállítjuk a zsákokat. A zsákok igénylé-
sével és a tervezett gyűjtőpontok javaslatával jelentkezni lehet
a (20) 498-5672 telefonszámon. Szebb környezet, tiszta jövő!

Bemutatták az új HÉV-állomás terveit

Pomázi Te Szedd!
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Pomázi porból
Pomázi földön
szőlő, cseresznye
s pomázi ember
mindmáig terem.

Pomázi égen
számos a csillag…
Pomázi csillag!
Titkukat lesem.

Pomázi tájban –
tavasz vagy nyár van,
őszidőn s télen –
valóság a szép.

Pomázi házak
mentén az utcák…
Tükrükön máig
porszemcsés a kép.

Pomázi felhők
sarat csinálnak,
amint a terhük
városunkra hull.

Pomázi ember
porban és sárban
nő fel, s gyerekből
ember alakul.

Pomázi költő
pomázi porból
s belőlük sarjad…,
s hozzájuk hajol.

S pomázi fülbe
pomázi hang jut,
pomázi széllel
s por-versről papol.

Pomázon kívül
a porról írni…(?)
De róla írok,
S pora vers nekem!

Pomázi ember
pomázi csillag!
Pomázi égen
lesz-e vajh’ helyem?

Közel egy év telt el, mióta megnyi-
tottatok. Hogy értékelitek az eltelt 
hónapokat?

Nulláról vagy inkább mínuszból indultunk. 
Miután elnyertük a művelődési ház büféjé-
re kiírt pályázatát, egy lepusztult helyiséget 
vettünk át, amiből 3 hónap alatt egy 21. szá-
zadi stílusos kávézót kellett felépítenünk, 
magunkat és a munkatársakat is felkészít-
ve a mindennapos működésre. Azóta eltelt 
egy nyár terasszal, egy ősz és egy újabb tél 
a COVID árnyékában, de 10 hónap után is 
itt vagyunk és talán egyre többen ismernek 
már bennünket. Rengeteg pozitív visszacsa-
tolást kaptunk az elmúlt évben, ez segít át 
bennünket a nehezebb időszakokon.

Miben más a Pöttyös Bögre, mint 
bármelyik kávézó?

Nem akartunk radikálisan mások lenni. Ami-
kor megálmodtuk ezt a helyet Lillával és Me-
lindával, azokat a dolgokat vettük számba, 
amik hiányoznak nekünk ebből a városból. 
Ez pedig leginkább a tér, ahol bárki ottho-
nosan és fesztelenül érezheti magát. Emellé 
építettük az extrákat: a jó kávét, a helyben 
sült minőségi péksütiket, az adalékanyag 
mentes és kézműves sütiket, a kovászos 
kenyeret, a villásreggelit. Törekszünk a sze-
zonális és helyi alapanyagok használatára. 
Nálunk a zöld szemlélet alap, minél kisebb 
lábnyommal szeretnénk működni, bár ez a 
vendéglátásban igazán nagy kihívás. Cso-
magolóanyagot is igyekszünk minimálisat 
használni, az is papír vagy újrahasznosított 
műanyag.

Milyen kulturális programokat szer - 
veztek?

Ebben is leginkább a megérzéseinket követ-
jük, olyan dolgokat szervezünk, amire mi is 
szívesen ülnénk be. A játék mindannyiunk 
számára elemi igény, emiatt kezdtük el a 
kvízestet és a társas klubot szervezni. A be-
szélgetés és egymásra figyelés iránti vá-
gyunk hívta életre a könyvklubot és a Csen-
desülő sorozatunkat. Utóbbiban ismert 

pomáziakkal beszélgetünk az életükről, he-
lyi kötődésükről. Alkalmanként szervezünk 
workshopokat gyerekeknek és felnőtteknek 
is: ebben a kézimunka és desszertkészítés 
eddig a legnagyobb sláger. Nyáron több te-
raszkoncertet tartottunk, adventkor pedig 
mini koncerteket a kávézóban. A koncerte-
zést is szeretnénk majd folytatni.

Milyen a kapcsolatotok a Művelő-
dési Házzal?

