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T A R T A L OM

Pomáz nélkül nem lenne olyan a világ, mint amilyen. Aki most 
azt gondolja, hogy ezt a mondatot csupán valamiféle túlzott 
lokálpatriotizmus íratta velem, attól hadd kérdezzem meg, 
elektromos autóval jár-e? Nem? Rendben. De amikor tegnap 
este beállt az autójával a garázsába, kiszállt-e az autójából, 
vagy netán a távirányítóját használta a kinyitására? Kiszállt? 
Rendben. És a fogkeféje elektromos? Nem, hanem hagyomá-
nyos? Rendben. De azért porszívó csak van a háztartásban… 
A rádiót be szokta kapcsolni… A zsebében pedig ott van a mo-
bilja… Ezekre már, gondolom, igen a válasz.

Persze, ha használjuk is a sorolt civilizációs eszközöket, at-
tól még a kérdés jogos lehet: korunk mindezen „gyümölcsei”, 
vagy azok valamelyike, és az indító mondatom – Pomáz nélkül 
nem lenne olyan a világ, mint amilyen – között hol az össze-
függés, mi köti Pomázhoz? Nem mi, hanem ki…

Nikola Tesla!
Igen, ő az a valaha élt egyik legzseniálisabb feltaláló, akinek 

az alapkutatásai, felismeréseinek továbbgondolása elvezettek 
(minden)napjaink tárgyaihoz. Ő az, aki megalkotta az elektro-
mos motort – amiből, egy átlagos háztartásban lehet, hogy a 
különböző eszközökben van vagy húsz – vagy a vezeték nél-
küli adatátvitelt – ezért említettem a távirányítót, a mobiltele-
font, vagy éppen a rádiót.

Nikola Tesla pedig többször is járt Pomázon, először 1881-
ben, pályafutásának kezdetén, életének igen nehéz szakaszá-
ban. Itt élő rokonai – a Mandics család – mind anyagi szo-
rultságában, mind megrendült egészsége helyreállításában 
támasza voltak, lehetővé téve ezzel a világot megváltoztató 
felfedezéseit.

Ezért állítom hát büszkén, hogy Pomáz nélkül nem lenne 
olyan a világ, a civilizációnk, mint amilyen.

És ezért is természetes, hogy Önkormányzatunk köszönet-
tel fogadta Zoran Ivanović szerbiai szobrászművész felaján-
lását, az általa alkotott Nikola Tesla szobrot, amelyet május 
végén egy nemzetközi konferencia keretében avattunk a kas-
tély kertjében.

Azon az éjszakán, amikor Nikola Tesla született, a fáma sze-
rint vihar tombolt, sűrűn villámlott. Amikor világra jött a gyer-
mek, az édesanya az aggodalmaskodó bábának azt válaszol-
ta: „Fiam, a fény gyermeke lesz.”. Az édesanyának igaza lett.

S ebből a fényből egy sugárkéve immár Pomázra is vetül.
Hardi Péter

A fény gyermeke
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• A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvoda, Mese-
vár Tagóvoda és Mesedombi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári 
zárva tartás időpontja: 2022.06.13. – 2022.07.15.

Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Pomázi Hétszín-
virág Óvoda és a Mesevölgyi Tagóvoda.

• A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és a 
Mesevölgyi Tagóvoda intézményegységeiben a nyári zárva tartás idő-
pontja: 2022.07.18. – 2022.08.19.

Ebben az időszakban az ügyeletet ellátó óvodák: a Napsugár Tagó-
voda, a Mesevár Tagóvoda és a Mesedombi Tagóvoda.

• A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Galagonya Bölcsőde in-
tézményegységében a nyári zárva tartás időpontja: 2022.07.01. – 
2022.07.31.

A Boróka Bölcsőde intézményegységében a nyári zárva tartás idő-
pontja: 2022.08.01. – 2022.08.31.

Óvodák és bölcsődék nyári zárva tartása
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Májusban elkezdődött a Dankó Pista utca és kör-
nyékének csapadékvíz-elvezetési munkálatainak a 
kivitelezése, amely az alábbi ütemrend szerint ha-
lad:

I. ütem: május 16–június. 23.: Bodza utca 
(Dera-patak és a Beniczky utca közötti 
szakasz)
Az első építési ütem a Bodza utca (Dera-patak kis-
híd és a Beniczky utca közötti szakasza), ez idő alatt 
az utcát a sikeres kivitelezés miatt a közforgalom elől el kell zárni. Az 
utcában az építési területen a gyalogos közlekedés korlátozottan biz-
tosítva lesz, a lakók tájékoztatására figyelemfelhívó táblák kerülnek 
kihelyezésre.

II. ütem: június 24–július 18.: Beniczky utca (Beniczky utca 
– Dankó Pista utca csomópont közötti szakasz)
A második építési ütemben a Beniczky utca jobb oldali padkájában 
fedlappal rendelkező árokelem épül meg, ideiglenes forgalmi rend ke-
rül kialakításra.

III. ütem: július 29–szeptember 7.: Dankó Pista utca
III. A ütem: Dankó Pista u. (Beniczky utca – Dankó Pista utca 
csomópont és a Dankó Pista utca – Mogyoró utca – Hegyalja utca 
csomópont közötti szakasz)

Ebben az ütemben a Dankó Pista utcában ABE jelű árokelemek ke-
rülnek kiépítésre. Az építési munkák ideje alatt az utca a közforgalom 
elől el lesz zárva. Sem a Beniczky utca felől sem pedig a Hegyalja utca 
irányából nem lehet gépjárművel behajtani az utcába.

 III. B ütem: Dankó Pista u. (Mogyoró utca – Hegyalja utca cso-
mópont)

Ebben az ütemben a ø 30 beton csapadékvíz-elvezető csatornák 
kerülnek kiépítésre. Az építés idejére a csomópont a közforgalom elől 
lezárásra kerül.

 III. C ütem: Hegyalja utca (994/1 hrsz.-ú ingatlan és a Dan-
kó Pista utca – Mogyoró utca – Hegyalja utca csomópont közötti 
szakasz)

A Hegyalja utcában 50 méter hosszan a folyóka kerül kiépítésre. 
Az építés ideje alatt az utca nem lesz a közforgalom elől elzárva.

 III. D ütem: Dankó Pista utca (Dankó Pista utca – Mogyoró 
utca – Hegyalja utca csomópont és a Dankó Pista utca – Alma 
utca csomópont közötti szakasz)

A Dankó Pista utcában az ABE jelű árokelemek ki-
építése folytatódik. Az építési munkák ideje alatt az 
utca a közforgalom elől lezárásra kerül. Az utcában 
a gyalogos közlekedés korlátozottan, de biztosított 
lesz, a tájékoztatására figyelemfelhívó táblák kerül-
nek kihelyezésre.

 III. E ütem: Alma utca (Dankó Pista utca – 
Alma utca csomópont és az Alma utca – Szedres 
utca csomópont közötti szakasz)

Az Alma utcában az ABE jelű árokelemek kiépíté-
se történik meg. Az építési munkák ideje alatt az utca a közforgalom 
elől le lesz zárva. Az utcában a gyalogos közlekedés korlátozottan, 
de biztosított lesz, a tájékoztatására figyelemfelhívó táblák kerülnek 
kihelyezésre.

 IV. ütem: Alma utca (Alma utca – Szedres utca csomópont 
és a Középhegy utca közötti szakasz)
Az Alma utcában tovább folytatódik az ABE jelű árokelemek kiépítése. 
Az építés ideje alatt az utca ezen szakasza a közforgalom elől le lesz 
zárva, de nem lesz olyan ingatlan, amelyet csak gyalogosan lehetne 
megközelíteni. Az utcában a gyalogos közlekedés korlátozottan, de 
biztosított lesz, a tájékoztatására figyelemfelhívó táblák kerülnek ki-
helyezésre.

 V. ütem: Középhegy utca (1039/4 és 957/3 hrsz.-ú ingatla-
nok közötti szakasz)
A Középhegy utcában kiépítésre kerül a folyóka. Az építés idejére az 
utca a közforgalom elől nem kerül elzárásra, ideiglenes forgalmi rend 
kerül bevezetésre.

A munka előrehaladását minden esetben az időjárás befolyásolhatja.

Az érintett ingatlantulajdonosokkal a Kivitelező folyamatosan egyez-
tet a kivitelezés ideje alatt. A munkálatokkal kapcsolatos esetleges 
egyéni bejelentéseket, kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet 
megtenni:
E-mail: pomaz@pomaz.hu
Telefon: (26) 814-300

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kap-
csolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

Pomáz Város Önkormányzata

Megkezdődtek a csapadékvíz-elvezetési munkák



Sokakat foglalkoztat a Szent István tér sorsa. Milyen tervek 
vannak a hasznosítására?

