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T A R T A L OM

Hogy mi az idő arról évezredek óta elmélkednek a filozófusok, 
teológusok, különféle elméleteket állítottak fel róla a termé-
szettudósok. A régi korokban őseink az Örökkévalóságban 
létező ember Istenhez, természethez való viszonyában élték 
meg az idő folyását, amit a Nap, a csillagok járásában, a Hold 
születésében, elmúlásában követtek.

Az idő változás, ahogy az ókori görögök mondták „Panta 
Rhei”, vagyis „minden folyik”, a teremtett világon csak a válto-
zás állandó. „Egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba 
a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem 
ugyanaz az ember.” Hiszen változik a folyó és változik maga 
az ember is. A jelen pillanata múlttá válik, a múlt megváltoz-
tathatatlan emlékké, évszázadok alatt legendává, a jövő pedig 
többnyire ismeretlen.

„Változnak az idők, és mi bennük változunk.” – vélték a ró-
maiak, de vajon az időt ki változtatja? Régmúlt időkben az idő 
járását a természet változásai mutatták az embernek, ehhez 
igazították az esztendő, a mindennapok munkáit, ünnepeit. 
Az időjárásban az esztendő során évszakok váltják egymást, 
a mindennapok során a nappalból éjszaka lesz. A napszakok 
hosszát, hőmérsékletét, a körülöttünk élő természetet pedig a 
Nap és vele az évszakok járása alakítják. Nem mindegy mikor 
ültetünk, aratunk, várjuk az esőt, a napsütést.

Az emberi világ változó koraiban, ahol birodalmak, orszá-
gok születése, virágzása és elmúlása folyt, az alkotott tér 
keretei között megteremtődött az alkotott idő is. Modern 
korunkban jobbára a saját magunk által alkotott időhöz iga-
zodunk kalendáriummal, órával, percre pontos napirenddel, 
munkaidővel, hivatali idővel, határidőkkel. Percre pontosan 
várjuk a vonatunk, repülőnk érkezését, kedvenc tévéműso-
runk kezdetét, precíziós műszerekkel másodpercre pontosan 
tudjuk a sebességet mérni, kutatjuk a múltat, kapkodunk a 
rohanó pillanatokban, és aggódunk az ismeretlen jövő miatt.

Mindeközben maga az idő változatlan tulajdonsága szerint 
továbbra is folyik, az élet állandóan változik általa, az Örökké-
valóság részévé téve világunkat.

Ezek a gondolatok Reszler Gábor órásmesterrel való be-
szélgetésem után fogalmazódtak meg, a vele készült interjú 
az újság 11. oldalán olvasható.

Nagy Szilvia
felelős szerkesztő

Látni véled-e az idők 
járását?
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Dr. Tiszolczy Lajosnak állított emléket idő-
szaki kiállításán a Pomázi Örökség Tájház, 
aki 100 éve kezdte meg orvosi pályafutását 
Pomázon. A Kulturális Örökség Napján ve-
zetéssel egybekötött tájház látogatás, Tesz-
Vesz falu és kézműves foglalkozások várták 
az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatták 
a szőlőpréselést, a cserépfestést, emellett 
kemencében sült kenyérlángost, kürtőska-
lácsot, az Igazioliva bolt jóvoltából pedig 
olívabogyót kóstolhattak. A rendezvényt 
Siklódi Csilla, a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság elnöke, Nyári Darinka, a Pomázi 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, és 
Reményi Erzsébet a tájház vezetője nyitotta 

meg. Az, aki szeretettel fordul és segítséget 
nyújt a társainak, az viszont szeretetet kap 
minden időben - mondta a megnyitón Siklódi 
Csilla, a város legendás orvosára emlékezve.

A képeket köszönjük Czímer Mihálynak.
Az eseményen készült videó megtekint-

hető a Pomáz Online Youtube-csatorná-
ján, amely okostelefonnal a QR-kódot be-
olvasva elérhető.

A Pomázon talált házi Lar bronzszobor szep-
temberben a Hónap műkincse a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. A Larok a házak óvó, 
védő istenei és ősszellemei, a római családok 
mindennapos kultuszgyakorlatának közép-
pontjában álltak és a ház minden ünnepének 
a részesei voltak. Ők garantálták a családta-
gok és a teljes háztartás sikeres boldogulá-
sát, egészségét, gyarapodását és bőségét.

