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T A R T A L OM

A Szentírás gyöngyszeme az Úr szenvedő szolgájáról szóló 
fejezet. Az elején és végén Isten beszél és kijelenti szolgája 
győzelmét. Ebben a szakaszban foglal helyet a szolga szenve
déséről, alázatos tűréséről és haláláról szóló híradás.

A régi prófétikus szó beteljesedik nagypénteken. Nagypén
tek evangéliuma az, hogy kiutat találhat a mélységben lévő 
ember. Megoldást talál az, akinek tele van a szíve bánattal, 
gyötrelemmel, lelkiismeretfurdalással. A megoldás pedig az, 
hogy az Úr Jézus helyettes áldozat lett az emberért.

Tudom, többféle „helyettes elégtétel” szövi át az életün
ket, de Krisztusé győzte le egyedül a halált. Ezért az övé az 
egyetlen, hatékony, győzelmes áldozat. Ám Krisztus diadala 
a miénk is: minden szenvedésben erőt ad, utat mutat, meg
oldást kínál. A Golgotán – mint áldozati oltáron – érettem és 
mindannyiunk helyett szenvedett, hogy megérthessük végér
vényesen: az Úr megbocsájtó Isten. Mindenkinek és így talán 
nekem is megbocsát.

Bűnbocsánat nélkül nem lehetne békességünk. Sőt, ha Is
tenünk minden bűnt számon tartana, nem lenne ember, aki 
előtte megállhatna. Ám vérével befedte minden álnokságun
kat, elengedte minden adósságunkat.

Jézus példázata az adós szolgáról erről szól. A szolga meg
fizethetetlenül sokkal (tízezer talentummal) volt adósa az ő 
urának. Az úr ennek ellenére mindet elengedte neki. Nem azt 
mondta, hogy a tízezerből elengedek ötezret, hanem azt, hogy 
mindent elengedek; nem tartozol semmivel. Menj el békes
séggel!

Sőt, még tovább mehetünk. Isten nem csak a büntetést 
veszi el, hanem szívből megbocsát. „Elvettem a bűnödet és dí
szes ruhába öltöztetlek téged... Egyetlen nap alatt fogom eltö
rölni ennek az országnak a bűneit is!” (Zakariás próféta köny
ve 3. rész) Nem emberi módon ti. mi megbocsátani tudunk, 
de felejteni nem, hanem Isten megbocsát örökre. Csodálatos 
húsvéti ajándék ma is, hogy az Úrnál bőséges a kegyelem és ő 
megtudja váltani népét minden bűnéből. Szívébe fogad min
den embert, aki igaz hittel közeledik feléje.

Mi, keresztyének a golgotai keresztben látjuk ennek az 
ingyen kegyelemnek a fedezetét. Isten maga szenvedte el a 
bűneink következményeit, az ő egyszülött Fiában, az értünk 
megáldoztatott Isten bárányában. Maga Isten hozta meg az 
áldozatot a világ bűneiért, tette le a zálogot a bűnbocsájtó 
kegyelemben, hogy aki föltekint rá élete legyen.

Jézus tehát szerette ezt a világot és ezért tudott látszólag 
veszíteni. A kereszt e földi mérték szerint az Ő teljes vereségét 
jelentette. Ez a gyalázatosan rámért rabszolga halál, amely
ben Jézus nem hősként, hanem a szökött rabszolgák kínos 
módján egyszerűen kiszenvedett: ez az Ő szeretetének jele. 
Szereti az embert, azért nem szállt le a keresztről, de még csak 
nem is átkozódott a kereszten. Tűrt és imádkozott azokért, 
akik keresztre feszítették.

Hidd el, szeret Téged is! 
A pomázi református közösség nevében: áldott húsvétot 

kívánunk neked!

Nyilas Zoltán
református esperes

„…a mi vétkeink miatt 
kapott sebeket…”

(Ézsaiás próféta könyve 53. rész)
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Március 15én a Városháza parkjában ren
dezték meg az 1848–49es forradalom és sza
badságharcról való városi megemlékezést. 

Az ünnepi beszédet Kapin Györgyné, a Sas
hegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázi
um megbízott intézményvezetője tartotta. 
Bányoczky Nóra és Békefi László színészek 
az eseményhez méltó verseket, dalokat és 
prózarészleteket adtak elő. Közreműködött a 
Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar.

A műsor után a résztvevők a Kőhegyre in
dultak, ahol a Petőfipihenőnél koszorúztak 
és honvéd dalokat énekeltek. Itt Hardi Péter 
alpolgármester idézte fel beszédében a már
ciusi forradalmi eseményeket és hősöket.

Az ünnepi megemlékezésről készült fel
vétel megtekinthető a Pomáz Online Youtu
becsatornáján.

Március 14én Kossuthdíjat kapott a Pomá
zon élő Ternovszky Béla, a méltatás szerint 
„Balázs Béladíjas rajzfilmrendező, érdemes 
művész, a Magyar Művészeti Akadémia le
velező tagja évtizedek óta töretlen népsze
rűségnek örvendő, karikaturisztikus és gro
teszk humorral megformált művek, egyebek 
mellett a kultikus Macskafogó megalkotó
jaként a magyar animációs filmművészetet 
gazdagító pályafutása elismeréseként.”

A Kossuthdíjas művészt ebből az alkalom
ból köszöntötte Leidinger István polgármes
ter és Siklódi Csilla, a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság elnöke a Városházán.

A Ternovszky Bélával készített interjú meg
tekinthető a Pomáz Online Youtubecsator
náján.

Pályázati felhívás a Tesla-napok 
elnevezésére
Május 28án 12:00 órakor Pomáz Város 
Önkormányzata Teslaszobrot avat a Tele
kiWattay Kastély kertjében amelyet a neves 
feltalálóról szóló előadások előznek meg. Ön
kormányzatunk célja, hogy minden év május 
utolsó  péntekén és szombatján városunk
ban Teslanapokat rendezzünk, amely tudo
mányos, kulturális és családi programokat 
tartalmaz.

A rendezvény elnevezésére várjuk javasla
taikat. Munkacím: Pomáz Tesla városa

Cím: Pomázi Polgármesteri Hivatal, 2013 
Pomáz, Kossuth Lajos utca 23–25.

Beérkezési határidő: 2022. április 25.
Eredményhirdetés: 2022. május 3.

Pályázati felhívás a Nikola Tesla – 
2022 süteményre
Nicola Tesla napok alkalmából meghirdetjük 
a Teslasütemény pomázi versenyét.

Pályázni 10 szelet süteménnyel lehet, 
amelyet 2022. május 5én 16:00 órára a Tele

kiWattay Kastélyba (2013 Pomáz, Templom 
tér 3.) kell elhozni.

Elvárás: Otthon is elkészíthető legyen.
Előny: Amennyiben cukrászda pályázik, 

akkor vállalja, hogy kínálatában szerepelni 
fog a sütemény.

Eredményhirdetés: 2022. május 15.

Nikola Tesla napok rajzpályázati 
felhívása
A Teslanapok alkalmából nemzetközi rajz
versenyt írunk ki.

Téma: Nikola Tesla találmányai, illetve 
Nikola Tesla látogatása Pomázon

Méret: A/4
Beküldési cím: Pomázi Polgármesteri Hi

vatal, 2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 23–25.
Beküldési határidő: 2022. május 15.
Meghirdetett korosztályok: 10 év alatt, 

10 és 18 év között és 18 év felett
Eredményhirdetés és kiállításmegnyitó 

a Teleki-Wattay Kastélyban: 2022. május 
27én 18:00 órakor.

várjuk pályázataikat!

Tovább él a márciusi ifjak öröksége

A Kossuth-díjas Ternovszky Bélát köszöntötték a Városházán

Pályázati felhívások a Tesla-napokhoz kapcsolódóan
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Két sikeres pályázaton összesen 376 millió 
forintot nyert az önkormányzat. Az Élhe
tő települések című felhívásra benyújtott, 
TOP_Plusz pályázaton 272,7 millió támoga
tást nyert az önkormányzat. Ezt Leidinger 
István polgármester elmondása szerint a vá
ros belterületén, a Messelia hegyen, a Rad
nóti utca környékén és a Goethe utcában 
összesen 976 méter csapadékvízelvezető 
infrastruktúra kiépítésére, és a hozzá kap
csolódó műszaki elemek (folyóka, szivárgó, 
tisztító és víznyelő akna) kialakítására fogja 
fordítani az önkormányzat.