Szeretnénk felújítani a teret, amire a Pomáz Kft.-nek van kidolgozott 
javaslata. Beépítünk egy vasbeton szerkezetet a tér alá, amivel meg-
emeljük az egész szintvonalát. Az ott lévő homokot kevernénk össze 
földdel és töltenénk vissza a megemelt pályába. Magában a térben 
semmi változás nem történik, hanem azt a 40 centis lejtést, ami a 
területen van, egyenesítjük ki. Illetve a tér körüli járda szintjét emel-
jük fel kb. 40 centivel, a járda mellett rézsűs kialakítással. Kiépítjük 
azokat a földalatti műtárgyakat, ahol az elektromos vezetéket el lehet 
vinni, valamint feltárjuk, hogy a kandeláberekben hol vannak a szaka-
dások, és azokat is helyreállítjuk. Voltak tervek a tér hasznosítására, 
de a lakókkal egyeztetve arra jutottunk, hogy a zöldfelületet kell visz-
szaállítani, mert erre van nagyobb szükség. A munkálatok márciusban 
kezdődtek volna, de több olyan kötelezettsége lett az önkormányzat-
nak, ami azt a tartalékkeretet emésztette fel, amiből a teret megépí-
tettük volna. Próbáljuk a finanszírozást összeszedni, hogy minél előbb 
el tudjuk kezdeni a földmunkát.

Hogy haladnak a kátyúzási munkálatok a városban?

A megbízott vállalkozó folyamatosan halad az utcákban, kivágják és 
kitisztítják a lyukakat, majd Tenso szalaggal körbezárva visszaillesztik 
az aszfaltot. Meg vagyunk elégedve a munkájával. A szerződése decem-
berig tart, addig folyamatosan végzi a kátyúzást. Összesen 20 millió 
forint + Áfát fogunk ezekre a munkálatokra elkölteni az év végéig. Ké-
rem a lakosságot, abban segítse a munkát, hogy ahol kátyút látnak, azt 
jelentsék be. A város honlapján van a kátyúbejelentő, az ott beérkezett 
jelzéseket azonnal továbbítani tudjuk a kivitelezőnek. Kivéve a főutat, 
a Szentendrei utat és a Mártírok útját, ezek nem a város kezelésében 
vannak. Mi csak a saját útjaink kátyúzását végezzük el.

Milyen okokra hivatkozva kért újabb áremelést a közétkez-
tetést ellátó Hungast Vital Kft.?

A cég az élelmiszerhiány és az áremelkedések miatt jelentkezett, az 
áremelésre lehetőséget ad a közbeszerzési szerződés. Az első áreme-
lési próbálkozása a vállalatnak még márciusban volt, a költségvetés 
készítése előtt nem sokkal. Akkor a képviselő-testület egy viszonylag 
szolid áremelést – egy 8 millió forintos tételt – fogadott el. A legújabb 
levélben, amiben megkerestek minket egy elég brutális áremelést he-
lyeztek kilátásba. Gyakorlatilag kimondva, hogy ha ezt nem tudjuk tel-
jesíteni, akkor nem tudják tovább végezni a feladatot. A közétkeztetés 
eddig is súlyos 200 millió forintunkba került. Ezer adag felett van napi 
szinten az általuk elkészített és leszállított étel, aminek csak a nyers-
anyagnormájának egy részét – egy igen nyomott árat – szedünk be 
a szülőktől. 2019 óta az önkormányzat nem is tudott árat emelni a 
tilalom miatt. Most ehhez az összeghez kellene hozzátennünk még 
42 millió forintot, amit lealkudtunk 25 millióra, de ez is hatalmas, a 
működési tartalékot meghaladó összeg.

Miért keres és venne bérbe ingatlanokat az önkormányzat?

Az önkormányzatnál és intézményeinél nagy a szolgálati lakások iránti 
kereslet, a polgármesteri hivatal köztisztviselői és az intézményekben 
a közalkalmazottak számára. Ami várhatóan emelkedni fog a jövőben, 
mivel több intézmény is munkaerőhiánnyal küzd. Lényegesen köny-
nyebb a jövőben az állásokat pályáztatni, ha a város szolgálati lakást 
tud felajánlani. Mindehhez először a lakásrendeletünket kellett rendbe 

tenni, ami nagyon elavult volt már, és meg sem engedte, hogy közalkal-
mazottak hozzájussanak lakáshoz. Közzétettünk egy felhívást, amiben 
bérbe vehető ingatlanokat keresünk, amire többen jelentkeztek is. Ez a 
lehetőség azért jó a tulajdonosnak, mert az önkormányzat fizeti majd 
neki a bérleti díjat, és a hatályos személyi jövedelemadó törvény alap-
ján ez a tulajdonosnak bevételt jelent, de 0%-os adóval. Jó állapotú 
lakásokat szeretnénk kibérelni, és 5 évre kötünk szerződést. Amikor 
visszaadjuk, akkor jó állapotban fogjuk visszaadni.

Lezárult a Magyar Államkincstár vizsgálata. Miről szólt ez a 
vizsgálat, és mi lett az eredménye?

Az elmúlt évben Állami Számvevőszéki, belső ellenőri, könyvvizsgálói 
és az Államkincstári vizsgálaton vagyunk túl. Ez utóbbi egy nagyon 
mélyreható vizsgálat volt, ahol az önkormányzat és intézményeinek 
gazdálkodását vizsgálták nagy alapossággal, a szabályozástól a szám-
lákig. Az összefoglaló jelentés, ami elkészült, egy nagyon jó és pozitív 
képet mutat az önkormányzatról. Ami megállapításokat tettek, azok 
apróságokra vonatkoztak. Az Állami Számvevőszéki vizsgálat végén 
is azt mondták, ritka, hogy ennyire jó eredménnyel tudják lezárni a 
vizsgálatot. Nagyon szép munkát végzett a Pénzügyi Osztályunk, hogy 
azt a hatalmas adatigényt, amit ránk tettek az ellenőrzések, ki tudtuk 
szolgálni. Az ellenőrzések mellett még a napi ügyeket, számlaérkez-
tetéseket, ellenőrzéseket, ellenjegyzéseket, utalványozást, majd az 
átutalásokat, majd a lekönyvelést is precízen kellett végezni.  Jelenleg 
stabil gazdálkodás és költségvetés alapján dolgozunk, egyre nehe-
zebb gazdasági környezetben.

Nagy Szilvia

Stabil gazdálkodás és költségvetés alapján dolgozunk
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A Szent István tér tervezett felújításáról, a közétkeztetést ellátó cég újabb áremelési igényéről, a szolgálati lakások bővítésé-
nek lehetőségéről és a Magyar Államkincstár lezárult vizsgálatáról beszélgettünk Leidinger István polgármesterrel.

  Leidinger István beszédet mond a Tesla szobor avatásán



Schnürmacher Tamás önkéntes tűzoltó kapta 
az idei évben a Pomáz Város Önkormányza-
ta által alapított „Év tűzoltója” díjat, amelyet 
május 29-én a Hősök terén tartott ünnepi 
megemlékezésen vehetett át.

(Képet köszönjük Czímer Mihálynak.)

Évente több millió forintjába kerül a város-
nak az illegálisan lerakott szemét összegyűj-
tése és elszállítása. Az esetek jelentős részé-
ben kiderül, hogy a hulladék elszállítására 
megbízott személy önti azt le a település zöld 
területein.

A Pomáz Kft. a hulladék ingatlanról tör-
ténő elszállítására kínál lehetőséget. Akinek 
érvényes szemétszállítási szerződése van 
a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel, az 
egy évben 3 m3 háztartási hulladékot in-
gyen lerakhat a cég szentendrei telephelyén. 
A szemét elszállításával a Pomáz Kft.-t lehet 
megbízni, akik garantálják, hogy az általuk 
elszállított hulladék valóban a szolgáltató te-
lephelyére kerül.

Ha élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, 
akkor azt a pomaz.kft@pomaz.hu e-mail cí-
men lehet jelezni.

Április 17-én a késő esti órákban a Margitli-
geti úton egy személygépjármű villanyosz-
lopnak ütközött. A baleset következtében az 
oszlop kidőlt és darabokra tört. A járműben 
utazó két embert a mentők könnyű sérülé-
sekkel kórházba szállították. A kidőlt oszlop 
darabjai kárt okoztak további két ott parko-
ló járműben. A pomázi tűzoltók a járművet 
áramtalanították és a helyszínelés alatt a te-
rület megvilágításában segítettek.

Április 23-án vasárnap délután Dobogókő 
alatt, a sárga turistajelzésen, két idős személy 
rosszul lett. Mentésükre a pomázi, szentend-
rei és pilisszántói tűzoltók érkeztek. Egyikü-
ket a szentendrei hivatásos tűzoltók tűzoltó 
járművel a nagy parkolóba szállították, másik 
személyt a pomázi és pilisszántói önkéntes 
tűzoltók mentőhordágy segítségével vitték a 
találkozási ponthoz. A két idős személy a fá-
radtságon túl sérülést nem szenvedett.

Április 30-án késő este a Kiskovácsi Kór-
ház pszichiátriai osztályán egy 25 év körüli 
beteg felgyújtotta magát. A tüzet a kórház 
dolgozói eloltották, a pomázi és szentendrei 
tűzoltók hőkamerával a helyszínt átvizsgál-
ták, valamint az épületet átszellőztették. 
A súlyos-életveszélyes állapotban lévő férfit 
a mentők kórházba szállították.