Nagyon jó, törekszünk egymást erősíteni 
minden fronton. A művház nagyszabá-
sú programjait meg tudjuk támogatni egy 
színvonalas kávézói élménnyel. Hálásak 
vagyunk a kis játszósarokért, amit kialakí-
tottak, mert így a hozzánk beülő kisgyerekes 
családok is ki tudnak kapcsolódni, van hol 
játszani a kicsiknek, amíg a felnőtt szusszan.

Hogy fér bele az életetekbe a Kávé-
zó a család mellett? 

Sokszor nem könnyű. A délutánokat lel-
kes és elkötelezett munkatársaink viszik, 
nélkülük nem menne az egész. Szívből csi-
náljuk, a családjaink teljes támogatásával. 
Hármunknak tíz gyereke van. A gyerekeink 
nem mindig lelkesek, amikor egy program 
miatt mellőlük állunk fel, de amíg bennünket 
feltölt a kávézó, addig ők is elfogadják, hogy 
az anyukáiknak most így teljes az élete.

Németh Rita

Isten éltesse 
Pákolicz Mihály 
költőt

Büféből kávézó és közösségi tér
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Városunk egyre több kulturális programmal és közösségi eseménnyel gazdago-
dik az utóbbi hónapokban, az egyik legújabb színtér a Művelődési Házban műkö-
dő Pöttyös Bögre Kávézó lett. A hely egyik tulajdonosát, Balogh Flórát kérdezem a 
kávézó mindennapjairól, állandó és időszaki programjairól.

Március 22-én ünnepli 80. születés-
napját Pákolicz Mihály pomázi költő, 
akinek több verseskötete is megjelent, 
amiben a település és azok ismert 
személyiségeit mutatja be. Ebből az 
alkalomból egy városunkról szóló köl-
teményével köszöntjük, kívánva neki 
még sok boldog évet.



Rákos István és felesége 1972-ben kezdték 
a vendéglátó szakmát, amikor Leányfalun a 
helyi strand mellett pecsenyesütőt nyitottak. 
1981-ig dolgoztak a településen, ekkor haza-
vágytak Pomázra, mivel itt születtek és itt is 
laktak. Ebben az évben nyitották meg a szülői 
házban a Rákospince Vendéglőt, ami hosz-
szú évtizedeken keresztül működött. A ’80-as 
években nagyon sikeres volt az éttermük, az 
elsők között voltak az egész Dunakanyarban. 
A vállalkozásukat tovább fejlesztve, 1985-ben 
nyitották meg a tízszobás panziójukat ugyan-
ott, a Beniczky utcában, majd 1990-től tíz éven 
keresztül ital-nagykereskedést is működtettek.

A Szentendre felé tartó út mellett lévő 
területhez, ahol régi vágyuk szerint meg-
nyitották az éttermüket – a Rákos Vendég-
házat  – 2000-ben jutottak hozzá. Itt is pe-
csenyesütéssel indultak, a jól ismert sárga 
épületet 2006-ban kezdték építeni, amely 
két év alatt, 2008-ra lett teljesen készen. 
A  legfőbb profilja az önkiszolgáló étterem, 
ahol az ebédidőben történő vendéglátást 
fejlesztették maximumra. Rákos István tulaj-
donos, üzletvezető elmondása szerint napi 
átlagban 300 vendég érkezik, sokan járnak 
ide Budapestről, Szentendréről, Budakalász-
ról és a környező cégektől. A koronavírus-jár-
vány az ő forgalmukat is visszavetette, főleg 
az első hullám, amikor csak elvitelre lehetett 
ételt kiszolgálni, a helyben fogyasztás nem 
volt lehetséges. Ekkor bővült a szolgáltatá-
suk a házhozszállítással is. Sikeresen átvé-
szelték az időszakot, ami minden vendéglá-
tós számára nehéz volt, de nekik szerencsére 
nem kellett bezárniuk.

Öt évtizede szinte minden nap dolgoz-
nak, a Vendégház is az év 350 napján nyitva 
van, egyedül karácsony és szilveszter idején 
zárnak be két hétre. Az alsó szinten reggel 
6 órakor nyílik a büfé, ami délig van nyitva, 
az étterem 10 órától délután 4 óráig fogadja a 
vendégeket. A konyhán – ahol 20-22 ember is 
dolgozik – minden nap hajnali fél 6-kor indul 
a munka, amit Rákos István felesége felügyel. 
Ahogy mondja, számára az az igazi minőség, 
hogy ami a vendég asztalára kerül, azt vele 

együtt ő is megenné. Dolgozóik legtöbbje 
pomázi, igyekeznek helybelieket foglalkoz- 
tatni.