Ugyancsak a TOP_Plusz pályázat kereté
ben, 103 millió forint támogatást kapott a 
város a tűzoltóság épületének energetikai 
korszerűsítésére. A pályázat megvalósításá
val csökkenni fog a széndioxid kibocsátás 
mértéke, ezáltal hozzájárulunk az energia
szuverenitás és az energiabiztonság meg
erősítéséhez. A beruházás az önkormányzat 
tulajdonában álló tűzoltóság épületének 

hatékonyabb energiafelhasználását és a 
megújuló energiafelhasználásának növelését 
célozza.

A kivitelezési munkák várhatóan 2023 ta
vaszán kezdődnek. Ebben az évben a tervek 
elkészítése, és a közbeszerzési eljárás zajlik.

Az április 3án tartott országgyűlési választá
son, Pest megye 3. számú Országgyűlési Egyé
ni Választókerületében, a szavazatok 98,84%
os feldolgozottságánál, dr. Vitályos Eszter, a 
FideszKDNP jelöltje 52,90%kal (35 459 sza
vazattal) nyert a választókerületben.

Második helyen az ellenzék közös jelöltje, 
Buzinkay György végzett 36,37%kal (24 378 
szavazattal). 4,35%os eredménnyel (2918 
szavazattal) harmadik helyen a Mi Hazánk 
jelöltje, Pál Béla áll.

Pomázon 6%kal magasabb volt a rész
vétel a választásokon, mint az országos át
lag (69,54%). A szavazóhelyiségek zárásáig, 
19  óráig, a választópolgárok 75,61% jelent 
meg, vagyis 10 569 fő.

376 millió forint pályázati pénz nyert a város

Vitályos Eszter lesz a választókerület 
országgyűlési képviselője
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Pomáz Város Önkor
mányzatának a városi 
kitüntetések alapításá
ról és adományozásáról 
szóló 30/2004.(IX.08.) 
önkormányzati ren
delet (továbbiakban: 
rendelet) 4. § (2) bekez
dése az alábbiakban 

fogalmazza meg a Pomáz Közoktatásáért díj 
adományozásának feltételeit:

„Pomáz Közoktatásáért díj: Adományoz-
ható évente azoknak a közösségeknek és 
személyeknek, akik az óvodai és iskolai ne-
velő-oktató munkájuk során kimagasló ered-
ményeket érnek el, szem előtt tartva minden 
egyes gyermek személyiségfejlesztését, te-
hetségének kibontását, és példaként állnak 
emberi és közösségi magatartásukkal, egyé-
niségükkel a gyermekek, a pedagógus társak 
és a város lakói előtt.”

A díj adományozására vonatkozó javasla
taikat rövid szöveges indoklással a kozokta
tasdij@pomaz.hu email címre, vagy Pomáz 
Város honlapján létrehozott elektronikus 
felületen legkésőbb 2022. május 1. napjáig 
küldhetik meg.

A díj átadására ünnepélyes keretek között 
a pedagógus nap alkalmából, a városi peda
gógus napi ünnepségen kerül sor.

FELHÍVÁS Pomáz 
Közoktatásért díj 
adományozására

  Energetikailag korszerűsítik a tűzoltóság épületét

  Megoldódik a csapadékvíz elvezetése a Goethe utcában is



A 2022/2023es tanévre szóló általános isko
lai beiratkozás április 21–22-én lesz.

A személyes megjelenés a beiratkozás 
során kötelező, azonban az előzetes online 
jelentkezés jelentősen meggyorsítja az ügyin
tézés folyamatát.

Az elektronikus beiratkozás szülői felülete 
április 6-tól válik elérhetővé.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek személyazonosságát igazoló 

hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet iga

zoló hatósági igazolvány

• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakás
ról (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § 
(7–11) szabályozza az életvitelszerű ottlakás 
fogalmát!)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására vonatkozóan

Ha kicsit lassan is, de elérkezett a tavasz! 
A  Német Nemzetiségi Általános Iskola öko
kertje is életre kelt: nyílnak a krókuszok, 
kibújtak a tulipánok és várjuk a többi virág 
megjelenését is. A gyerekek a hónapok óta 
tartó szárazságra való tekintettel locsolással 
próbálják sürgetni a folyamatot.

A tavaszi megújulás jegyében többféle gyűj
tőakciót is szerveztünk a hónap folyamán. 
A  családok elhozhatták kisebb és nagyobb 
elöregedett, használaton kívüli elektronikai 
berendezéseiket, illetve a flakonokban gyűj
tött használt sütőolajat. Az akciónak nagy 
sikere volt, sokan megszabadulhattak azoktól 
a régi dolgaiktól, amelyek csak a helyet fog
lalták a házban vagy a garázsban. Az iskola is 
értékes plusz teret nyert azzal, hogy kikerül
tek az osztálytermekből az évek alatt elavult 
számítógépek. A program jó visszhangjára 
tekintettel a jövőben is tervezzük hasonló 

gyűjtési akciók lebonyolítását. Az esetleges 
időpontokról intézményünk honlapján tájé
kozódhatnak az érdeklődők. A lehetőség nyi
tott a város teljes lakossága számára!

Idén is megemlékeztünk az 1946os kitele
pítés szomorú eseményéről. Mint ismeretes 
386 német családnak kellett akkor elhagynia 
Magyarországot. Az iskola képviseletében 
az 5.b osztály mécseseket gyújtott a temető 
sváb sírparcellájában, a végzős diákok és az 
5.a osztály képviselői a Waldangelloch téren, 
az 1.a osztály pedig a feszületnél emlékezett 
meg a történtekről. Este a Német Közösségi 
Házban is felléptek a gyerekek.

Az 1848–49es forradalmat és szabadság
harcot idén a 4.a osztályos tanulók produkci
ójával ünnepeltük. Biztonsági okokból közös 
ünneplés helyett az iskolarádión keresztül 
hallgathatták meg a műsort a gyerekek az 
osztályukban.

S mivel közeleg az év vége és az új első osz
tályos gyerekek beiratkozása, nyílt napokat 
tartottunk az alsó tagozatosok szülei számára. 
A COVIDjárvány miatt az elmúlt két évben el
maradt ez a program, úgyhogy az anyukák és 
apukák már nagyon várták, hogy megnézhes
sék gyermekeiket tanulás közben. Biztonsági 
okokból regisztrációhoz kötöttük a látogatást: 
egyegy órára legfeljebb öt szülő jöhetett el, s 
egyegy szülő legfeljebb két órán vehetett részt.

D. Zs.

76 éve, 1946. március 12én, 1032 pomázi 
németet telepítettek Németországba. Erről a 
szomorú eseményről emlékeztek meg idén is. 
A megemlékezések március 11én a Waldan
gelloch téren kezdődtek, a városnak ezen a 
részén lakott a kitelepített németek nagy ré
sze. Megemlékező beszédet Leidinger István 
polgármester mondott, a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulói pedig emlékműsorral 
készültek. A megemlékezés a „Grotta”nál, a 
Pomázi Németek Kápolnájánál folytatódott, 
amit a kitelepített pomáziak ajándékoztak a 
60. évfordulóra az itthoniaknak. Ezután né
met nyelvű szent mise volt a római katolikus 
templomban. Másnap az új katolikus teme
tőben, az Emlékparcellába gyűjtött sváb 
sírkereszteknél, majd a HÉVállomáson, az 
épület falán elhelyezett emléktáblánál foly
tatódott a megemlékezés. A HÉVállomás 
épületének falán elhelyezett emléktáblánál 
Völgyes József, Csobánka polgármestere 
mondott beszédet. 76 évvel ezelőtt a csobán
kai németeket is innen vitték el vonatokkal 

Németországba. A záróesemény a Német Kö
zösségi Házban volt.