Május 11-én a Barát-patak utcában, egy 
családi házban a CO vészjelző bejelzett. 
A  nyílt égésterű kazánnál a rekonstrukció 
során szén-monoxid jelenlétét nem tudták 
kimutatni. A tulajdonos azonnal intézkedett 
a kazán és a kémény átvizsgálásáról.

Május 12-én, Pilisszántón, a Tavasz utcá-
ban zajló építkezésen elvágta a munkagép a 
gázvezeték szerelvényét. A tűzoltók a hely-
színt biztosították, míg a gázszolgáltató a 
hibát elhárította.

Május 6-tól Pomáz Város Önkormányzatá-
nak közterület-felügyelői motoros járőrszol-

gálatot is teljesítenek, a pomáziak fokozott 
közbiztonságérzetének növelése érdekében.

Év tűzoltója

Illegális lerakás 
helyett, a hulladék 
elszállításának 
törvényes 
lehetősége

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből

Motorral is járőröznek 
a közterület-felügyelők
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A testületi ülésen 29 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, amik 
közül a legfontosabbak:

• A képviselő-testület elfogadta a város iskoláiban, óvodáiban és 
szociális intézményeiben a közétkeztetést ellátó Hungast Vital Kft. 
újabb áremelési javaslatát, ami összességében 10%-os áremelkedést 
jelent.

• Módosították az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 
szóló rendeletet. A szabályozás célja, hogy a település működésének 
magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen hiányszakmák képvi-
selői és a város szolgálatában kiemelkedő munkát végző szakemberek 
(például orvosok, óvónők, rendőrök, művészek) számára vonzó alter-
natívát jelentsen, és kedvező feltételeket biztosítson a lakhatásuk 
kérdéskörének megoldásával. A jogalkotó másik célja, hogy a piaci, 
gazdasági vérkeringésbe bevonja mindazokat az ingatlanokat, ame-
lyeket tulajdonosuk a bizonytalan piaci környezet és a bérlettel kap-
csolatos gazdasági és személyi rizikók miatt nem kívánt bérbe adni.

• Elfogadták az újonnan megalkotott, a szociális feladatok ellátásá-
ról szóló önkormányzati rendeletet.

• A testületi döntés értelmében módosították a gyermekvédelmi fel-
adatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás sze-
rint az önkormányzat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton keresz-
tül segítséget biztosít az utcai (lakótelepi) szociális munka keretében, 
a szociális munka módszereivel és eszközeivel, a Pomázon élő kallódó, 
csellengő gyermekeknek és fiataloknak.

• Meghatározták a 2022/23-as nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számát. Eszerint a Pomázi Hétszínvirág Óvodában 8 csoport, a 
Napsugár Tagóvodában 3 csoport, a Mesevölgyi Tagóvodában 3 cso-
port, a Mesedombi Tagóvodában 3 csoport, és a Mesevár Tagóvodá-
ban 5 csoport lesz.

• Módosították a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapdoku-
mentumait a helyi digitális videó archívum létrehozása érdekében, 
amelyek alapjául a Pomáz TV felvételei szolgálnak.

• Az önkormányzat hozzájárul anyagilag egy EKG készülék vásárlá-
sához a háziorvosi rendelő számára.

• A Környezetvédelmi Alap terhére az önkormányzat támogatja a 
komposztálást és a biológiai szúnyoggyérítést népszerűsítő kampányt 
a városban.

• Elfogadták a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft., a Pomáz Kft. ta-
valyi évi beszámolóját és a Szociális Szolgáltató Központ idei szakmai 
programját. Az SZSZK-nak módosították a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és az Alapító Okiratát.

Döntések a május 26-ai 
testületi ülésről
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Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László 1. választókerület

Leidinger István 2. választókerület

Ország István 3. választókerület

Siklódi Csilla 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála 5. választókerület

Nagy István 6. választókerület

Hardi Péter 7. választókerület

Sipos Zoltán 8. választókerület

Kósa Anikó  kompenzációs lista

Rédei Imre  kompenzációs lista

Sarkadi Attila  kompenzációs lista

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

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

polgarmester@pomaz.hu 20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

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

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

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

Fogadóóra: 
előzetes egyeztetés alapján

borbala@andrasek.hu 20/968-9811

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

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

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

csikovar@gmail.com 20/336-1252

Fogadóóra:
egyeztetést követően

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

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

kaniko0113@gmail.com 20/398-8988

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

imredei60@gmail.com 20/928-9718

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

sarkadia6406@gmail.com 26/328-833

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

Nagy István képviselő, 
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter – Pomázért

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Ország István képviselő, 
Pomáz 3. választókerület



Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy meg-
jelenhetünk ebben a lapban. Mindig öröm 
nekünk, ha Pomázhoz köthető eseménye-
ken/médiumokban szerepelhetünk, hiszen a 
zenekar megalakulásában is nagy szerepet 
játszik maga a város és azon belül is a zeneis-
kola. A fenti idézet a tavaly megjelent nagyle-
mezünk, az ÚTON „hitvallása, tételmondata”. 
Talán ez írja le a legjobban azt, hogy mit is 
szeretnénk, kik vagyunk, honnan jöttünk, de 
azért kifejtem bővebben is.

Maga a 30fok árnyékban formáció 2015-
ben indult útnak, de azóta rengeteg tag- és 
stílusváltáson ment keresztül. A zenekar első 
felállása egy gitár duó volt és a repertoár 
főként jazz standardekből állt. Ekkor még 
inkább az utcazenélés, rendezvényeken való 
szereplés, háttérzene volt a fő profil.

A zenekar bővítését igazából az indította 
el, hogy az egyik alapító gitáros, Herendi Bo-
tond (aki a mai napig tagja a formációnak) 
beiratkozott a Teleki-Wattay Művészeti Isko-
lába, ahol a jazz zenekari gyakorlaton sok új 
zenészt ismert meg. Így kibővült a 30fok ár-
nyékban egy énekessel és egy szaxofonossal, 
Báthory Boglárkával, vagyis velem.

A jazztől való elszakadás és új éra 2018-
ban érkezett Ország Eszti csatlakozásával 
ének fronton. Ekkor kezdtünk el saját dalo-
kat írni, eleinte főleg Eszti szövegeit zené-
sítettük meg, de ebben az évben íródott az 
„Erdővel álmodsz” című dal is, amit az első 
saját műnek tartunk és a mai napig minden 
koncerten előadjuk. Egy olyan stílusbeli alap-
követ adott ez a szám, ami magában foglalja 
mindazt, ami a 30fok árnyékban esszenciája. 
A magyar szöveg, a hangszerelés és a dalok 
szerkezetei.

A következő nagy lépés egy basszusgitáros 
keresése volt, ekkor került Pásztor Csilla a ze-
nekarba, aki ma már az énekes és frontember. 
Ezután csatlakozott Tóth Pál Benedek, mint 
dobos, majd Török Bettina, mint basszusgitá-
ros, miután Csilla előlépett énekesnek. 

Mondhatni egy kisebb népvándorlást élt 
meg a zenekar, mire az aktuális alakja kiforrt. 

Időközben a saját dalok születésével, a 
jazz standardek teljesen kikoptak a reper-
toárból, de a használt akkordok, illetve az 
improvizáció még most is magában hordozza 
a műfajt. A jelenlegi stílus meghatározásával 
mindig bajban vagyunk egyébként, talán az 
alternatív pop írja le a legjobban, de jellemez-
tek már minket art rock vagy alternatív folk 
zenekarként is. 

A műfaji sokszínűség abból is ered, hogy 
mindannyian másfajta zenét hallgatunk, más-
ból inspirálódunk, így a 30fok árnyékban 
egyfajta olvasztótégelyként is szolgál, mert itt 
érnek össze az ízlésbeli különbségek. Valameny-
nyire igyekszünk a dalokat egymáshoz csiszol-
ni, de nem szeretnénk keretet szabni, szóval, ha 
egy dal kicsit elütne a többitől, mert ilyen for-
mán gurult ki belőlünk, azt csak hagyjuk lenni.

Nekünk a zene, mint sok más zenésznek 
is, önkifejezés és lehetőség arra, hogy gon-
dolatokat adjunk át. Szeretnénk a dalainkkal 
elindítani a hallgatóban valamit és mivel a 
legtöbb szövegünk élethelyzeteket, érzéseket 
dolgoz fel, így reméljük, hogy akárcsak egy-
egy mondattal, de tudnak hozzá kapcsolódni. 

A zenekar jelenleg egy három dalos kisle-
mezen dolgozik, ami az érzelmi érést, azon 
belül is a szerelmi fellángolást, plátói sze-
relmet, majd magunkra találás folyamatát 
dolgozza fel. Ez a következő hónapokban fog 
megjelenni online formában.

A nyárra pedig már szerveződik egy fellé-
pés Pomázra, illetve Szentendrére is, így ha 
valakit érdekel milyen koncertet ad a 30fok 
árnyékban, azt szeretettel várjuk. Akit nem 
érdekel, azt még inkább. :)

Báthory Boglárka

A zenekar tagjaival a Pomáz Online 
YouTube-csatornáján látható interjú.