Az étteremben 20-féle menü közül lehet 
választani, a különféle rántott húsokat na-
gyon kedvelik a vendégek. Igen népszerű a 
családi menüjük, ami egy kiló húst és egy kiló 
köretet tartalmaz, amelyet a vendég kívánsá-
ga szerint állítanak össze.

Heti szinten 10 mázsa húst adnak el, 
amelynek előkészítését évtizedeken keresztül 
a tulajdonos végezte, aki szakmáját tekintve 
hentes. Az utóbbi időben már két dolgozó 
végzi ezt a munkálatot, amit az ügyvezető to-
vábbra is felügyel, mert véleménye szerint a 
hús minőségén múlik minden.

Rákos István 2012-ben Pomáz Díszpolgára 
kitüntetést kapott, aminek nagyon örül és ez-
úton is köszöni a városnak. Ahogy feleségével 
mondják, nehéz szakma a vendéglátás, ame-
lyet ők fél évszázadon át családi vállalkozás-

ként működtettek, abba 
nem vontak be külső 
vezető személyeket. Úgy 
tartják, hogy akik a ’70-
es években lettek vállal-
kozók, azok megszokták, 
hogy egyedül dolgoznak. 
Nem volt egyszerű az 50 
év, voltak benne bukta-
tók, voltak szárnyalások, 
volt, hogy 4-5 üzletük volt 
egyszerre. Sok mindent 
szerettek volna csinálni, 

de kettejük ereje is véges volt.
Miután feleségével együtt túl vannak már 

a 70. életévükön szeretnék a jövőben magu-
kat teljesen kivonni a vállalkozásból, és azt 
az unokájuknak átadni, akinek ez a tanult 
szakmája, akarja, szereti is ezt a munkát csi-
nálni, és további tervei vannak a családi vál-
lalkozás tovább bővítésére.

Nagy Szilvia

50 éve dolgoznak a vendéglátásban
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A Rákos Vendégház Pomáz talán legnagyobb vendéglátó-forgalmát bonyolító étterme. A családi vállalkozás – amelynek a 
Vendégház az egyik eleme –, az elmúlt öt évtizedben folyamatosan bővült, alakult, igen sokrétű volt. Nagy ritkaság manap-
ság, hogy valaki fél évszázadon át ugyanabban a szakmában vállalkozóként üzemeljen. Rákos István és felesége szerint a sok 
évtizede folyó kitartó napi munka és odafigyelés a biztosíték arra, hogy amit kiadnak a kezükből, arra garancia van.

  Kara Hotel terasza

  20-féle menüből választhatnak a vendégek

  Bőségtál az étterem kínálatából



A tavasz beköszöntével téli madárvendége-
ink egyre ritkábban keresik fel a madáretetőt. 
A hótakaró elolvadását, és a tartós fagyok 
végét követően már nincs szükség tollas ba-
rátaink etetésére, sőt az káros, ha az egyéb-
ként rovarevő fiókákat szüleik magokkal pró-
bálják etetni. A nyíló természet tárt asztallal 
várja őket. Kertünk megfelelő kialakításával 
egész évben búvó- és fészkelőhellyel, vala-
mint táplálékkal kedveskedhetünk madárba-
rátainknak.

Amellett, hogy a madarak megfigyelése 
rengeteg élményt kínál, hatalmas segítsé-
get nyújtanak a kártevőkkel szemben. Egy 
széncinege pár akár 1,5 kg rovart, hernyót, 
pókot is zsákmányolhat egyetlen fészekalj 
felneveléséhez, miközben ő maga mindössze 
14–22 g-ot nyom. Hogyan tehetjük számukra 
és ezáltal számunkra is otthonossá a kertet?

Jól megválasztott növények ültetésével 
kertünk igazi természetes oázissá válhat. Az 
egészséges, természetközeli kertre a sokféle-
ség jellemző. Egy fajgazdag kertben mindig 
virágzik vagy éppen érik valami. A  sokfé-
le struktúra, a változatos szintezettség, az 
örökzöldek és a lombhullatók együtt nyújta-
nak kiváló búvó- és fészkelő helyet az állat-
világnak. 