A megemlékezésekről készült felvétel meg
tekinthető a Pomáz Online Youtubecsator
náján.

Általános iskolai beiratkozás a 2022/2023. tanévre

Itt a tavasz a Német suliban!
Gyűjtés és megemlékezés

Ne halványodjon a múlt
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  Mécseseket gyújtott az 5.b osztály a temető 
sváb sírparcellájában



Milyen jelenleg a város pénzügyi 
helyzete?

Jó helyzetben vagyunk. Minden év március 
15e a helyi adók első részletének a befizetési 
határideje, a következő időpont szeptember 
15. Az év elején nagyon vissza kellett fogni 
a gazdálkodást, még kisebb összegek ki
adását is meg kellett fontolni. Most el lehet 
kezdeni megvalósítani, amit a költségvetés
ben leírtunk. Nehéz évek állnak mögöttünk 
a koronavírusjárvány miatt, de még ebben 
a helyzetben is sikerült egyenesbe hozni a 
város gazdálkodását, egy nem könnyű örök
ség átvétele után. Rengeteg adósságot és 
kifizetetlen szállítói számlát örököltünk meg 
2019ben, 150170 millió forintot kellett pó
tolni. Például volt olyan pályázat, ami már 
elkészült, át kellett volna adni és elszámol
ni a pályázati pénzzel. Ezeknek az örökölt 
adósságoknak a kifizetését nagyon jól oldot
ta meg a polgármester úr. Nincs tartozása 
az önkormányzatnak. Ráadásul még egy 110 
milliós cég – a Pomáz Kft. – megvétele is bele
fért a tavalyi év költségvetésébe.

Hogyan alakult az elmúlt évben a 
helyi adókból származó bevétel?

Ezeknek a várható bevételi összegét igen 
visszafogottan állítottuk be a 2021es évi 
költségvetésbe. Ugyanakkor a múlt évben 
bejött még plusz 100 millió forint, amire nem 
számítottunk.

Ez honnan származott?

Több forrásból is érkezett összeg, amiből ösz
szejött a többlet. Egyrészt, a helyi iparűzési 
adó fele volt várható a vállalkozóktól, de nem 
mindenki ennyit fizetett. Volt, aki azzal akar
ta támogatni a települést, hogy megfizette a 
teljes adót. Másrészt nőtt a lakosságszám, 
ingatlanok épültek, így nőtt az építményadó 
is. Harmadrészt vannak olyan adóelmaradá
sok, amiket a helyi önkormányzat nem tud 
behajtani, de azokat sokszor a NAV meg tud
ja tenni.

Még 2019 év végén az önkormány-
zat felvett egy 200 milliós hitelt. 
Ennek mi lett a sorsa?

Pontosabban, ez egy hitelkeret szerződés 
volt, ami annyit jelent, hogy volt egy keretösz
szeg, ami rendelkezésünkre állt egy számlán. 
Ezt még tavaly év végén felmondta az önkor
mányzat, mivel nem volt rá szükség. Addig is 

nagyon keveset nyúltunk hozzá, és akkor is 
kis összegeket, amiket rövid időn belül visz
szafizettünk. Csak a rendelkezésre állási díjat 
kellett fizetni.

Mekkora az idei költségvetés?

3,2 milliárd forintból gazdálkodik ebben az 
évben a város. Nekem azért tetszik az idei 
költségvetés, mert ugyan feszes, de pontos. 
Végre soronként tudjuk, hogy mi mögött mi 
van, ezért tartom nagyon jónak. Az első év
ben, amikor átvettük a város vezetését elfo
gadtuk azokat a bázisszámokat, amiket meg
örököltünk. Ezekről az elmúlt időszakban 

kiderült, hogy sok hiba volt bennük. Például 
olyan régen lejárt szerződések, amelyek már 
évek óta nem éltek, de mégis be voltak állítva 
a költségvetésbe. Ezeket a hibákat mi kiszűr
tük.

Ebből az összegből mennyit tesznek 
ki a helyi adóból származó bevételek?

614 millió forint a tervezett saját adóbevétel, 
amiből 500 millió elmegy az intézmények 
működéséhez kapott állami támogatás pótlá
sára. Sajnos az állami támogatás kevés ah
hoz, hogy az intézmények működni tudjanak. 
Már képviselőségem elején, a korábbi önkor
mányzati ciklus alatt is ez így volt, de akkor 
arányaiban sokkal kevesebb saját bevétellel 

kellett pótolni. Most már közel annyit kell 
hozzátenni, mint az állami támogatás.

Elhangozott a képviselő-testületi 
ülésen, hogy fejlesztésre kevés for-
rás marad. Mi ennek az oka?

Itt látszódik meg az önkormányzatok ne
hezebb helyzete, egyre kisebb mozgástere. 
A  kapott állami támogatás és a saját bevé
telek az általános működés fenntartására 
elegendő, de fejlesztésre már egyre kevesebb 
jut belőle. 164 millió forint az a keretösszeg, 
amit beépítettünk a költségvetésbe ilyen cé
lokra, ezek többnyire az önkormányzat által 

tervezett beruházások, például az Alcsevicza 
városrész ELMŰ csatlakozása. Emellett van 
egy 6 milliós szabad keret intézményi és a 
polgármesteri hivatali fejlesztésekre.

Honnan lehet forrást találni további 
fejlesztésekre?

Figyelni kell a kiírt pályázatokat, és ha szá
munkra megfelelő területen írnak ki, akkor 
arra benyújtani. A költségvetés általános tar
talékába tettünk is saját forrást ilyen célra, 
hogy hozzá tudjuk rendelni az önrészt a pá
lyázati forrásokhoz. Hiszen minden esetben 
feltétel, hogy ezt biztosítani tudjuk. Hitelt 
nem akarunk igénybe venni.

Nagy Szilvia

Feszes és pontos az idei költségvetés
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A járványhelyzet idején, a megörökölt adósságokat kifizetve, sikerült a város gazdálkodását egyenesbe hozni – mondta 
Andrásné Murányi Borbála, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke, akivel a város pénzügyi helyzetéről, az idei évi költség-
vetésről, és arról beszélgettünk, hogy a kötelező feladatok ellátására kapott állami támogatást egyre magasabb összeggel kell 
az önkormányzatnak saját forrásaiból kipótolnia.



Városunk

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdé
se alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. 
szeptember 1jétől) legalább napi négyórás óvodai foglalkozáson való 
részvételre kötelezett.

A Pomázi Hétszínvirág ÓvodaBölcsőde tagintézményeibe a gyer
mekeket a 2022/2023as nevelési évre a következő időpontban lehet 
beíratni:

2022. április 25–26.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata és személyazonosítására 

alkalmas igazolványa, lakcím kártyája, TAJ kártyája, oltási könyve,
•  nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarországon 

tartózkodásra jogosultság igazolása,
•  gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,
•  elvált, vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését iga

zoló bírósági végzés. 

Szülői teendők a gyermek óvodakezdésének elhalasztásával kap-
csolatos engedélyeztetés kérelmezése:
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb 
a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a 
területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének ha
lasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos 
érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalko
záson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek csa
ládi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával 
kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes 
járási hivatalhoz.

További információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:
iroda@hetszinvirag.pomaz.hu
Telefonszám: 06/26325325; 06/204082305

Március 4én Pomázon, a Budakalászi úton kb. 4 négyzetméteren ösz
szehordott hulladék égett egy kertben. A tüzet kiérkezés előtt a lakók 
részben eloltották, a pomázi tűzoltók egy vízsugárral fejezték be az 
oltást. Személyi sérülés nem történt.

Március 14én délután Pilisszentkeresztre riasztották tűzoltóinkat. 
A mentők kérték a segítséget, a Mária Kegyhelytől egy 9 éves gyerme
ket kellett hordágyon az erdőn keresztül a mentőautóig vinni. A gyer
meket könnyű sérüléssel szállították kórházba.