Önkifejezés számunkra a zene – 30fok árnyékban
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„Keressük a földön a világ azon kis szegletét, ami a horizonton túl megoldást és válaszokat rejt mindenre, amit 
nem értünk. Ahol megtaláljuk önmagunkat és azt, akire ha ránézünk, önmagunk tükörképe köszön vissza. 
Keressük azt a helyet, ahol a kapcsolódás öröm és sötétlila melankólia, ahol a megértés mögött türelem és elfogadás vár ránk. 
Ha kell, leromboljuk a körénk épített falakat. 
Úton vagyunk valahova. 
Elkísérsz?”  



Hogyan és miért lett szobrász?

Fiatalkoromban többféle ágát is kipróbáltam 
a művészetnek, zenéltem, színészkedtem, 
festettem, a festményeimből kiállításaim is 
voltak. Teljesen véletlenül – az édesanyám 
hatására – a pályaválasztási tanácsadóban 
találtunk egy iskolát, ahol két szakma – az 
ipari kőfaragás és az épületszobrászat – kö-
zül lehetett választani. A kőfaragást válasz-
tottam, mert úgy éreztem, hogy nagyon iz-
galmas, érdekes lehet. Az iskolában kiderült, 
hogy szeretem ezt csinálni, bár minden szem-
pontból nehézkes, szerszám és anyagigényes, 
és fizikailag is megterheli az embert. Például 
egy köbméteres kő súlya két és fél tonna, 
ahogy mozgatod, kétszer nehezebb, mint egy 
autó. Mégis beleszerettem ebbe az egész-
be. A Jóisten kegyelméből másfél év után 
sikeresen le is vizsgáztam. Majd el tudtam 
végezni egy olyan iskolát, ahol a kőszobrász 
szakmát tanulhattam. Ebben az iskolában 
tanultam a legtöbbet. A mestermunkám egy 
saját magam által mintázott női portré volt, 
amit kifaragtam márványból. Onnantól már 
egyértelműen tudtam, hogy szobrász leszek, 
és tudatosan ezt szerettem volna csinálni. 
Pár évvel később – hazai és külföldi munká-
kat követően – szobrászat szakon tanultam 
tovább a Képzőművészeti Egyetemen.

Innentől az anyagválasztás is adott 
volt.

A szobrászat alapvetően úgy kezdődik, hogy 
agyagból az ember megmintázza a tervezett 
alkotást. Kőben már otthon voltam. Ezért 
nagyon nehéz volt nekem az agyaggal dol-
gozni, mert ez egy fordított gondolkodást 
igényel. A kőszobrászatnál ugyanis egy nagy 
tömbből faragok le, vagyis elveszek. Agyag-
ból pedig a nullából építesz fel, ami nekem 
egyszerűen nem ment az elején. Az agyam 
ahhoz volt hozzászokva, hogy visszafelé dol-
gozom. A kövekbe pedig beleszerettem. Több 
száz fajta kő létezik, és a legtöbbet meg lehet 
munkálni. Ez egy nagyon különleges terület.

Az alkotás folyamata hogyan néz ki?

Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy bármi, ami 
érdekel valakit, és arra jár az agya, azzal tölti 
az idejét, abban egyre profibb, tájékozottabb 
lesz. Amikor azzal foglalkozol, hogy egyfoly-
tában szobrokat találsz ki, akkor sokkal több 
minden eszedbe jut. Előfordult olyan is, hogy 
éjjel megálmodtam témákat és magam előtt 
láttam a szobrokat, amiket utána meg is csi-
náltam. Van egy logikai folyamat és össze-
függés a szobrászatomban, mivel annak ide-

jén elkezdtem bizonyos témákkal foglalkozni. 
Ilyen például a víz ritmusa, hullámzása, eb-
ből alakult ki a híd sorozat, hídból az ablak. 
Többnyire sorozatokban gondolkodom, ezek 
között van, ami már két évtizede elkezdő-
dött. Amikor a sorozat részeként csinálok 
egy szobrot, már nem az ötletet találom ki, 
hanem a sorozat egy tagjának az arányrend-
szerét, színét vagy felületi struktúráját.

Ez lenne a saját hang, amit megtalált?

Egy művész alapvetően arra törekszik, hogy 
teljesen egyéni hangú művészetet hozzon 
létre. Ha másol, és nem gondolkodik önálló 
nyelvezetben, az a művész nem lesz túl sike-
res sem művészettörténetileg, sem a közön-
ség szemében.

A műveiben milyen üzeneteket fogal-
maz meg, milyen témákat dolgoz fel?

Sokféle téma van. Talán a legfontosabbak a 
bibliai témák, a hal, a bárka, a szoros kapu. 
Ezek visszafogott jelek, amik felhívják az 
emberek figyelmét a szeretetre, önmegtar-
tóztatásra, mértékletességre. Ezek között 
említeném még a forráskaput, ami a víz je-
lentőségéről szól, és az embrió szobraimat, 
amelyek a gyermekszületés, gyermekáldás 
üzenetének fontosságát közvetítik.

A régi katolikus temetőben is van 
egy ilyen szobra.

Igen, a meg nem született magzatok emlék-
helye. Sokaknak van olyan babája, aki va-
lamilyen okból nem született meg, vagy ko-
rán meghalt. Ez a szobor arról szól, hogy a 
megszületendő gyermek lélekmadárrá vált. 

A kapuval pedig a mennyország kapuját, a 
másvilágba való átlépést ábrázolom.

Köztéri szobrai merre vannak még 
az országban?

Több köztéri alkotásom van már, ezek közül 
Budapesten a Vörösmarty téren és az Állat-
orvosi Egyetemen, de más településeken is, 
például Tamásiban, Gárdonyban, Kápolnás-
nyéken és Sárkeresztúron.

Mióta élnek Pomázon?

Hat éve költöztünk a városba. Van egy tizen-
három éves nagyfiam, őmiatta döntöttünk 
úgy, hogy Pomázon telepedünk le. A költözé-
sünk napja volt egyben a nagylányunk első 
éjszakája a kórházon kívül.

A kastélybeli kiállításának mi volt az 
alapgondolata?

Már évek óta nem állítottam ki a koronaví-
rus-járvány miatt. Legutóbb a Budai Várne-
gyedben, a Szentháromság téren lett volna 
egy nagy kiállításom, de azt a COVID elmosta. 
Ezért ez most nagy jelentőségű számomra, 
mert visszatértem a vérkeringésbe. Nem volt 
konkrét koncepciója a kiállításnak, de ezekre 
az alkalmakra mindig készítek új szobrokat is. 
Itt is láthatóak olyan művek, amik újak vagy 
amiket még nem láthatott a nagyközönség. 
Ilyen például a Forráskapu, ami nem volt még 
soha kiállítva. A Csillagos égbolt kompozícióm 
2006-ban készült és magángyűjteménybe ke-
rült, de most elkészítettem újra, egy picit más-
képp. „A legfontosabb a Szeretet” című szob-
romat sem sokan látták még ezt megelőzően.

N. Sz.

Egyéni hangú művészetet kell létrehozni
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Gondolatkövek címmel nyílt kiállítása a Teleki-Wattay kastélyban a Pomázon élő Kontur András szobrászművésznek, akit 
művei üzenetéről, az alkotás folyamatáról és a kövek megmunkálásának szeretetéről kérdeztünk.



A Tesla Napok mellett szombaton kezdődött, 
az ugyancsak kétnapos, III. Pomázi Huszár és 
Katonai Hagyományőrző Ünnep és a 17. Lo-
vasmajális a Magyar Várban. A huszárok és 
hagyományőrzők felvonulását a Pomázi Ön-
kéntes Tűzoltózenekar kísérte, a Városháza 
előtt Leidinger István polgármester fogadta 
őket.

A Magyar Várban egész hétvégén zajlottak 
a gyorsasági, ügyességi lovasversenyek, lo-
vasíjász bemutatók és lovas játékok. A láto-
gatók is kipróbálhatták a lovaglást, íjászatot, 
kézműves foglalkozásokat. Volt agyagozás, 
kovácsolás és kirakodó vásár is, majd este 
táncház várta a vendégeket. A két rendez-
vénynek találkozási pontja is volt, a huszárok 
egy csoportja ugyanis részt vett a Tesla szo-
bor avatáson, Mandics Pál huszár ezredes, a 
feltaláló nagybátyja tiszteletére.

Gyereknap alkalmából, a művelődési ház 
előtti parkban várták remek koncertekkel 
és programokkal a családokat. Volt táncbe-
mutató, Mini Vidámpark, interaktív mese 
táncház, zenés meseelőadás, Airsoft, íjászat, 
ejtőernyős szimuláció a MATASZ jóvoltából 
és még sok más.

Előző napon pedig – szintén hagyomány-
teremtő jelleggel – az I. Pomáz Gyerekkönyv 
Fesztivált rendezte meg az intézmény. 

Vasárnap délelőtt az I. és a II. világhábo-
rú hőseire emlékeztek a Hősök terén álló 
Jankovich Gyula által készített emlékműnél 
és a Városháza parkjában lévő emlékműnél. 
A  megemlékezésen Leidinger István polgár-
mester mondott beszédet.

A hétvége programjairól megnézhetik a 
beszámolókat a Pomáz Online YouTube-csa-
tornáján.