Mit ültessünk a kertbe?
•  őshonos fákat, hiszen ezek alkalmazkod-

tak hazánk talaj és éghajlati viszonyaihoz, 
kisebb termetű kertészeti változataik a ház 
körül is jól érzik magukat.

•  gyümölcsfákat, amelyek főként tavaszi vi-
rágpompájukban mutatós díszei a kertnek, 
gyümölcsük pedig egészséges csemege. 
Azt a pár szemet, amelyet kertünk madarai 
fogyasztanak el, ne sajnáljuk tőlük, meg-
dolgoznak érte, amikor a rovarkártevőket 
tizedelik.

•  ősszel bogyót érlelő bokrokat, sövénye-
ket – galagonyát, fagyalt, mogyorót, kö-
kényt, kecskerágót, somot, bodzát, bangitát 
–, amelyek, nem csak a kíváncsi szemek elől 
védik a kertben pihenőket, de búvóhelyet és 
táplálékot is nyújtanak az élővilágnak.

•  Alakítsunk ki kertünk egyik sarkában 
nyíratlan, vadvirágokkal tarkított gyep-
foltot is, ahol menedéket találnak a kisebb 
állatok, és egész évben tárt asztal várja a 
különböző méheket és lepkéket. Az apró 
magokat érlelő bogáncsot, a pitypangot 
tengelicek látogatják.

•  A téli madáretetésből megmaradt napra-
forgó magot szórjuk el a kerítés mellett! 
A  nyár derekán nyíló csodálatos sárga vi-
rágfejek nem csak a szemet gyönyörköd-
tetik, de virágporral és nektárral látják el a 
beporzó rovarokat. Miután megérlelte mag-
jait, elszáradt tányérjait szívesen látogatják 
a cinegék és a pintyek.

Egy madárbarát kertben nem kell mindent 
egyenesre, rövidre nyírni, összegereblyézni. Ad-
juk vissza a fák és bokrok tövében felhalmozó-
dott leveleket, a lenyírt füvet a kert tápanyagkör-
fogásának. Komposztáljuk, mulcsoljunk vele! 

Sőt, egyszerűen hagyhatjuk 
lebomlani ott, ahová hul-
lottak. A természetes talaj-
takaró megakadályozza a 
kiszáradást, gazdagítja a talajéletet, pótolja a tá-
panyagokat. A rigók gyakran közelről megfigyel-
hetők, ahogy az avarban kutatnak eleség után.

A kert végében felhalmozott rőzse- vagy 
farakás is remek élettér. A lassan lebomló fa-
anyag rovarlárvák bölcsőit rejti, amelyekből 
hasznos beporzók, védett bogarak kelnek ki, 
de a haszontalanabb fajok is madarak, gyí-
kok, sünök táplálékául szolgálnak.

Ha szeretnénk, hogy az énekesmadarak 
minél előbb felfedezzék és belakják a kertün-
ket, helyezzünk ki számukra itatót, fészek-
anyagot és mesterséges odúkat.

Egy egészséges, sokszínű kertben visszaáll 
a természet rendje, a kert önfenntartó egyen-
súlyba kerül. Kevesebb emberi beavatkozást, 
vegyszert igényel a gazdag gyümölcs és zöld-
ségtermés is.

További hasznos információk találhatók: 
https://www.mme.hu/a_madarbarat_kert_
novenyei

Gál Noémi
Pomázi Ökokör

Korunk furcsa betegségei közé tartozik a 
felesleges gyűjtögetés. A beteg sajnos sok-
szor nem is érti, miért problémás, amit ő 
gyűjtöget. Sokan a szeméttől nem tudnak 

megszabadulni vagy reklám újságot gyűjte-
nek. Sajnos egyre többen nem csak tárgya-
kat gyűjtenek, hanem állatokat is a szeretet 
jegyében. Az elmúlt hetekben találkoztunk 
ilyen esettel. A látvány elborzasztotta még a 
legerősebb önkéntesünket is.

Rendezetlen területen, szemét és lom között 
él több alomnyi beteg macska és baromfi is. 
Több nőstényt ivartalanított az egyesület, de 
a legtöbb állat közülük olyan vad, hogy még a 
tulajdonos sem tudja megfogni őket. Sok eset-
ben náthásak, betegek ezek az állatok.