Március 15én este a Majdánfennsíkon égett mintegy 100 négy
zetméteres avar, száraz fű. A kiérkező tűzoltók kéziszerszámokkal 
oltották el a tüzet.

Április 25–26-án lesz a bölcsődei és az óvodai beiratkozás

Szemelvények a tűzoltóság 
eseményeiből
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Sajtóközlemény
A „HÁsZ” Építőipari Kft. 110,36 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbe-
ruházásainak támogatása Pest megye területén” című pályázati 
kiíráson „Kapacitásbővítő beruházás a „HÁSZ” Kft-nél” megneve-
zésű beruházásával. 

A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás.

A támogató neve: Pénzügyminisztérium

A fejlesztés célja a cég építőipari tevékenységének kapacitás 
bővítése, valamint a szolgáltatás színvonalának növelése volt.

A megvalósítás helye: 2314 Halásztelek, Mária u. 36/A

A támogatott tevékenység megkezdésének és befejezésének 
időpontja:  2021. év 07. hó 06-tól 2022. év 02. hó 04-ig  

A projekt keretében beszerzésre került eszközök:
– Takeuchi TB235-2 minikotró
– Takeuchi TB257FR minikotró
– LIEBHERR A 918-1184 típusú gumikerekes kotrógép
– Liebherr 53K típusú önszerelő toronydaru 
– Geda 1200 Z/ZP-2 teherfelvonó 

A fejlesztési beruházás nagymértékben hozzájárul a cég terme-
lékenységének javulásához, modernizálásához, versenyképessé-
gének, hatékonyságának növekedéséhez, valamint a foglalkozta-
tottak számának növeléséhez és a vevői elégedettség valamint 
ismertség fokozásához.
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Az ülésen 17 napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestület. A testületi 
ülésről készült felvétel – akár napirendi pontokra bontva – megnéz
hető az onkormanyzati.tv honlapján. Az egyes napirendi pontoknál a 
hozzászólók között is név szerint lehet keresni.

A döntések közül a legfontosabbak:

• Módosultak az intézményekben az étkezési díjak, miután a város is
koláiban, óvodáiban és szociális intézményeiben a közétkeztetést el
látó Hungast Vital Kft. az alapanyagok drágulására és a rezsiköltségek 
emelkedésére hivatkozva áremelkedést jelzett. A február 24ei ülésen 
a képviselőtestület a céggel kötött szerződésnek megfelelő áremelke
dést fogadta el, amely szerint a rezsiköltségek hivatalos emelkedése 
5,1%, a nyersanyagoké 8%, ami 12,6 millió forint + Áfás emelkedést 
jelent.

• Megállapították a 2022/23as nevelési évre a Pomázi Hétszínvirág 
ÓvodaBölcsőde óvodai felvételi körzethatárait, amelyek megtalálha
tóak a város honlapján a hírek között.

• Kiírták a „Pomáz Közoktatásáért díj” 2022. évi odaítéléséről szóló 
felhívást, amely az újság 5. oldalán olvasható.

• A testület támogatta a Pomázi Futó Bajnokok kérelmét, és 
400 000 forinttal hozzájárul a júliusi Skanzenfutás családi futófesz
tivál megrendezéséhez.

• Elfogadta a testület a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjé
nek Pomáz 2021. évi közbiztonsági helyzetéről szóló jelentését.

• A képviselőtestület nem támogatja a Mesevölgyi Tagóvoda fenn
tartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő át
adását.

• Új, 10 évre szóló bérleti szerződést fogadtak el a Magyar Tele
kom NyRt.vel a Bihari János utcában lévő ingatlannal kapcsolatban, 
ahelyett, amelyet a cég jogelődjével kötött 1995ben a polgármesteri 
hivatal. A szerződés szerint a bérlő utólag, egy összegben megfizeti az 
elmaradt időszak bérleti díjait is, azaz 15 millió forintot.

• A HÉVállomásnál az autóparkoló melletti területet alkalmasnak 
találta a képviselőtestület nyilvános illemhely létesítésére. A döntés 
szerint itt szaniterkonténert helyeznek el, amelynek költsége bruttó 
6,3 millió forint.

• Nem támogatta a testület a Váci Tankerületi Központnak a Német 
Nemzetiségi Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatát. 
A javaslat az volt, hogy az intézmény SNI kategória felvételével bővít
se az alapfeladatát, vagyis a többi tanulóval együtt oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, ezen belül pszichés fejlődési zavarral küz
dő gyermekek nevelését, oktatását.

• Támogatták a Föld Napja alkalmából városi vetélkedő és rajzver
seny megszervezését, amelyet a Környezetvédelmi és Természetvédel
mi Bizottság kezdeményezett. Erre a célra 50 000 forintot biztosíta
nak a Környezetvédelmi Alap terhére.

• Július 1től az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központ ke
retei között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást kívánja biztosítani. 
Ehhez 3,3 millió forintot biztosít az intézmény részére.

Döntések a március 24-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

  A HÉV-állomáson létesítendő nyilvános WC felülnézeti rajza



A március 26–27ei hétvégén, a Környezet
védelmi és Természetvédelmi Bizottság kez
deményezésére TeSzedd! akciót szerveztek, 
amelynek során Pomáz 15 pontján, közel 150 
önkéntes gyűjtött szemetet. Az akciót az ön
kormányzat 150 000 forinttal támogatta a 
Környezetvédelmi Alap terhére.

A város kül és belterületein kijelölt gyűjtő
pontokon összesen 26 köbméternyi szemetet 
szedtek össze, amelyet a következő héten a 
Pomáz Kft. szállított el.

2022. június 21-ig minden nap délután 16 
és reggel 6 óra közötti időben helyi meg
bízott vadászok a lakosok biztonságának 
maximális szem előtt tartásával megkezdik a 
vadak riasztását indokolt esetben kilövését. 
Kérjük, hogy ebben az időpontban, az alábbi 
területeken lehetőség szerint fokozott figye
lemmel tartózkodjanak!

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

Rendőrkapitányság 13090/10051/2022. ált.
Érintett területek: Dobogókői út 25. (1267 

hrsz.), Dobogókői út 29/B. (1271 hrsz.), Dobó 
István u. 5. (2226 hrsz.), Dobó István u. 7. 
(2225 hrsz.), Határ út 5/A. (3494/A hrsz), 
Csobogó u. 14. (1164/1 hrsz.), Klisovácz u. 
32. (10245/1 és 10245/2 hrsz.), Klisovácz u. 
10284. hrsz.

Elejtést irányító személy: Horváth Zoltán
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket 

az esetleges kellemetlenségekért!

Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése 
van, jelezze a pomaz@pomaz.hun vagy a 
(26) 814381es telefonszámon. Amennyiben 
vadkárral kapcsolatos bejelentést szeretne 

tenni, az tartalmazza: mikor, hol, milyen kár 
keletkezett, valamint a bejelentő pontos ada
tait (név, lakóhely, telefonos elérhetőség).

Pomáz Város Önkormányzata

TeSzedd! 2022 – 15 helyszínen gyűjtötték a szemetet

Belterületen történő vadelejtés
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A márciusi 26-27-ei TeSzedd! akcióhoz 
kapcsolódóan két nagyméretű, illegális 
hulladéklerakó telepet számolt fel a város. 
Az illegális hulladékok eltakarítása, amely 
veszélyes hulladékot is tartalmazott, közel 
4 millió forintba került.

Leidinger István polgármester tájékoztatá
sa szerint az egyik felszámolt illegális hulla
déklerakó a Budakalászi út mellett volt, ahon
nan 50 köbméternyi, több éve odahordott 
vegyes hulladékot szedtek össze, válogattak 

szét és szállítottak el. Az illegális hulladékle
rakó három település – Pomáz, Szentendre és 
Budakalász – találkozásánál volt, amelyről a 
városi közterületfelügyelők megállapították, 
hogy pomázi területen helyezkedik el. A má
sik Pomáz és Csobánka közötti területen volt, 
ahonnan 30 köbméternyi illegális hulladékot 
takarítottak el. A hulladék olyan mennyiségű 
volt, hogy mindkét területen munkagépeket 
kellett igénybe venni. A munkálatokban a Po
máz Kft. és a Hulladék Útja Bt. vettek részt, 

akik hatalmas munkát végeztek annak érde
kében, hogy mind a két terület megtisztuljon.