Programkavalkád volt május utolsó hétvégéjén a városban
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  Katonai hagyományőrzők fogadása a Városháza előtt

  Nagy sikere volt az I. Pomázi Gyerekkönyv Fesztiválnak

  Aranyalma Páros zenés előadása a gyereknapon  Megemlékezés a világháborúk hőseiről

  Huszárcsapatok felvonulása a Magyar Várban



Hagyományteremtő jelleggel Tesla Napokat 
szervezett Pomáz Város Önkormányzata a 
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat-
tal közösen. A kétnapos rendezvény során 
felavatták a Teleki-Wattay kastély kertjében 
a világhírű feltaláló szobrát, amelyet Zoran 
Ivanović belgrádi művész ajánlott fel Pomáz 
számára.

A rendezvényt Leidinger István polgár-
mester nyitotta meg, az eseményen beszédet 
mondott dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium miniszterhelyette-
se, államtitkára is. A megnyitón fellépett az 
Opanke Szerb Néptáncegyüttes, és beszélge-
tés volt Kocsis G. István íróval a feltalálóról 
szóló könyvéről. Átadták a díjakat a Tesla 
rajzversenyre érkezett munkák helyezettjei-
nek, és bemutatták az eseményre készített 
Tesla tekercs süteményt.

Szombaton délelőtt konferenciával foly-
tatódott a program, amelyen Hardi Péter 
alpolgármester köszöntötte a vendégeket. 
Aleksandra Ninković Tašić, a Szerb Tudo-
mányos Akadémia Tagja, a Tesla kutatás 
legújabb eredményeiről számolt be. Dr. Ma-
dai Gyula, fizikus Tesla pomázi kötődéseiről 
és családi kapcsolatairól tartott előadást, 
dr.  Jeszen szky Sándor, fizikus a feltaláló 
találmányainak jelentőségéről napjainkban, 
Egely György kutató pedig arról beszélt, hogy 
még mindig vannak Teslának jövőbe mutató 
felfedezései.

Nikola Tesla szobrát dr. György László, a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium állam-
titkára leplezte le Leidinger István polgár-
mesterrel közösen. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével dr. Ivan Todorov, a Szerb 
Köztársaság budapesti nagykövete is.

Az eseményhez kapcsolódóan körséta volt 
Pomázon, ahol „A géniusz” címmel a tájház 
Tesláról szóló időszaki kiállítását és a Német 
Nemzetiségi Iskola Tesla termét lehetett meg-
nézni.

A Tesla Napokról tudósításokat láthatnak 
a Pomáz Online YouTube-csatornáján.

Felavatták Nikola Tesla szobrát a kastélykertben
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  Dr. György László államtitkár és Leidinger István polgármester leleplezi Tesla szobrát

  Zoran Ivanović belgrádi szobrászművész beszél az alkotásáról

  Hardi Péter megnyitja a tudós életéről, találmányairól szóló konferenciát  Dr. Jeszenszky Sándor, fizikus előadása közben



A Pomázi Civil Szövetség volt a főszervező-
je és egyben fővédnöke a Retro Táncestnek. 
Célunk, hogy a civil bálok hangulatát vissza-
hozzuk, kötetlenebb dress code-dal, retro 
tánczenével, a közösségi élet vidám hangula-
tával. Az élő zene mellett programok is szóra-
koztatták a közönséget. Versenytáncosaink 
nyitótánca után színházi műsorjelenetet is 
megnézhettek vendégeink, valamint kvízjá-
ték és táncverseny is várta az érdeklődőket a 
tombola mellett. Civil bálunkkal hagyományt 
szeretnénk teremteni, hogy minden évben 
legalább egyszer, egy vidám, táncos estére 
összegyűljünk a festői környezetben találha-
tó kastélyban. Ötletgazdánk Adamikné Dusz-
kó Babi volt.

Először is köszönetet szeretnék monda-
ni Pomáz Város Önkormányzatának, mert 
pályázat útján támogatta rendezvényünket, 
továbbá a Teleki-Wattay Kastélyszállónak, 
hogy a helyszínt biztosította.

Főszervezőink voltak:
Duszkó Babi, Egervári Lilla, Gyarmati Fru-

zsina, Kulifai Anita, Nagy Gyula

Köszönet támogatóinknak: Nullpont Szín-
játszó Műhely, Vincze Ági És Vincze Gábor 
táncosok, Horváth Emőke, Muhari Orsolya, 
Kenyeres Tamás, Astero Szépségszalon Po-
máz, ICO Zrt., Ledvance, Selection Delica-
tesse (1036 Bp., Lajos u. 91.), Jutka Papír 
Áruház, Pozsár Eszter, Felzárkózunk Alapít-
vány, Inform Kiadó és Nyomda, Caffe Bon-
Bon Csokoládébolt, Non-Stop Élelmiszerbolt, 
Re-Ge Gyros Pomáz, Camino Mozgás és Élet-
mód Központ, Szökő Cukrászda, Tittitorta 
Cukrászműhely, Menükuckó (Fót), Egervári 

Júlia, Egervári Lilla, Én-Idő Masszázsszalon 
(Csobánka), Horváth Bozsena, Nagy István, 
VikStories Photo (Csobánka)

és további köszönet az önkéntes segítőinknek:
Elek Icu, Kapornai Tímea, Leidingerné Fo-

dor Andrea, Leidinger Kitti, Adamik Attila, 
Andrásné Murányi Borbála, Kövér Éva, Me-
gyesi Marcsi, Varga Gyula.

Gyarmati Fruzsina
Pomázi Civil Szövetség

elnöke

Kedves invitálásnak tettünk eleget május 
14-én, szombaton, egy kalászi sétára. A meg-
hívást a Civilkalásztól kaptunk, és a Pomázi 
Civil Szövetségnek szólt. Budakalász alsóról 
indultunk, és több olyan eseménypontot 
érintettünk, amiről a vendéglátóink sikeres, 
vagy sikertelen történeteket mondtak el. 
Ahogy kivettem szavaikból, ők már az előző 
városvezetéssel nagy csatákat vívtak. Elér-
ték, hogy legyen ott zebra, ahol nagyon in-
dokolt, de a városvezetők kizártnak tartották 
a körülmények miatt. S mire jó, ha a tagság 
között van egy közlekedésmérnök? Hát pont 
az ilyen esetekre, amikor a szakértelem el-
lentmond a lehetetlennek.

Nem kis nosztalgiával mutattak egy jelen-
leg bezárt óvodát, amelyet nemhogy végleg 

eltörölnek, ahogy ez volt a vezetés akarata, 
de hozzá még telket is vettek, és egy új lé-
tesítményt fognak emelni. S ez csak a civilek 
igényfelmérésének és aláírásgyűjtésének kö-
szönhető.

Közben egy iskolát is érintettünk, itt meg 
nagyon aktuális volt a Pedibusz története, és 
a napjainkban is zajló lebonyolítása. Ennek 
lényege, hogy a gyerekek felügyelet mellett, 
gyalogosan jussanak el az iskolájukba. Nekik 
is jót tesz a mozgás, és a városi forgalom is 
kevesebb lesz. Mert ahogy kiderült, mint ná-
lunk Pomázon is, a közlekedési zsúfoltságot 
nagy részben a városon belüli közlekedés 
okozza. Náluk már eredményesen zajlik a Pe-
dibusz járat, igaz csak a reggeli órákban.

Utunk során, a régi városrész egy kis ut-
cájában egy takaros ház előtt megálltunk. 
Ágnes tájékoztatott, hogy bizony ez az Ön-
kormányzaté, a funkciója még nincs eldönt-
ve, s ők nagyon szeretnék ha ott helyet kapna 
többek között a Civilkalász is. 

Felmentünk a Kálvária dombra is, ott egy 
országos hírűvé vált telek „umbuldáról” és 
építkezési furcsaságokról kaptunk betekin-
tést, amelynek felderítésében nagyon ott vol-
tak, és vannak a civilek, amelynek peresítése 
bizonyítása még most is folyik.

Miután ki is gyönyörködtük magunkat 
a csodás panorámában indultunk vissza a 
városba. A szintén hírhedt lámpás keresz-
teződésnél egy kis kerékpározást reklámozó 

akciót is csináltunk. 
Náluk is a közle-
kedési gondokat 
a megnövekedett 
lakossági létszám okozza, amihez nem páro-
sult az infrastruktúra, ahogy nálunk is.

Bementünk a volt Lenfonó udvarára, ott 
közvetlenül láttuk a környezetszennyező 
nehéz örökséget. A talajba került pakura és 
festékanyag megsemmisítése már állami fel-
adatnak bizonyul. Mindenesetre az idő elle-
nünk dolgozik, a talajban a szennyezőanyag 
a Duna felé szivárog! A Civilkalász nem hagy-
ja „aludni” az ügyet, így meg főleg, hogy ez 
már túlnőtt a város környezetszennyezésén.

A fárasztó, de annál érdekesebb utunk az 
Omszki-tónál végződött. Ott is volt gond, de 
már a civilek az új városvezetőkkel megoldot-
ták. Kutyások, sétapark, biciklisáv, így lehetne 
összefoglalni a megoldott gondokat. Vezetőnk 
nem győzte mondani, hogy az új városvezetés 
mindenben partner. Ahol lakossági jelzés bár-
mire is felmerül, a civilek, mint közreműködő 
partnerek vannak jelen, és segítik a megoldást.