A baromfiak egymás tollát és taraját tépve 
próbálnak életben maradni, élelemhez jutni.

A szomszédokat is zavarja a sok állat és 
sajnos az állatok bántalmazásával fenyege-
tőznek.

Ilyen esetben az állatvédő egyesület egye-
dül tehetetlen, a végső megoldás a „hajlék-
talan tanyák” felszámolása lesz. Ha az ál-
latvédők etetik az állatokat, ivartalanítják a 
szelídebbeket, ha a gyűjtögető gazdi munka-
nélküli és áram/víz nélkül él szemetes, elha-
nyagolt környezetben, akkor az, nem felelős-
ségteljes állattartó gazda. A pomázi menhely 
aktivistáinak korlátozottak a lehetőségei.

Kérjük, aki állatbántalmazásról, rossz tar-
tási körülményekről tud, értesítse a hatósá-
gokat minden esetben.

Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület

Támogatásukat védenceink nevében nagyon 
köszönjük! 11705008-20441069 OTP bank

Teremtsünk madárbarát kertet

Gyűjtögetők
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Levegőminőség
A város környezetében a lakosság és az in-
tézmények hőenergia szükségleteinek bizto-
sítása, valamint a közúti közlekedés okozta 
légszennyezőanyag-kibocsátás a meghatáro-
zók a levegőminőség szempontjából. A for-
galomból származó szennyezőanyagok a 
forgalommal arányos mértékben képződnek, 
így az elmúlt évhez képest megnövekedett 
forgalom mennyiségüket növelte. A lakossági 
fűtésből származó légszennyezés a lakosság-
szám növekedésével arányosan emelkedett.

Az ipari, mezőgazdasági eredetű légszeny-
nyezőanyag kibocsátás mértéke szerencsére 
a városban elenyésző. A település levegőmi-
nőségét befolyásoló új pontforrás 2021-ben 
nem létesült. A meglévő üzemek és vállalko-
zások tevékenységéből származó kibocsátás 
nem haladta meg az előírt határértékeket.

Pomáz összesített szmog indexe elfogad-
ható, jelentős domináns szennyező anyag 
a PM10 (szállópor), ami bizonyos időjárási 
feltételek fennállása esetén, a levegőnek a 
Dera-patak völgyébe történő beszorulásával 
magyarázható. A levegő általános szennye-
zettségi szintje a legtöbb napon az egészség-
ügyi határértéket nem éri el.

A települési légszennyezés csökkentése 
érdekében 2020-ban jelentős lépés történt 
a köztisztaság és kerti hulladék égetésének 
helyi szabályairól szóló 3/2020 (IV.01.) számú 
önkormányzati módosító rendelet elfogadásá-
val, a kerti hulladék égetésének betiltásával.

Levegőminőség szempontjából további 
probléma az utóbbi években egyre inkább 
terjedő fűtési célú szemétégetés is, ami még 
a kerti hulladék égetésénél is jobban szeny-
nyezi a környezetet és károsítja az egészsé-
get. Az ilyen jellegű szennyezési ügyekben 
a Katasztrófavédelem az illetékes, a városi 
közterület-felügyelet csak továbbítja feléjük 
a bejelentést.

A légszennyezés csökkentésében szintén 
nagy szerepet játszó zöldfelületek fenntartá-
sa és kialakítása 2021-ben is folytatódott a te-
lepülésen: a Hősök terén, a Szent István park-
ban és a kisebb közparkokban, részben civil 
szervezetek, valamint önkéntes lakosok be-
vonásával. A helyben történő komposztálás 
megismertetése, népszerűsítése mellett az év 
folyamán a hulladékszállítási közszolgáltató 
gondoskodik az ingatlanokon keletkező zöld-
hulladék rendszeres elszállításáról. Decem-
berben ismét sikeres külön elszállítási akciót 
szervezett a Polgármesteri Hivatal, aminek 
keretében 42,4 tonna zöldhulladék szakszerű 
elszállítása és feldolgozása történt meg.