Az illegális hulladéklerakók ellen több ha
tósági eljárás indult, mert azokban veszélyes 
hulladék is volt. Rendőrségi helyszínelés is 
történt, jelenleg nyomoznak az ügyben.

A jövőben az önkormányzat fizikai akadályok 
és kamerák kihelyezésével próbálja elejét venni 
további hulladék lerakásának, valamint szigorú
an fog eljárni az illegális szemetelőkkel, akik a 
rendőrségi feljelentést sem fogják elkerülni.

80 köbméter illegális hulladékot takaríttatott el az önkormányzat
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  A Budakalászi út melletti illegális hulladéklerakó, annak felszámolása előtt

  A munkálatokhoz munkagépeket is igénybe kellett venni

  A Csobánka és Pomáz közötti terület annak megtisztítása után

  A Pomáz Kft. és a Hulladék Útja Bt. dolgozói hatalmas munkát végeztek



Április 9. Színházterem 10:00 A magyar költészet napja – I. Dunakanyar versíróversmondó verseny. 17:00 Jamese gyerekkoncert
Április 10. Színházterem 15:00–19:00 Nosztalgia délután
Április 16. PMHK előtt: 10:00–13:00 Húsvét a PMHK nyuszijával, családi programok 
Április 19. Tükörterem 14:30–16:00 Etka egészségklub
Április 20. Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
Április 21. Színházterem 19:00 Irdatlan utakon – egy XXI. századi vándor lírai zarándoklata BALÁZS LÁSZLÓ GÁBOR utazó versszínháza
Április 22. Színházterem 19:00 Fotel történetek Kiss Ernő Zsolttal vendég: Csonka András, színművész, műsorvezető. 

Jegyek kaphatók a helyszínen, elővételben 3000 Ft, előadás előtt a helyszínen: 3500 Ft
Április 23. Föld napja rendezvény Szent István Park 9:00–13:00 Szervező: Szeretem Pomázt csoport, együttműködő partner a PMHK. 

Színházterem 10:30 Mazsola és Tádé – családi meseelőadás Jegyár: 2000 Ft Elővételben kapható a könyvtárban
Április 24. Színházterem 15:00 – 19:00 Nosztalgia délután
Április 26. Klubterem 9:00–12:00 Vásár
Április 27. Színházterem 14:00–18:00 Véradás
Április 29. Színházterem Jazz nights 19:00 Kiss Attila Band
Április 30. XXIX. Dunakanyar Nemzetiségi Fesztivál 14:00–18:00 Helyszín: Pomázi Örökség Udvar (2013 Pomáz Kossuth Lajos utca 48.). 

Kísérőprogram: Teszvesz város a Tájházban. 
Színházterem 19:00 Az élet egy kabaré – Spirit Színház előadás Jegyek kaphatók a PMHK könyvtárában

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár áprilisi programajánlója
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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



Mit lehet tudni a Húsvéti Tájházról?

A húsvét ünnepét igyekeztünk megjeleníteni, 
ehhez kapcsolódó hagyományokkal és játé
kokkal készültünk az odaérkezők számára. 
Így például van tojásfutás, vesszőzés. Az 
ünnep történését pedig a tájház tárgyaiból 
készített „képregényen” keresztül mutatjuk 
be. Ezek a képkockák Jézus Jeruzsálembe 
vonulásától a feltámadásáig elevenítik meg a 
bibliai eseményeket.

Meddig tekinthető meg a Húsvéti 
Tájház?

Márciusban nyílt meg és április 23ig lesz 
nyitva. A záró dátuma egybekapcsolódik az 
Tájházak Napjával, ami egy országos rendez
vény, amelyhez a Pomázi Örökség Tájház is 
kapcsolódik.

Ebben az időszakban kik a látogatói 
a tájháznak?

Az ünnepi tájházba leginkább óvodai és ál
talános iskolai csoportok érkeznek, akiket 
bejelentkezés alapján tudunk fogadni. Jel
lemzően Pomázról érkeznek a gyerek, de jöt
tek már budakalászi iskolások is. Nagy öröm 
volt az is, amikor a bentlakásos idősek láto
gatták meg a házat és részt vettek a húsvéti 
programban. A vírus miatt már több hónapja 
nem mozdultak ki az otthon falai közül, ami
kor eljöttek a tájházba. Én is tanultam tőlük, 
mert meséltek a látott tárgyak kapcsán a régi 
emlékeikről, és mit hogy használtak. 

Németh Rita

Húsvéti díszbe öltözött a Tájház
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A Pomázi Örökség Tájház az elmúlt hónapokban sok izgalmas programmal lepte meg a város lakóit. Március 23-án nyílt meg 
legújabb interaktív kiállításuk, Húsvéti Tájház címmel, amelynek kapcsán Reményi Erzsébettel, a Pomázi Örökség Tájház 
kreatív vezetőjével beszélgetünk.

Bejelentkezni lehet: Reményi Erzsébet (20) 471-3987



Értékeink

Az EtkaJóga Rekreációs Egyesület 16 éve működik, Pomázon két éve tartanak foglalkozásokat. 
A járványhelyzet az ő tevékenységük is visszafogta, de most újult erővel folytatják munkáju
kat, és több programmal is várják a pomáziakat.

Rendszeres programjuk a művelődési házban minden szerdán 14.30 és 16.00 között tar
tott ingyenes erőgyűjtő és erőfejlesztő foglalkozás.

Március végén Etka Élet – Erő klubot is indítottak „Legyen divat az egészségfejlesztés” 
címmel, amelyhez minden hónap harmadik keddjén délután 14.30tól 16.00 óráig lehet csat
lakozni a művelődési ház Tükör termében.

A klub programja sokszínű, elsősorban Kártyikné Benke Etka példamutató életútját, életve
zetési receptjeit, életfilozófiáját lehet megismerni és megvitatni. Szó lesz a természetes és épített 
környezetünkhöz való viszonyulásunkról, saját egészségünk megőrzéséről illetve visszaszerzésé
ről. Elsajátíthatják, hogy mit tehetünk életünk minden pillanatában önmagunkért és másokért. 
Hogyan alakíthatjuk gondolkodásunkat, viszonyulásunkat önma
gunkhoz és másokhoz. A klubhoz való csatlakozás és a részvétel 
is ingyenes.

A nyárra tervezett programjuk is figyelemre méltó. Az egyesület meg
kereste a művelődési ház igazgatónőjét, és támogatásával közösen 
csatlakoznak a Jóga Világnapjához saját rendezvényükkel: „JÓGA MA-
RATON POMÁZON” címmel, június 18-án, szombaton, reggel 9.00 
órától este 19.00 óráig. A szervező EtkaJóga Rekreációs Egyesület 
felkér valamennyi Pomázon működő jógastúdiót és jógaoktatót a bemu
tatkozásra és közreműködésre. A megkeresések és program kialakítása 
folyamatban van. Terveik szerint a jóga maratonon folyamatos bemuta
tókat tartanak, a résztvevők megismerkedhetnek különféle jógafajtákkal 
és az oktatókkal. Lesz gyermekeknek és felnőtteknek szóló program is. 
Ingyenes rendezvényükre szeretettel várnak minden kedves érdeklő-
dőt 3 éves kortól 103 éves korig a művelődési házban.

Újult erővel indul az Etka-Jóga
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Mozgalmas és eredményes volt a 2021es év zárása. Volt olyan hónap, hogy minden hétvégén versenyen 
indult a csapat. Amikor mégsem volt verseny, akkor a Szelistye Sportparkban edzettünk a hétvégén.