A sétánk végén még sok hasonló gondot 
megbeszéltünk, annál is inkább, hisz a Civil-
kalász már nem egynek a megoldásán is túl 
van. Tevékenységük és eredményességük 
minta és példa a többi civil szervezetnek.

Köszönjük a szervezést, a sok hasznos ta-
nácsot!

Elek Icu

Civil házunk táján
Retro Táncest a Kastélyban

Séta Budakalászon a Civilkalász meghívására
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Június 9. (csütörtök) Kamé leon terem 18:00 Helytörténeti előadás – a Pomáz 
Barátai Társaság előadása

Június 11. (szombat) Klubterem 9:00–12:00 Ökokörforgás 
Színházterem 17:00 Boribon autózik – Nefelejcs bábszínház előadása
Jegyfoglalás 2250 Ft-ért a www.mesehajo.com oldalon lehetséges!
Június 12. (vasárnap) Színházterem 15:00–19:00 Nosztalgia délután
Június 17. (péntek) PMHK Terasz 19:00 Irodalmi kávéház – Viola Szandra: 

Használt fényforrások című kötetével a főszerepben
Közreműködik: Trokán Anna – színművész, Viola Szandra – költő, Keönch 

László Farkas – zeneművész
Belépés díjtalan!
Június 18. (szombat) 10:00–19:00 I. Jóga – Maraton az Etka – Jóga Rekreá-

ciós Egyesület rendezésében
Egész napos nyílt órákkal és előadásokkal várjuk az érdeklődőket! Belépés 

díjtalan! Az órarendet keressék a PMHK aulájában kihelyezett forgóáll-
ványon!

Június 26. (vasárnap) Színházterem 15:00–19:00 Nosztalgia délután

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 
júniusi programajánlója
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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!

Laczkó Benjámin 2022. április 5.
Fekete Boglárka Blanka 2022. április 15.
Bozó Botond Kende 2022. április 20.
Petrécs Alíz 2022. április 20.
Gombos Lujza 2022. április 23.
Reguly Franciska 2022. április 28.
Édes Írisz 2022. május 5.
Nádor Noel 2022. május 5.
Cocaj Ezan 2022. május 6.
Paulenyák Olívia 2022. május 8.
Magdus Áron 2022. május 10.
Egyed Richárd 2022. május 11.

Gólyahírek

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



Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2022. évi szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár – Pomáz

III. 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.



Ahogy a települések túlnyomó többségében, 
így Pomázon se lehet már olyan hagyomá-
nyos értelemben vett termelői piacot működ-
tetni, ahol valóban őstermelők, kistermelők 
zöldség, gyümölcs, tejtermék, húsáru és 
egyebek kínálatával találkozhatnánk hét-
ről-hétre.

Még az egyébként nagy látogatottságú 
piacok esetében is gyengébb a forgalmazás, 
mint ami valamennyi árust folyamatos visz-
szatérésre ösztönözne. Sok látogató csak né-
zelődik, vagy csak egy-két terméket vásárol. 
Miért?

A 21. századra a városi agglomerációkban 
túl kevés a mezőgazdálkodással foglalkozók 
száma, csak minimális állami/EU-s támoga-
tással lehet működni a szabályozók miatt, 
míg a távolabbi termelők számára az utazási 
költségek és a ráfordítandó idő nehezebben 
térül meg.

Mert mostanra az üzletláncok teljes körű 
termékkínálatában az iparosított, sokszor 
kétes körülmények közötti termeléssel előál-
lított élelmiszerekkel és hatalmas logisztikai 
háttérrel kellene versenyezni.

Ami már csak azért is lehetetlen, mert a 
földrajzi és éghajlati különbségek miatt sehol 
sem lehet lokálisan mindenfélét megtermelni. 
Tehát többnyire részleges kínálattal találkoz-
hat a kitartóan friss, egészséges és megsze-
mélyesíthető termékekre igényes fogyasztó. 
És ezek már a vidéki falvakra is igazak.

Mi tehát a megoldás arra, hogy valóban jó 
minőségű, táplálóbb és lehetőleg hazai for-
rásból tudjuk családunkat élelmezni, miköz-
ben a kritikus nemzetközi fejlemények sora 
nehezíti lehetőségeinket?

– megoldás kell 
arra, hogy a lehető 
legszélesebb ter-
mékkínálat álljon a 
fogyasztó rendelke-
zésére

– megoldás arra, 
hogy ha kell, távo-
labbi termelőtől is 
eljusson a szüksé-
ges élelmiszer tele-
pülésünkre

– megoldás kell 
arra, hogy a termelő 
hétről-hétre tudjon 
kalkulálni, beoszta-
ni idejét, termékeinek értékesítési lehetősé-
geit is a gazdálkodói tevékenysége mellett

– megoldás arra, hogy a fogyasztó számá-
ra ne legyen szükséges több beszerzési forrás 
után járnia

– tudja kevés idő és utazás ráfordítással, 
lehetőleg kényelmes időpontban (munkaidőn 
kívül és még elutazások előtt) megoldani a 
beszerzést

– garantált ár-érték színvonalú és egészsé-
ges, visszakövethető (!) minőségeket kaphas-
son pénzéért

– vásárlásainkkal erősítsük a hazai gaz-
daságot, költsük pénzünket helyben, de leg-
alábbis határainkon belül

A felsorolás nem teljes, de ilyen célokra 
hazánkban és külföldön is ismerté váltak az 
ún. „bevásárló közösségek”, amelyek többfé-
le fenntartói rendszerben, egyaránt az inter-
netes web-áruházak alkalmazásával mutat-
nak széles kínálatot, és az úgynevezett Rövid 

Ellátási Lánc – jegyében heti előrendelésre 
szervezik meg a termékek útját többnyire 
csütörtöki, pénteki napokon, gyors átadásra, 
egy-egy átadó helyszínen.

Ebben a formában a termelőkkel, vagy 
közreműködő integrátorokkal rendszeresen, 
de rövid időre szabottan megoldhatók kony-
hai hozzávaló szükségleteink.

Pomázon is rövidesen megkezdi műkö-
dését e modernizált termelői piaci forrás, 
a www.rendeljtermeloit.hu weboldalon, a 
megrendelt termékeket a Pomáz Kft. telep-
helyének Goethe köz felőli épületénél lehet 
átvenni (a német tannyelvű iskolaudvarral 
szembeni zsákutca).

A fejleményekről a Facebook-on olvashat-
nak, illetve érdeklődni a rendeljtermeloit@
gmail.com címen lehet.

Köszöni az olvasó figyelmét:
Eszterle István

vállalkozó

Április egyik legborongósabb napján, a 
Teleki-Wattay Művészeti Napok kereté-
ben került színre a világirodalom legfé-
nyesebb éjszakájáról szóló színdarabja, 
Shakespeare Szentivánéji álom című 
műve. A színdarabot előadó Nullpont 
Színjátszó Műhely, a Teleki-Wattay 
Művészeti Iskola legnagyobb dráma-
csoportja, a hangtechnika szakkal kö-
zösen kapott lehetőséget az NTP-IN-
NOV-21-0119 HangSzín – élményalapú 
komplex tehetséggondozó program pá-
lyázatán belül arra, hogy megvalósítsa 
a drámairodalom egyik legizgalmasabb 
és egyik legtöbbet játszott művét.

A Nullpont Színjátszó Műhely fiatal szerep-
lői valódi színészi teljesítményt nyújtottak, és 
újító szellemmel, friss látásmóddal szólaltat-
ták meg Shakespeare figuráit. Az eredeti mű 
látásmódját tiszteletben tartva saját képükre 
formálták a jeleneteket, számos önálló ötlet-
ből álló rögtönzött szöveggel bővült a darab, 

amely által Shakespeare örökérvényű szöve-
ge igazán kortárs módon szólalhatott meg. A 
tehetséges fiatalok saját maguk tervezték az 
előadás jelmezeit, írták az élő hangszerekkel 
előadott zenét és táncolták el az eredeti ko-
reográfiát. Az igazán szórakoztató előadás 
nemcsak azért lehetett nagy élmény a nézők 
számára, mert valódi életörömöt közvetített 

egy igazán felkavaró tavasz után, ha-
nem azért is, mert a Nullpont Színját-
szó Műhely alkotói között érződik egy 
olyan egymást támogató és inspiráló 
összhang, amely minden jó közösség 
sajátja. A  hangtechnika tanszakkal is 
gyümölcsöző volt a drámások együtt-
működése, ami tükrözi azt, hogy a Te-
leki-Wattay Művészeti Iskola egy igazi 
közösségteremtő hely Pomázon, ahol 
kreatív művészeti munka folyik.

Érdemes máskor is ellátogatni az is-
kolába, hiszen a Szentivánéji álomhoz 
hasonló varázslatos programokban le-

het része az érdeklődőknek.

Termelői Piac 2.0 – avagy alternatív élelmiszer-kínálat 2022-ben

Önfeledt szórakozást nyújtott a Szentivánéji álom előadás
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III. 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.