A kamaratárlat megnyitóján L. Simon Lász-
ló, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 
a szoborról készült hiteles másolatot adott 
át Leidinger István polgármesternek. Vincze 

Máté, a közgyűjteményekért és kulturális 
fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár 
arra biztatott, hogy látogassa meg mindenki 
a Hónap kincse kiállítást és a Magyar Nem-
zeti Múzeum tárlatait. Sal Endre, a Mandiner 
főmunkatársa a megtaláló, a pomázi Tóth 
Gusztáv, érdemeit emelte ki, aki a hivatalos 
utat bejárva, beszolgáltatta a múzeumnak a 
műkincset. Mráv Zsolt, régész, szakmuzeo-
lógus a házi Lar bronzszobrok történetéről, 
jelentőségéről beszélt.

A megnyitón készült felvételt megtekint-
hetik a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Városunk legendás orvosára emlékeztek

Pomázi lelet a Hónap műkincse 
a Magyar Nemzeti Múzeumban
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Ebben az évben is változatos programokkal, koncertekkel, vidámparkkal, ínycsiklandó ételekkel, táncházzal, vásárral várták az 
érdeklődőket Pomáz Város Napján. A rendezvényt Leidinger István polgármester nyitotta meg.

Az eddigi évekhez hasonlóan a pomázi intézmények, szervezetek, egyesületek a saját sátrukban készítették el a vendégváró ebédet, a szín-
padon koncertek, operett előadás, tánc- és harcművészeti bemutatók követték egymást. A nap sztárvendége Delhusa Gjon volt, nagy siker volt 
ebben az évben is az önkormányzati dolgozók tánca és a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje. A Szent István parkban a MATASZ Pest Megyei 
Szervezetének programjai és gyógyító falu várta az érdeklődőket.

Este utcabált tartottak, amelyen a Party Star Zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
A Pomáz napról készült videó megnézhető a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Fergeteges Pomáz nap volt idén is
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Augusztus 26-án közúti baleset történt Po-
mázon, a Szentendrei bekötő út és a Céhmes-
ter utca kereszteződésében. Egy kisteherautó 
és egy személygépkocsi ütközött. A kiérkező 
pomázi tűzoltók a járműveket áramtalanítot-
ták, a kifolyt hűtőfolyadékot felitatták. A két 
jármű forgalmi akadályt képzett egy sávban, 
amelyet a tűzoltók a rendőrségi helyszínelés 
után megszüntettek. Személyi sérülés az eset 
kapcsán nem történt.

A Szentendrei út és a Beethoven utca ke-
reszteződésében szeptember 5-én két kiste-
herjármű ütközött, aminek következtében az 
egyik az út melletti kőemelvényre felhajtott. 
A  két jármű egy sávban forgalmi akadályt 
képzett. A pomázi tűzoltók a felakadt jármű-
vet kézi erő és pallók segítségével az emel-
vényről letolták, a másik járművet áramtala-
nították. Személyi sérülés nem történt.

Fiatal férfit gázolt a HÉV szeptember 15-
én, a reggeli órákban, a Vasút soron, a Biha-
ri János utcai gyalogos átjárónál. A 16 éves 
sérült a sínek közt feküdt a szerelvény első 

kocsija alatt, eszméleténél volt, kommunikált, 
amikor a pomázi tűzoltók kiérkeztek. Men-
tőautó és helikopter is érkezett a helyszínre. 
A mentőorvosok a szerelvény alatt hordágy-
ra helyezték a sérültet, majd a pomázi és 

szentendrei tűzoltók segítségével kiemelték 
alóla és a mentőhelikopter mellé szállították. 
Miután a mentők stabilizálták az állapotát, 
súlyos-életveszélyes sérüléssekkel kórházba 
szállították helikopterrel.

Partnereket keresünk Pomáz zöld kincsének 
felmérésére. 

A fával borított területek mikroklímája ki-
egyensúlyozottabb, elviselhetőbb az ember 
számára. Különösen fontos ez most, amikor 
megtapasztaljuk az éghajlatváltozás követ-
kezményeit. 

A felmérés során az utcákban, közterüle-
ten lévő fák adatait rögzítjük hely, nagyság, 
állapot szerint. A fafajta meghatározása te-
lefonos applikáció segítségével történik. A 
mérések eredményét egy adatlapon rögzít-
jük, így nyomon követhetjük a fák közterületi 
egyedszámának változását, megkönnyíthet-
jük a kivágott fák pótlását, tervezhetővé válik 
a faültetések lebonyolítása.

Természetkedvelők, szakkörök, iskolai cso-
portok, civil egyesületek jelentkezését várjuk. 
Mérjük fel, védjük meg, gyarapítsuk!