November végén Szarvason tartottunk edzőtábort, Ruzsinszki György, a Szarvasi Karate Klub  vezető
jének meghívására, ahol Zoran Jerkovic mestertől tanulhattunk. Zoran mester, a szerb karate válogatott 
szakmai igazgatója, a belgrádi sport akadémia professzora. Ő más felfogásban tanítja a karatét, mint ha
zánkban, ezért nagyon sokat tanulhattunk tőle. Magas fokú ismeretei az emberi testről egészen más meg
világításba helyezett néhány technikát.

Elkészült már a 2022es versenynaptár, úgyhogy nagy elánnal készülünk a további megmérettetésekre. 
Február elején egy házi versenyt rendeztünk, előtte január végén Alexander Lendel edzőtáborában vettünk 
részt, aki az egyik legjobb ukrán karate klub, a Leader Team edzője.

Március 12én, Szekszárdon tartott Széki Kupán is igen jól szerepelt a csapatunk, a következő helyezések 
születtek:

Metzger László – 1. hely 10–11 éves kategóriában. 
Petrás Előd – 1. hely 12–13 éves kategóriában. 
Gregor Dominik – 2. hely 6–7 éves kategóriában. 
Bodnár Ferenc – 3. hely 8–9 éves kategóriában.
Januártól már a Mátyás és a Sashegyi iskolákon kívül az XS Fitness edzőteremben is megtalálhatóak vagyunk.

Nagy lendülettel készülnek a pomázi 
karatésok az idei versenyekre is

  Etka Életerő klub
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Győrvári Gábor tulajdonos, üzletvezető elmondása szerint, a vállalko
zásuk klasszikus garázscégként kezdte. 2009ben egy 70 négyzetmé
teres raktárból indult a cég, amely az évek alatt kinőtte magát, és ma 
már közel 2000 négyzetméteren raktározza a forgalmazott termékeit. 
Az első évet 70 millió forintos forgalommal zárták, mára ez is a sok
szorosára emelkedett, a tavalyi évük 1,6 milliárd forint fölött volt. Napi 
forgalmuk is jelentős, nagyjából napi egy kamionnyi áru érkezik be 
hozzájuk, és egy megy ki.

A tulajdonos szerint ez nagyban köszönhető korábbi munkatapasz
talatának, hiszen sok évet dolgozott bankban. Az ott szerzett multis 
szemléletet igyekezett az éttermi csomagolás piacán is működtetni, 
ami ott korábban nem volt divat. Pomázon jelenleg benne vannak a 
Top10 vállalkozásban, és jelentősnek számítanak a saját piacukon is. 
Szakmai téren az elsők között vannak, a magyar tulajdonú cégek te
kintetében pedig országos szinten is a lista elején állnak.

Az Indepack Kft. által forgalmazott termékek között megtalálható 
minden olyan csomagolóipari termék, ami a vendéglátásban szük
séges lehet. A poharaktól, keverőpálcikáktól, szalvétáktól kezdve, a 
csomagoló dobozokig. A termékek anyaga is sokféle, például papír, 
cukornád, alumínium, műanyag. A cég nem csak színeiben zöld, ha
nem szemléletében is, ezért ebben a kérdésben is igyekeznek kicsit 
előrébb járni, és a vevőiket is abba az irányba terelni, amerről úgy 
gondolják, hogy a jó út. Elmondható, hogy erre a piacra igen hatott a 
műanyagtörvény, ami miatt több műanyag alapanyagú termékét kive
zette a cég, már a jogszabály bevezetése előtt. Mivel a jogszabály nem 
érintett minden műanyagot, azok továbbra is jelen vannak a csomago
ló piacon, de nagyobb teret kapott a papír.

Raktáron több mint 900 termékük van, a teljes árukészletük 1700–
1800 termékből áll. Azokat a termékeket, amiket állandóan keresnek 
a vevőik, folyamatosan készleten tartanak. Pomázon, az Ipartelepen 
lévő telephelyükön, 1000 négyzetméteren raktároznak, amihez még 
további helyiségeket bérelnek, így összesen 2000 négyzetméter rak
tárterületük van.

Alapvetően kereskedelmi cégként működnek, termékeket maguk 
nem gyártanak, de felfedezték, hogy a piacon megtalálható termékek, 

már nem elégítik ki a vevőik igényeit. Ezért elkezdtek saját termékeket 
tervezni, amelyeket bérgyártásban, hazai cégekkel gyártatnak le.

Sokféle partneri kapcsolatuk van, jelenleg leginkább az európaiak 
működnek. Korábban foglalkoztak kínai árukkal is, de a pandémia 
megnehezítette ezeknek a behozatalát. 

Üzleti partnereik bázisát a cégek, éttermek adják, de magánsze
mélyeket is kiszolgálnak. A vásárlás és termékeik megismerése meg
könnyítése érdekében webshopot is működtetnek. Nemrég kezdtek 
együtt dolgozni az egyik legnagyobb hazai étel házhozszállítással fog
lalkozó céggel, a Foodpandával (korábban NetPincér).

A vállalkozás mindig is pomázi volt, ide fizetik az összes adójukat, 
munkavállalóiknak több mint a fele pomázi. Örömmel vettek részt az 
önkormányzat által kezdeményezett Pomázi Üzleti Kaszinón, ahol a 
város legnagyobb cégeinek vezetőivel kezdeményezett találkozót a 
polgármester. 

Fontos számukra a társadalmi szerepvállalás is. Támogatták a Sas
hegyi iskola sportpályájának megépítését, visszatérő partnereik közé 
tartozik a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány, a Down Alapítvány és 
a Vakok Iskolája. Méreteikhez és lehetőségeikhez képest igyekeznek 
több, számukra fontos ügyben benne lenni.

Nagy Szilvia

Csomagolás tálalva
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Ha ételt rendelünk, vendéglátóhelyen fogyasztunk, 
jó esélyünk van rá, hogy egy pomázi cég, az Indepack Kft., 
által forgalmazott termékekbe csomagolva kapjuk meg 
a választott terméket. A családi vállalkozás városunk 
legnagyobb cégei között szerepel, de a hazai piacon is jelen-
tős szereplőnek számítanak.



Sok a panasz az egyre erősödő, szinte elvi
selhetetlen autós forgalom miatt Pomázon. 
Különösen kritikusak a fő útvonalak, főleg 
a reggeli és a késő délutáni órákban. Saját 
magam is azt tapasztalom, hogy ebben az 
időszakban gyorsabb gyalogosan és biciklivel 

vagy rollerrel eljutni valahova a városon be
lül. Mégsem közlekedünk sokan így és emiatt 
a gyerekeink se. 

Megszoktuk, hogy kocsiba ülve sokkal 
gyorsabban eljutunk valahova. Ebben a ro
hanó világban tehát nem kérdés, hogy kocsi
val indulunk munkába, iskolába. Miközben 
nem is biztos, hogy valóban hamarabb oda
érünk így. Városon belül, csúcsidőben szinte 
biztosan nem. 

Tagadhatatlanul kényelmesebb behuppan
ni télen a meleg kocsiba, vagy nyáron a lég
kondis térben suhanni. Az, hogy hosszú távon 
ez valóban jót tesze nekünk és a gyerekeink
nek már más kérdés. Anyagilag biztosan rosz
szabbul járunk a mostani benzinárak mellett.

Sokan elfelejtettünk sétálni, a gyerekek 
sem tanulják meg a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályait. Nincs lehetőségük 
a séta alatt kiszellőztetni a fejüket mielőtt 

beülnek a padba. Nem találkoznak az utcán 
ismerősökkel, akikre ráköszönhetnek, akik
kel megismerkedhetnének, ha minden nap 
ugyanazon az útvonalon járnának. Azt sem 
tudják, kik laknak közel hozzájuk, kik a kör
nyékbeli gyerekek, mert elszigetelődnek az
zal, hogy az anya vagy apataxi szállítja őket 
odavissza.