De mi is az a fermentálás? Sokunk számára 
idegenül csenghet ez a szó. Jómagam akkor 
találkoztam először a kifejezéssel, amikor 
Dél-Koreában vidéken jártam, és próbáltam 
megfejteni az étkezésekkor elénk rakott kis 
előétel jellegű porciók mibenlétét, a különle-
ges savanykás, hol sós, hol édeskés ízek for-
rását. A legnépszerűbb a kínai kelből készült 
kimchi, általában sok csilipaprikával, de talál-
hatunk benne különféle retkeket, egyéb helyi 
zöldségeket is. Az érdeklődésünket látva az 
egyik kis faluban megmutatták, hogyan ké-
szül a kimchi, és akkor végre összeállt a kép, 
hogy miért állnak nagyméretű agyagedények 
a házak tornácán a napra kitéve. És ezzel 
együtt az is világossá vált, hogy nálunk is meg 
van a koreai kimchi magyar testvére, mégpe-
dig a savanyú káposzta! Az eljárás pedig nem 
más, mint a savanyítás, erjesztés. Messzire 
kellett mennem ahhoz, hogy újra felfedez-
zem ezt a csodálatos módszert, és kedvet 
kapjak a kipróbálásához, pedig hazánkban is 
van hagyománya. Ezzel egy hosszú folyamat 
vette kezdetét, aminek első állomása a saját 
kimchi elkészítése volt, majd rátaláltam egy 
Facebook csoportra (Fermentálás – tippek, 
trükkök, receptek), ahol egy teljesen új világ 
tárult fel előttem.

Miért jó a fermentálás, és mi köze a 
környezettudatos gondolkodáshoz?  
Ma már tudományos kutatások is alátá-
masztják azt a Hippokratész által is megfo-
galmazott ősi tudást, hogy minden beteg-
ség a belekben kezdődik. Egészségünk az 
emésztőrendszerünkben velünk szimbiózis-
ban élő milliárdnyi bélbaktérium és gomba 
(mikrobiom) állapotától függ. A modern vá-
rosi életmód, a túlzott higiénia, a feldolgozott 
ételek, az intenzív élelmiszertermelés, az anti-
biotikumok használata az emberi mikrobiom  
elszegényesedéséhez vezet. Ennek a hosszú-
távon egészségkárosító folyamatnak az egyik 
orvoslása lehet a fermentált ételek fogyasz-
tása. Ezek az étkek tartósítószer-mentesek, a 

tejsavasan erjesztett zöldségek pedig probio-
tikus hatásukkal támogatják az emésztőrend-
szert. A különféle erjesztési módok összetett 
kémiai folyamatok, melyek leírva bonyolult-
nak tűnhetnek – érdemes utána olvasni – és 
ez talán elijesztheti a kezdő próbálkozókat, 
de a gyakorlatban egy egészen egyszerű eljá-
rásról van szó, melyhez nem kell más, mint a 
kiválasztott zöldség, víz és só, illetve a meg-
felelő edény és egy kis élelmiszer-biztonság. 

Szezonalitás és lokalitás
Ha elindulunk a fermentálás útján egyre 
érdekesebb ismeretekkel gazdagodhat tu-
dásunk az emberi szervezet működéséről 
és a táplálkozás viszonyáról, a különféle 
zöldségek jellemzőiről, felértékelődhet a 
szezonalitás és lokalitás kérdésköre. Bármi-
lyen zöldség megfelel, de a legjobb, ha helyi 
termelőtől, a szezonnak megfelelő, vegyszer-
mentes zöldségeket szerzünk be, hogy meg-
támogassuk az elfogyasztott fermentátum 
jótékony hatását. A bélflóránk összetételét 
meghatározza a lakókörnyezetünk, így elő-
nyös lehet az ahhoz hasonló földrajzi környe-
zetben termett zöldségek fogyasztása, illetve 
így a lokális kistermelőket is támogathatjuk. 
Az évszaknak megfelelő alapanyagok sokkal 
ízletesebb eredményt hoznak, így ezt a szem-
pontot is érdemes figyelembe venni. Mivel 
az év minden szakában nincs lehetőségünk 
friss zöldséget fogyasztani, érdemes lehet 
előregondolkodni, és felkészülni a télre. Ja-
nuártól márciusig gyakorla-
tilag semmilyen növénynek 
nincs szezonja, ilyenkor a 
fermentálás sem időszerű, 
de az őszi hónapok minden 
szempontból előnyösek. 
Nem túl magas a hőmérsék-
let – mint mondjuk nyáron, 
amikor inkább csak rövid 
ideig tároljuk az erjesztett 
zöldséget, vagy akár pár 
nap után el is fogyasztjuk 
azokat – és még a legtöbb 
zöldség november végéig 
elérhető, ilyenkor nagyobb 
mennyiséget is érdemes le-
het készíteni. A fermentálás 
az egyik legősibb tartósí-
tási módszer, ami megőrzi 
a zöldségek vitamintartal-
mát, és elérhetővé teszi 
számunkra azokat télen is.

Mivel kezdjük?
Talán a legegyszerűbb – és 
biztos sikert hozó – mód-
szer a sós felöntőlével való 
savanyítás. Ebben az eset-

ben a választott zöldségtől függően 1–5%-os 
sóoldatot használunk, a legtöbb zöldséghez 
megfelelő a 2% (1 liter víz + 20 gramm só). 
Az előkészületek fontos része az edények és 
eszközök megfelelő megtisztítása, fertőtlení-
tése, a zöldségek meghámozása, feldarabo-
lása, a sérült részek eltávolítása. Fontos a 
légmentes záródás, ha nem vagyunk benne 
biztosak, akkor egy nagyobb darab zöldség-
gel vagy nehezékkel leszoríthatjuk a zöldsé-
geket. Ha „megtömtük” a befőttes üveget a 
feldarabolt zöldségekkel, csak utána öntjük 
fel az oldattal. Minél kevesebb légrés marad 
az üvegben, annál gyorsabban és biztosab-
ban indul be az erjedés, és kisebb az esélye a 
penész keletkezésének. 

Itt a tavasz és még előttünk a nyár, tö-
kéletes időszak a fermentálásra, az első 
kísérletekre, hiszen akár 3-4 nap után már 
fogyaszthatjuk is az erjesztett zöldséget! 
Végtelen a lehetőségek tárháza, fűszerek és 
zöldségtársítások, illetve az üvegben töltött 
idő, oldat és szárazon sózás tekintetében. 
Érdemes ellátogatni a Fermentor Blog-ra, itt 
bevált receptek is találhatók. (www.fermen-
tor.blog.hu ) 

Forrás: Király Ágnes: Fermentálj egyszerű-
en, tippek, trükkök és receptek a házi erjesz-
téshez, HVG Könyvek, Budapest, 2021. 

Egervári Júlia
Pomázi Ökokör

Fermentáljunk!
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Miért? Mit? Mikor? Hogyan?



Valószínű, hogy a problémámmal nem vagyok egye-
dül! A rovarvilág évmilliók alatt kifinomult ezen tagja 
képes az apró kellemetlenség rezdüléseitől a tébolyult 
csápolásig felbosszantani az embert. Ez a kitartó ízelt-
lábú évmilliók alatt sem akadt fel a darwini rostán: 
túlélt bolygóbecsapódást, jégkorszakot, sőt, a csap-
kodó tenyereket is. Dünnyögése nem elringat, hanem 
ősi alarmot fúj, felébresztve és vadászatra késztetve a 
szendergőket. A szúrásuk vírusokkal, élősködőkkel fer-
tőzhet meg. Talán ezért is reagálunk ilyen túlzottan erre 
a kis vérszívóra. Fizetségként a csekély vérért az embe-
ren őrjítően viszkető csípésnyomok maradnak allergiás 
tünetekkel. Ráadásul gyakran nem vesszük észre a szú-
nyogot, csak, ha már indul a vakarózás… A problémám 
ez a bosszantó és kiszolgáltatott helyzet! Nem csípem, 
ha csíp!

Tudvalevő, hogy a szúnyog nem távolodik el mesz-
szire a tenyészhelyétől, erős szélben elbújik, nem viteti 
magát a szelek szárnyán. Mivel nagyobb vizekben lár-
váikat megeszik a halak, az időszakos pocsolyák, víz-
gyülemek a zavartalan szaporodási helyeik. A probléma 
megoldását is ilyen környezetben kell keresni! Szóba jö-
hetnek kerti madáritatók, esővízgyűjtő helyek, virágtá-
nyérok, kerti tavak, kezeletlen úszómedencék, autógu-
mik mélyedései, egyszóval minden, ahol egy kupaknyi 
víz összegyűlhet. Befedni, gyakran cserélni, kiönteni, 
odafigyelni az igazi megoldás a szúnyogok ellen! Ez az, 
amivel mi is hozzájárulhatunk a nyugodt, békés nyári 
estékhez.

Nagy István
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

A napi rendszeres testmozgás és a séta el-
engedhetetlen a kutyusok számára. Ez kor-
tól, nemtől és fajtától független. Minden eb 
szereti a szabad levegőn eltöltött mozgást, 
bolondozást, játékot. Van, amelyik hamarabb 
elfárad vagy nehezebben viseli a melegebb 
időjárást, de a mozgás mindenkinek kötelező.