A Pomázt és Szentendrét összekötő főút 
melletti, valamint a belterületi kerékpárutak 
megépülése is nagy jelentőséggel bír a leve-
gő minőségét illetően, és a környezettudatos, 
élhetőbb város elérése szempontjából is nagy 
lépés. A kerékpárutakkal kibővült a közleke-
dési alternatívák lehetősége, egyre többen 

fedezik fel és használják azokat. A lakosságtól 
érkezett visszajelzések túlnyomó többségében 
pozitívak; az önkormányzat igyekszik további 
fejlesztéseket megvalósítani ezen a téren is, a 
remények szerint eredményesen csatlakozva 
a budapesti agglomerációban előkészületben 
lévő beruházási együttműködésekhez.

Zaj
Pomáz zajterhelésének legjelentősebb for-
rása a közlekedés. A település útjain annak 
térbeli elhelyezkedése miatt jellemző a nagy 
mértékű átmenő forgalom. Az önmagában 
is jelentős helyi forgalom mellett az átmenő 
forgalom is nagy mértékben nőtt az utóbbi 
években.

Talajvédelem
A talajokat az esőzések, hóolvadás követ-
keztében kialakuló lemosódás, az erózió fe-
nyegeti, ami főként a lejtős területeken és 
hegyoldalakban épült lakóterületeken okoz 
komolyabb problémákat. Az eróziót nagyban 
elősegíti a felszíni növénytakaró megbontá-
sa, a fák kivágása ezért azok további, az ed-
diginél nagyobb védelmet érdemelnek.

Sajnos a csapadékvíz megfelelő elvezetése 
a város területén egyelőre csak bizonyos te-
rületeken megoldott. Ennek fejlesztése az ön-
kormányzat kiemelt célja; önálló és útfejlesz-
téssel egybekötött vízelvezetési projektekkel 
is a környezeti károk mérséklésére törekszik.

Vízellátás, szennyvízkezelés
A településen két jelentősebb felszíni vízfo-
lyás található: a Dera- és a Susnyár-patak. 
A tavalyi évben is folytatódtak a Dera-patak 
medertisztítási munkálatai, biztosítva a pa-
tak természetes folyását, az átfolyók meg-
tisztítása is folyamatosan zajlik. A mederben 
és a partfalban az invazív japánkeserűfű gyé-
rítésére, a medret egyes helyeken eltorlaszo-
ló illegális hulladék eltávolítására 2021-ben 
is nagy figyelmet fordított a város, a karban-
tartási munkálatok a lehetőségekhez mérten 
folytatódtak.

Az ivóvíz minősége a település területén a 
DMRV Zrt. adatai alapján, a 2021. évi méré-
sek szerint összességében jónak mondható, 
a környező településekhez képest is. Nem 

szennyezett az alábbi anyagokkal és bakté-
riummal: nitrátok, vas, mangán, ammónium, 
Escherichia coli baktérium.

A város területén található víziközművek 
állami tulajdonban, a DMRV Zrt. kezelésében 
vannak. Nagy problémát jelent a vízveze-
ték-hálózat elavultsága, ami csőtörésekhez, 
ellátási problémákhoz vezet.

A szennyvízhálózat folyamatosan fejlődik, 
de sajnos jelenleg még messze nem teljes-
körű. A folyamatos, a város külső területeit 
érintő betelepülések lakossági igényeivel nem 
tud lépést tartani. Problémát jelent, hogy a 
lakosság egy része az ingatlanán keletkező 
csapadékvizet illegálisan a szennyvízcsator-
na-hálózatba vezeti, ezzel tovább terhelve a 

szennyvíztisztítót, valamint időnként lokális 
gondot is okozva.

Hulladékkezelés
A települési kommunális-, valamint zöldhul-
ladék begyűjtését és elszállítását 2021-ben is 
a szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. végezte. 
Folytatódott a szelektív hulladékgyűjtés is, 
egyre jobb eredménnyel.

Lakóhelyünk, környezetünk tisztántartása 
fontos szempont, ezért az elhagyott, illegális 
hulladékok felderítésére, megszüntetésére 
nagy figyelmet fordított az önkormányzat. 
A lakosság együttműködésével, állampolgári 
bejelentések alapján folyamatosan derítette 
fel, és a közterület-felügyelet munkatársai 
segítségével rendszeresen ellenőrizte a hul-
ladék illegális elhelyezésére használt terüle-
teket. Ilyen módon sikerült az illegálisan le-
rakott hulladék mennyiségét az elmúlt évben 
tovább csökkenteni. Köszönjük ezúton is a 
lakosság és a helyi szervezetek segítségét!