Úgy érezzük, ezen változtatni kell! Sze
retnénk, hogy egyre többen rendszeresen 
autó nélkül induljanak útnak. Merüljön fel 
bennünk a gyaloglás vagy biciklis közlekedés 
lehetősége. Magunkért, az egészségünkért, 
a gyermekünk jövőjéért, a tisztább levegő
ért és az élhetőbb kisvárosi létért. Az autós 
forgalom és az azzal járó zaj és bűz egyre el

viselhetetlenebb. A reggeli idegeskedések, az 
iskolák előtti kaotikus parkolási megoldások, 
az ezzel járó feszült pillanatok senkinek sem 
tesznek jót. Sőt. Tudták, hogy a séta javítja 
a memóriát? A gyaloglás ellazítja az elmét 
és oldja a stresszt. Javítja a koncentrációs 
képességet és természetesen az állóképessé
günket is karbantartja.

Arra gondoltunk, Budakalász pozitív pél
dáját alapul véve, indítsuk el Pomázon is a 
Gyalogbuszt! Adjuk meg a lehetőséget már a 
kisiskolásoknak, hogy szabad levegőn, saját 
korosztályuk társaságát élvezve érkezzenek 
reggel az iskolába, gyalogosan, annak meg
annyi előnyével. Ehhez azonban a felnőttek 
aktív segítségére is nagy szükség van. Nél
külük ez nem fog menni.

A Gyalogbusz:
• előre meghatározott útvonalon, felnőtt 

önkéntes(ek) segítségével gyalogosan kíséri 

iskolába az alsó tagoza
tos gyermekeket;

• az igényeknek megfe
lelően az induló állomás
ról egy vagy esetlegesen két köztes megálló
val jut el Pomáz egyes iskoláiba; 

• a járatokra a gyermekek rollerrel vagy bi
ciklivel nem érkezhetnek;

• az induló állomásról 7:30kor pontban, 
felnőtt(ek) vezetésével induló járatok 7:45
7:50 körül érkeznének az egyes iskolákba a 
különböző útvonalakról;

• útvonalainak hossza kb. 1 km, amely 
gyermekekkel is kényelmesen megtehető 15
20 perc alatt.

• kísérői teljesen önkéntes alapon vállal
ják a gyermekek kíséretét, a jelentkezők lét
számától függően – de reményeink szerint 
egy önkéntes heti egy vagy két alkalommal 
– vállalják a sofőr szerepét. Budakalászon 
majdnem ötven önkéntes szülő vesz részt a 
Gyalogbusz programban.

A pomázi iskolákon keresztül elindítjuk az 
igényfelmérést és bízunk benne, hogy sokan 
aktívan részt fognak vállalni ebben a prog
ramban, amelyet 2022 szeptemberében sze
retnénk elindítani.

A programról személyesen is mesélünk 
2022. április 23án délelőtt a Szent István 
Parkba szervezett Föld napi rendezvény ke
retében, amelyet a Szeretem Pomáz csoport 
szervez és mi is csatlakozunk egy állomással 
a rendezvényhez.

Minél több pomázi alsó tagozatos iskolás 
vesz részt majd ebben a programban, annál 
biztosabbak lehetünk, hogy a felső tagozat
ban már természetessé válik számukra a gya
logos közlekedés és reméljük ez a jó szokás 
végigkíséri majd egész életüket.

A Gyalogbusszal kapcsolatos kérdéseiket 
a pomaziokokor@gmail.com email címre 
küldött levelükben tehetik fel, amelyre kész
séggel válaszolunk.

Farkas Melinda
Pomázi Ökokör

Gyalogbusz Pomázon
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Városunk újszülött lakóit köszöntjük itt 
lapunk hasábjain is, megosztva a szülők, 
hozzátartozók boldogságát. Hiszen az 
öröm valóban mindannyiunké. Kedves 
nagyonnagyon ifjú pomázi polgárok! 
Boldog, hosszú életet kívánunk!

Veréb Anna 2022. 02. 21.
Kéri Barnabás József 2022. 02. 25.
Kompa Boglárka 2022. 03. 02.
Bene Bendegúz 2022. 03. 06.
Záborszky Dóra Maja 2022. 03. 11.

Gólyahírek



Az ENSZ közgyűlése 1992ben olyan fontos 
dolgokra hívta fel a figyelmet, mint a tiszta 
ivóvízünk fontossága és az édesvízkészletek 
veszélyeztetettsége. A víz világnapját először 
1993ban tartották meg, azóta fontos esemé
nyünk. Ma már nemcsak erre a két tényezőre 
kell odafigyelnünk, hanem a vízgazdálkodás 
egyre sürgetőbb bevezetésére, tavaink ter
mészetes állapotainak megőrzésére, csőve
zetékeink állapotának felmérésére és javítá
sára.

Magyarországon a Víz Koalíció és a Nagy 
Tavak Koalíció fogalmazta meg ezeket az egy
re sürgetőbb feladatokat és szervezte meg 
közösen a Víz Hete programsorozatot. Ehhez 
a rendezvénysorozathoz több Pest megyei 
civil szervezet csatlakozott, többek között a 
Közösen a Városunkért Egyesület és a Pomázi 

Civil Szövetség is, mint 
a Víz Koalíció alapító 
tagjai. A  helyzet ko
molyságát mi humoros 
oldalról igyekeztünk 
megközelíteni. Az alap
ötletünk az volt, hogy 
építsünk PET palackból 
ivóvíz vezetéket, amely
lyel olyan helyekre is eljuttatnánk a vizet, 
ahol még nincs, de nagy szükség lenne rá. 
Nemcsak jó mókának, de rekordkísérletnek 
is tökéletesen megfelelt, közel félszáz méte
res csatornarendszert raktunk össze, amelyet 
jelképesen elvezettünk a Derapatakig. Jövőre 
folytatjuk, saját rekordunkat is megdöntjük.

Gyarmati Fruzsina
Pomázi Civil Szövetség elnöke

A Víz Világnapja alkalmából, március 22én, 
a három pomázi általános iskola természet
védelmi szakkörös diákjai számára volt film
vetítés a TelekiWattay kastélyban. Az  ese
ményen Hardi Péter alpolgármester mondott 
beszédet, szervezője Nagy István, a Környe
zetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 
elnöke volt. A diákok a Vad Magyarország 
sorozatból A  vizek birodalma című termé
szetfilmet nézték meg.

A PÁVE története 1995ben kezdődött azzal 
a céllal, hogy Pomáz területén kóborló álla
toknak átmeneti otthont biztosítsunk, re
habilitáljuk őket, és támogassuk a lakosság 
felelős állattartással kapcsolatos egészséges 
szemléletének kialakulását.

Az elmúlt több, mint két évtized során 
számos hullámvölgyet megélve egy maroknyi 
lelkes csapat küzd az állatok védelme és új 
gazdára találása érdekében. A feladat hatal
mas, a munka küzdelmes, de eredményeink 
meggyőzőek, állatotthonunk folyamatos fej
lődése erre a bizonyíték.

A civilszervezetek a számukra felajánlott 
adó 1%ból igyekeznek a kitűzött céljukat, 
tevékenységüket elérni, végezni. Ez alól mi, 
a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület, 
sem vagyunk kivételek. Ahhoz, hogy tovább
ra is fent tudjuk tartani a menhelyet, ahhoz 
az önök segítsége is kell!

Az adó 1%ról rendelkező gyermeket ne
velők felajánlását a vonatkozó rendelet ér

telmében csak akkor kaphatjuk meg, ha azt 
ők elutalják számunkra, mivel a teljes SZJA 
összeget visszautalja nekik a NAV. Kérjük, 
ilyenkor a közleménybe írják bele „1%”.

Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk a gaz
dátlan árva kutyusoknak és cicusoknak, az 
adó felajánlható 1%áról szóló rendelkező 
nyilatkozattal. Adószámunk: 18668360113.

Támogasson minket, hogy megint sikerül
jön annyi felajánlott adóforintot összegyűjte
nünk, hogy továbbra is működhessünk. Mert 
nálunk fokozottan igaz: Ami másnak csupán 
1%, az a védenceinknek a jövő!

POMÁZI ÁLLATVÉDŐ ÉS ÁLLATSEGÍTŐ 
EGYESÜLET
ADÓSZÁMUNK: 18668360-1-13
Bankszámlaszámunk:11705008-20441069

Köszönjük a felajánlásokat védenceink nevé
ben is.