A napi séták alatt erősödik a csontozata, 
az immunrendszere és nem utolsósorban a 
kedve is jobb lesz. Ha más kutyákkal talál-
koztok, akikkel szaladgálhat, futkározhat, az 
pedig a szocializációban segít. Mindannyiunk 
számára szükség van a felesleges energia le-
vezetésére. Miért pont a kis kedvenceinknek 
ne lenne rá szüksége? Éljetek kis vagy nagy 
lakásban, kertes vagy társasházban a napi 
testmozgás elengedhetetlen.

Nagy melegben a sétákat érdemes a kora 
reggeli vagy sötétedés utánra tenni. A füves, 
zöld terület nem melegszik át annyira, mint 
az aszfalt, így, ha lehet, ilyen helyet keresse-
tek a sétákra. Az aszfalt, beton akár 55 °C-os 
is lehet. Napközben a rövid, egészségügyi, 
pár perces kint létek javasoltak.

A nyári nagy melegekben is rendkívül fon-
tos pár alapszabály betartása, hogy elkerül-
jük a hőgutát vagy a kiszáradást. A kutyák 
hőleadása a talpukon és az orruknál találha-

tó verejtékmirigyeken keresztül történik, ám 
lihegéssel távozik a legtöbb hő a nyelvükön 
keresztül.

Szigorúan tilos akár gyereket, akár kutyát 
vagy bárkit az autóban hagyni. Kicsit leenge-
dett ablaknál is pár perc alatt szaunává vál-
tozhat az autó.

Akár kertben, akár lakásban tartott állatról 
beszélünk minden esetben rendkívül fontos 
az odafigyelés. Mindig álljon az állat rendel-
kezésére elegendő folyadék és árnyék, ahol 
hűsölhet. Ventilátor vagy légkondicionáló 
esetében figyelni kell a huzatra, mivel súlyos 
szem- és fülgyulladást okozhat.

A legtöbb kutya nagyon szeret pancsolni, 
ezért merevfalú medencét, gyermek homo-
kozót is ki lehet tenni neki a kertbe. Ebben 
is szükséges a vizet naponta cserélni és 
rendszeresen tisztítani az eszközt. Ám hosz-
szú fürdés vagy pancsolások után a mancs 
bőre felpuhulhat, így a forró talajt kerül- 
ni kell.

Minden étkezés után rendkívül fontos a 
tálak tisztán tartása, főleg a kertben tartott 
kutyák esetében, hogy elkerüljük a baktériu-
mok elszaporodását.

Jó sétát, kellemes időtöltést és élvezzétek 
ezt az időszakot, amíg csak lehet.

Mi Fido nagyon híres pancsolós képével 
kívánunk minden kedves két- és négylábúnak 
balesetmentes és élményekben gazdag nyarat!

Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
Adószámunk: 18668360-1-13
Bankszámlaszámunk:11705008-20441069

Köszönjük a felajánlásokat védenceink ne-
vében is!

Nem csípem, ha csíp!

Biztonságos nyár a háziállataink számára is
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  A legtöbb kutya nagyon szeret pancsolni



Ismét megrendezték a Mátyás gálát
A 2019-es nagysikerű műsor után, idén végre 
újra megrendezhettük hagyományos Mátyás 
gálánkat, ami megint fergetegesre sikerült. 
Az 1. 2. és 3. évfolyamosaink most tapasz-
talták meg először, hogy milyen felkészülni 
egy színpadi produkcióra és milyen több száz 
néző előtt szerepelni, munkájuk gyümölcse-
ként hatalmas tapsot kapni, szüleik, tanítóik 
dicsérő szavait hallani. Az elmúlt évek végzős 
osztályai életéből kimaradt, hogy a felvételi 
terhei után és a ballagás előtt még legyen egy 
utolsó közös produkciójuk együtt, ami még 
szebbé teszi az utolsó heteiket, amire jó lesz 
később visszaemlékezni. Ez a hosszú szünet 
nemcsak diákjainkat, hanem pedagógusain-
kat is arra ösztönözte, hogy idén is mindent 
beleadva, egy fantasztikus, színes és színvo-
nalas gálát szervezzünk meg. Köszönjük min-
denkinek, aki ezt lehetővé tette!

Újabb sportsiker!
Május 7-én a kicsikéink, az U9 korosztályos 
lány és fiú szivacskézilabdásaink, ismét Szi-
getszentmiklóson jártak. Az iskolák közötti 
országos verseny II. fordulóján csapataink 
2-2 meccset játszottak, mindegyiket meg-
nyerték, így a csoportjukban a legjobban 
szerepeltek.
Akikre büszkék vagyunk:
Szabó Dóra (2. a), Kárpáti Zara (2. a), Cseri 
Fanni (2. a), Szalontai Kinga (2. b), Szabó Li-
nett (1. c), Bálint-Bérci Hanna (2. a), Farkas 
Luca (1. a), Pista Zsófia (1. a), Sipos Boglárka 

(2. c), Pál Gergő (1. a), Tamás 
Ábel (2. a), Szépvölgyi Za-
lán (1. a), Koczó Áron (2.  c), 
Kiss Keán (2. c), Lugosi Zalán 
(2. a).

Edző: Inczédyné Anikó néni
Segítő: Molnár-Bruder Géza

Sok szeretettel gratulálunk 
nekik, és további sikereket 
kívánunk!

Az alsós tanulmányi versenyek a tanév folya-
mán 2 fordulóban zajlottak matematika és 
olvasás-szövegértés tantárgyakból. A máso-
dik fordulóban már az 1. osztályosok is meg-
mutatták tudásukat. A versenyre összesen 
52 tanuló jelentkezett, akik nagyon lelkesek 
voltak. A jelentkezőkről tabló készült, a he-
lyezettek névsorát az iskola faliújságjain tet-
tük közzé.

A II. fordulót szoros küzdelemben az aláb-
bi tanulók nyerték:

1. osztály : matematikából Metcalf Mia 1.a, 
olvasás-szövegértésből Berkesi Huba 1.a,

2. osztály: matematikából Lupták Dávid 
2.a, olvasás-szövegértésből szintén Lupták 
Dávid 2.a és Ludwig Boldizsár, 

3. osztály: matematikából Muliter Ta-
más, Kiss-Nyári Zoé, Fényes Szabolcs, olva-
sás-szövegértésből Mezei Réka,

4. osztály: matematikából Molnár Máté 
4.a, olvasás-szövegértésből szintén Molnár 
Máté 4.a.

A pomázi művelődési házban nagy siker-
rel zajlott a Kokopelli Jazz Matiné. Ezen a 

programon gyerekvilág központú jazz szerze-
ményeket hallgathattak a kicsik, de a közös 
zenélés és éneklés sem maradt el! Megismer-
kedhettek különböző hangszerekkel és ma-
guk is kipróbálhatták azokat.

A Fenntarthatósági témahét lehetősé-
get adott a 7. osztálynak, hogy megtanulja, 
hogyan kell egy magas ágyást rétegelni. Az 
ágyásba megfelelő arányban került sóder, vi-
rágföld, kerti komposzt és mindenki meglepe-
tésére kartonpapír. Ezenkívül iskolánk diákjai 
tovább bővítették a kertben elültetett virágok 
sorát. Az új ágyásokba évelő és egynyári vi-
rágmagokat és hagymákat ültettek, amelye-
ket szorgalmasan gondoznak, hogy mielőbb 
díszítsék az udvart. 

Iskolánk is részt vett a 150 év – 150 km 
Jutastól Szentendréig elnevezésű emlékfutá-
son. A programot a Magyar Honvédség életé-
ben jelentős esemény alkalmából rendezték, 
hiszen idén ünneplik az altisztképzés másfél 
évszázados évfordulóját.  Iskolánk 5.b és 6. 
osztályos tanulói is teljesítették az 1 km-es 
szakaszt Pomázon.

Az 5. a és 5. b osztály közös kiránduláson 
vett részt a Parlamentben.

A Dunakanyar Nemzetiségi Napra az első-
sök és az ötödikesek készültek fel. Táncpro-
dukciójuk nagy sikert aratott a résztvevők és 
a nézők körében.

A Teleki-Wattay kastélyban folytatódott a 
hangszersimogató program. A hónap végén 
a második és a harmadik osztályosok ismer-
kedhettek meg a különböző hangszerekkel.

D. Zs.

Mátyás suli hírei

Katonai emlékfutáson vettek részt a diákok
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Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint

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

e-mail:
badogosbela47@gmail.com

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

06-30-936-8636
Kékesi Miklós ügyvezető

Gázprojekt.hu Kft.
www.gázprojekt.hu

kekesi.gazprojekt@gmail.com

Jéghideg Bt.

Hűtőgépjavítás

Klímaszerelés

Autóklíma töltés

Cím: Pomáz, Ibolya u. 24.

E-mail: jeghideg.bt@gmail.com

Tel.: (70) 510-2401

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.

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

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Kedves Partnerünk!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken.

Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége

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



 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