A környezet védelme fontos számunkra, 
ezért kérjük a város lakosságát, hogy közös 
munkával, a civil szervezetek bevonásával 
egy összetartó közösség jöjjön létre, aminek 
egyik fő célja lakóhelyünk, Pomáz élhető kör-
nyezeti állapotának fenntartása és javítása.

(A teljes dokumentum a város honlapján 
www.pomaz.hu olvasható.)

Pomáz környezeti állapotáról

17

• 2022. március Környezetünk

Pomázon nyilvántartott gépjárművek száma*

 * A 2021. évi adat még nem elérhető



Az év elején számos versenyre várták a diá-
kokat a Német Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban és azon kívül is.

A Te és a Természettudományok (Tett) Me-
sés történetek meseíró pályázaton az alsós 
korcsoportban 2. helyezést ért el a Visnyár 
Bence és Visnyár Jázmin alkotta testvérpár. 
A gyerekek A Sziklakirály fiai című tudomá-
nyos meséjükkel érték el ezt a kimagasló 
eredményt. A díjat a Magyar Tudományos 
Akadémia Dísztermében vehették át. A mese 
a természettudományos oktatást támogató 
mesekötetben is megjelenik tavasszal. A pá-
lyázatra készült nyertes írások a Tett mesepá-
lyázat honlapján olvashatók.

A hagyományoknak megfelelően február 
elején ismét megrendeztük az iskolában a 
német szavalóversenyt. Az I. kategóriában 
az első helyen Édes Ábris 1. és Huber Ken-
de Kilián 2. osztályos tanuló végzett holtver-
senyben, 2. helyen Falics Ariana Beatrice, a 
3. helyen pedig Horváth Jakab végzett. A II. 
kategóriában (3-4. osztály) az első helyen 
Fényes Szabolcs, a második helyen Marosi 
Milán, a harmadik helyen Huber Kincső vég-
zett. A III. kategóriában (5-6. osztály) az első 

helyen Simon Léna, a másodikon Keméndy 
György Kleon, a harmadikon pedig Komé Vik-
tória végzett.

A területi Szép magyar beszéd versenyt 
a Sashegyi Sándor Általános Iskolában ren-
dezték február 4-én. 1960 óta rendeznek 
országszerte szépkiejtési versenyeket, amely 
az anyanyelvi nevelést, a beszédkultúra ja-
vítását szolgálja. Iskolánkat Seitz Arlen 5.a 
osztályos, valamint Császár Ráhel Ajsa és 
Kósa Roland 8. osztályos tanulók képvisel-
ték. A két korcsoportban versenyző gyere-
keink derekasan helyt álltak a nagyon erős 
mezőnyben.

A hetedikesek február 2-án a Nemzeti 
Múzeumban jártak. A Lázár Ervin Program 

keretében múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vehettek részt. A téma a lovagkor volt. Rövid 
történelmi áttekintés, ruhapróba, Sárkányö-
lő Szent György legendájának ismertetése 
– csak néhány eleme volt az izgalmas rend-
hagyó történelemórának. Ezután megtekin-
tették az állandó kiállítást: hazánk történel-
mét a kezdetektől napjainkig.

S természetesen nem múlhatott el a feb-
ruár farsang nélkül! A járványhelyzet miatt 
idén is csak osztálykeretekben bulizhattak a 
gyerekek. A jelmezbálra így is hetekig készül-
tek a kis királylányok, cowboyok, varázslóta-
noncok, tündérek, pillangók, cicák, robotok… 
A tombola sem maradhatott ki a mulatságból 
és persze az eszem-iszom és a dínom-dánom 
sem. A képek tanúsága szerint a gyerekek na-
gyon élvezték a mulatságot!

Kérjük a beiratkozás előtt álló gyer-
mekek szüleit, amennyiben érdeklődnek 
iskolánk iránt, kövessék figyelemmel web-
oldalunkat, mert a járványhelyzet pozitív 
alakulása esetén nyílt napunkat meg fog-
juk tartani.