PÁVE

Palack-csatorna készítés a Víz Hete alkalmából

Filmvetítés a felszíni vizek 
fontosságáról diákoknak

Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk!
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A művészeti nevelés egyik kiemelkedő arcu
lata iskolánknak. Több éves hagyományunk 
a Lukács János (egykori festőművész kollé
gánk) tiszteletére rendezett házi rajzverseny. 
Idén ez iskolánk, a Sashegyi Sándor Általá
nos Iskola és Gimnázium 120 éves évforduló
jához is kapcsolódott.

A „Mit rejt a barlang? – Sárkányok titokza
tos világa” című rajzpályázatra közel 170 pá
lyamű érkezett be, mely által a diákok köze
lebb kerülhettek Sashegyi Sándor emlékéhez 
és a régészet világához. Egyúttal ez jó lehe
tőség volt a természetszeretet mélyítésére is.

Egy kollegánk így vezette be a gyerekeket 
helytörténetbe ágyazva a Pilis szépségeit be
mutató világba:

„A Pomáz környéki hegyeket, völgyeket jár
va számos érdekes sziklaüreget, barlangot ta
lálunk. Ilyen a Holdvilágárok, ahol Sashegyi 
Sándor fő régészeti kutatásait végezte a régi 
magyarok legendás nyomait keresve. A ma is 
látható sziklába vájt titokzatos üregekben ősi 
kőbabát talált, melynek másolata Sashegyi 
sírját díszíti a pomázi református temetőben.

A Pilis hegység hatalmas barlangjai pedig 
régi korok félelmetes állatainak (akár sár
kányok) búvóhelyei voltak, amelyek ma már 
kihaltak, de rábukkanhatunk még nyomaikra, 
csontjaikra...”

Ezt a témát dolgozták fel a diákok külön
féle megközelítésben. Voltak, akik az isko
lánk címerében is megjelenő sárkányt és az 
ötágú fát használták fel inspirációként, má
sok leleteket, kincseket kutattak, különleges 
lényeket jelenítettek meg. A középiskolások 
pedig a „Sárkányok a nagyvárosban” téri, 
perspektivikus megjelenítésével foglalkoztak. 
Változatos technikájú pályaművek születtek 
(akvarellel, porpasztellel, szénnel, grafit
rúddal) az első osztályosoktól egészen a 11. 
évfolyamig. A legszebbeket oklevéllel, illetve 
rajzeszközzel is jutalmazta a zsűri.

Minden pályamű kikerült iskolánk folyosó
galériájára, a legkiemelkedőbb munkák felke
rültek a honlapra, ahol mindenki megtekint
heti (www.sashegyi.hu).

Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a 
felkészítő tanároknak, hogy inspirációjukkal 
segítették a diákokat képzeletük különleges vi
lágába kalauzolni, az egyedi alkotásokkal isko
lánk falai közé művészeti élményt varázsolni.

Hlavacska Orsolya
rajztanár

Február 6án a Magyar Harmonikások Napja 
alkalmából a Harmonikások Országos Tár
sasága a 2021. évben végzett kiemelkedő 
szakmai munkájáért és kiváló eredményeiért 
Elismerő Oklevelet adományozott a pomázi 
TelekiWattay Művészeti Iskola két növendé

kének: Nagy Rékának és Patarcsits Bálintnak, 
akik az Albertirsai Ünnepélyes Díjkiosztó 
után a Gálaműsorban is szerepeltek. Szere
tettel gratulálunk nekik és felkészítő tanáruk
nak Szokolai Zoltán tanár úrnak is!

Lukács János Képzőművészeti Emlékverseny a Sashegyiben

Gratulálunk a TWMI Harmonikásainak!

18

Diákélet 2022. április •

A Lukács János Emlékverseny díjazottjai:

I. évfolyam: 1. helyezett: Várszegi Zsombor 1.b
                     2. helyezett: Révész Viktória 1.b
                     3. helyezett: Bacsó Áron 1.b
Különdíjban részesültek: Beke Tamás, Jeges Dénes, Vida Veronika, Dobszay Lívia, Fekete  Botond 1.bsek
II. évfolyam: 1. helyezett: Hegyesi Réka 2.b
                      2. helyezett: Varró Gabriella 2.a
                      3. helyezett: Szedlák Dorka 2.b
Különdíjban részesültek: Valentin Regőci Éva, Kurucz Csenge.
III . évfolyam: 1. helyezett: Sipos Béla 3.a
                        2. helyezett: Horváth Zoé 3.a
                        3. helyezett: Kacsó Lóránt 3.a
Különdíjban részesültek: Daru Panka 3.a, Kazsik Zsigmond 3.b, Ádor Luca 3.b, Pozsik Donát 3.a
IV. évfolyam: 1. helyezett: Jakab Lili 4.b
                       2. helyezett: Török Elina  4.b                  
                       3. helyezett: Mármarosi Dávid 4.a
Különdíjban részesültek: Fejér Mátyás 4.a, Rádli Júlia 4.b, Szakál Tibor 4.a
V. évfolyam: 1. helyezett: Kazsik Abigél 5. a, 
                      2. helyezett: Lannert Balázs 5.b, 
                      3. helyezett: BaloghKaszala Balázs 5.a
Különdíjban részesültek: Németh Janka 5.a, Márton Hunor 5.a
        Beke András 5.a, Palik Béla 5.c
VI. évfolyam: 1. helyezett: Faházi Márton 6.a
                       2. helyezett: Vörös Veronika 6.a
                       3. helyezett: Nagy Bálint 6.b
Különdíjban részesültek: Molnár Zétény 6.b, Katyina Miklós 6.b
VII. évfolyam: 1. helyezett: Huszti Janka 7.b 
                        2. helyezett: Árvai Dóra 7.a
                        3. helyezett: Nagy Bora Gréta 7.c
Különdíjban részesült: Kiss Ilona 7.a
VIII. évfolyam: 1. helyezett: Baka Luca 8.b
                         2. helyezett: Faházi Boglárka 8.b
                         3. helyezett: Bíró Dalma 8.b
Különdíjban részesültek: Titton Bence 8.b, Tarbuza Harmath Anna 8.a, Kis Milán 8.a
IX. évfolyam: 1. helyezett: Morvai Borbála
                       2. helyezett: Kurfis Dóra
                       3. helyezett: Magyar Zsombor
Különdíjban részesült: Balogh András
X. évfolyam: 1. helyezett: Kovács Anna
                      2. helyezett: Keserű Klementina
XI. évfolyam: 1. helyezett: Kiss Lilla
                       2. helyezett: Dóczi Alida
                       3. helyezett: Mosolygó Virág
Különdíjban részesültek: Kérészi Dominik, Fodor Szonja
XII. évfolyam: 1. helyezett: Gujka Vivien
                        2. helyezett: Dudás Dóra
                        3. helyezett: Rudas Zsófia
Különdíjban részesült: Rikker Krisztina

A zsűri tagjai voltak: Hlavacska Orsolya, Seres János, Haranginé Csuta Anna.



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

Kastélyok
berendezéséhez

vásárolok festményeket, 

ezüstöket, bronzokat, 

órákat, bútorokat,

porcelánokat, stb. 

és teljes hagyatékot.

Telefon: (20) 280-0151

E-mail:

herendi77@gmail.com

Napos és előnevelt csirke kapható
a pomázi baromfikeltetőnél

Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig

            szombaton: 8–12 óráig

Pomáz,
Bethlen Gábor utca 1/a.

Telefon: (06-26) 325-869

REDŐNYÖK
(Alumínium, fa, műanyag)

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szúnyoghálók,

fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, roletták, gurtnicserék

javítások 
EGÉSZ NAP

Telefon: 06-30-987-1237

Ez itt az Ön
hirdetésének helye!

Az újság
6000 háztartásba jut el,

és az interneten
is elérhető.



 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!

A KORMÁNY 50%-OS
TÁMOGATÁSÁVAL