D. Zs.

2021 tavaszán kezdtünk el beszélgetni Po-
zsár Eszter fuvolatanárnővel és Polányiné 
Takács Judit igazgatónővel, milyen jó lenne 
egy olyan alkalom a gyerekeknek, ahol kötet-
lenül, szabadon, játékosan, együtt tudnának 
zenélni. Így született meg az improvizációs 
óra gondolata, majd annak megvalósítása. 
Ez a foglalkozás nem csak jazz tanszakos 
növendékeknek, hanem klasszikus zenét ta-
nulóknak is szól.

A zene olyan, mint egy nyelv, ezen tanu-
lunk meg beszélni, elmondani a saját gondo-
latainkat. Improvizálás közben az érzéseinket 
az adott pillanatban rögtön megfogalmazhat-
juk, s mindezt a többiekkel közösen élhetjük 
át. Ahogyan nyelvet is minden életkorban, 
tudásszinttől függetlenül lehet tanulni, 
ugyanígy van ez az improvizációval is.

Hosszasan ecsetelhetném még mindezt, 
de talán beszédesebb, ha a már idejáró ze-
neiskolások szavaiból idézek, akik voltak 
olyan kedvesek és leírták az órák során szer-
zett tapasztalataikat.

„Nagyon jó lehetőség, mert együtt játszha-
tunk olyan dolgokat, ami mindnyájunk szá-
mára ismeretlen. A közös keresgélés egyszer-
re jelent kihívást és kikapcsolódást.” 

„Amennyivel lazább egy imprós óra, annál 
megpróbáltatóbb, mint egy normál zongora.
Sokkal nehezebb elengedni magam egy ilyen 
órán, mint gondoltam. A legkönnyebbnek lát-
szó feladatok is elgondolkodtatóak. Ez egy 
teljesen más világ a maga szabadságával... 

ami számomra most még nehéz, de remélem, 
egy idő után gyengül majd ez a korlátom és 
néhány óra után könnyebben mennek majd 
a gyakorlatok.”

„Nagyon örülök, hogy elkezdtem az impro-
vizációs órára járni. A foglalkozásokon csak 
néhányan vagyunk, ami eleinte kicsit szokat-
lan volt számomra. Mindenki megoszthatja 
a véleményét és mindenki részt vesz a közös 
játékban. Az órán mindig elhangzik valami, 
amire nagyobb figyelmet fordítok, így később 
vagy egy másik zeneórán, más környezetben 
is hasznát veszem.”

„Szerintem összességében az improvizálás 
elsajátítása nem egy rövid, egyszerű folya-

mat, de a közös zenéléssel (alkotással) sok-
kal gördülékenyebben megy a dolog. Nem 
számít ki hány éves, milyen tapasztalt, milyen 
napja van, mindenkinek lehetősége van rá, 
hogy kifejezze magát a közös zenélés során.” 

Talán sikerült világosabbá tenni, mi folyik 
az órákon vagy még inkább rejtélyesebb lett. 
A foglalkozásokra folyamatosan lehet csatla-
kozni, akár évközben is, diákoknak, tanárok-
nak egyaránt, akár csak megnézni közelről, 
meghallgatni egy-egy ilyen alkalmat.

Nagy János
a TWMI jazz zongoristája, 

az improvizációs órák tanára 

Versenyek és farsang a német suliban

Improvizációs órák a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában
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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

Pomázra keresek

hosszútávra,

kiemelt keresettel,
műszaki dolgokhoz 

értő és a kerti fizikai 

munkákban is tevékeny, 

agilis segítséget,

rugalmas

munkaidőben.

Telefon: (20) 958-4145

Kastélyok
berendezéséhez

vásárolok festményeket, 

ezüstöket, bronzokat, 

órákat, bútorokat,

porcelánokat, stb. 

és teljes hagyatékot.

Telefon: (20) 280-0151

E-mail:

herendi77@gmail.com

Kukoricán nevelt, vágnivaló csirke 
kapható a baromfikeltetőnél

Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig

            szombaton: 8–12 óráig

Pomáz,
Bethlen Gábor utca 1/a.

Telefon: (06-26) 325-869

Ez itt az Ön
hirdetésének helye!

Az újság
6000 háztartásba jut el,

és az interneten
is elérhető.
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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!