Együtt a tankertért!
Barkácsoló kedvű, kertészkedést ked-
velő érdeklődők jelentkezését várjuk 
Pomáz iskolakertjének létrehozásához!

Az utóbbi években lépéseket tettünk 
az iskolások kertészeti oktatása érde-
kében. Célunk, hogy minden iskolás 
tantervi keretekbe épített, alapvető 
– elméleti és gyakorlati – ismereteket 
szerezzen a kiskerti zöldségtermesztés-
ről. Egyszerű, otthon is alkalmazható 
vegyszermentes módszerekkel ismer-
kedhetnek meg a nebulók az alakuló 
iskola mintakertben. A projekt segít-
heti a családi zöldségellátást, a fenn-
tarthatóságot, a pályaválasztásukat. 

Megtanulhatók az önellátás, az egészséges 
élelmiszer ter mesztésének alapjai, a mikro-
kertek készítésén és fenntartásán keresztül. 
Az elképzeléshez csatlakozó Pomázi Kertba-
rátok tagjain keresztül megvalósul a gene-
rációk közötti tapasztalatok átadása, a kap-
csolatépítés. Ezen kívül a kerttervezéstől a 
betakarításig terjedő folyamatot szakember 
is irányítja, felügyeli.

Az első lépés a komposztáló, a magas 
ágyások és mikrokeretek megalkotása, 
amelyre szeretettel várjuk a jelentkezőket.

Mindkét felhíváshoz Nagy István környe-
zetvédelmi tanácsnoknál lehet jelentkezni, 
érdeklődni a (20) 498-5672-es telefonszá-
mon, illetve a 6.ker2019@gmail.com e-mail 
címen.

December 12-ig minden nap délután 16 és 
reggel 8 óra közötti időben helyi megbízott 
vadászok a lakosok biztonságának maximális 
szem előtt tartásával megkezdik a vadak ri-
asztását, indokolt esetben kilövését. Kérjük, 
hogy ebben az időpontban, az alábbi terüle-
teken lehetőség szerint fokozott figyelemmel 
tartózkodjanak!

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

Rendőrkapitányság 13090/3266-1/2022. ált.
Érintett területek: Kőhegy u. 43., Szüret u. 

24., Barackos u. 2, Bojtorján u. 9982 hrsz., 
Virág u. 3., Vadszőlő u. 8.és 11., Vróci út 2/A.; 
Ravatalozó u. 16., Meggyfa u. 34., Wrabel 
Sándor u. 8716 hrsz., Borostyán u. 4., Jeges 
Ernő u. 8., Jóska u. 3., Erdő u. 14., Erdő u. 4., 
6., Víztároló u. 10., Mélyút u. 72., Majoránna 
u. 11. és 13., Vróci út 45. és 47., Nyíl u. 15., 
Forrás út 2., Galamb u. 7., Zuhatag u. 23., Kő-
hegy u. 41., Nyíl u. 3. és 7., Zuhatag u. 21. és 
25., Vízesés u. 10. és 18.

Elejtést irányító személy: Paksai Gergely
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket 

az esetleges kellemetlenségekért!
Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése 

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

Fiatal férfit gázolt el a HÉV

Készítsük el Pomáz fakataszterét! Vadriasztás 
belterületen
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A testületi ülésen 23 napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselők, amelyek közül a legfon-
tosabbak:

• A képviselő-testület támogatja dr. Tu-
ri-Kovács Áron Péter rendőr alezredes kine-

vezését a Szentendrei Rendőrkapitányság 
vezetői tisztébe.

• A Szociális Szolgáltatási Központ bizto-
sítja Csobánka számára a szociális étkezést 
és az idősek klubja alapszolgáltatást.

• Jóváhagyták a Pomázi Hétszínvirág Óvo-
da-Bölcsőde intézményvezetőjének beszá-
molóját a 2021-22-es nevelési évről.

• Az önkormányzat a 2023-as évben is 
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók tá-
mogatására létrehozott Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz, amelyre a jövő évi 
költségvetésben 2 millió forin-
tot különítenek el. A pályázati 
felhívás alább olvasható.

• 40.000 Ft/órában állapí-
tották meg a Városháza Dísz-
termének bérleti díját, ami 
magába foglalja a terem költsé-
geit és a rezsi díjakat is. A Dísz-
terem bérbeadása csak a terem 
alaprendeltetésének veszélyez-
tetése nélkül, a hely méltóságá-
hoz illó célra történhet.

• A képviselő-testület dön-
tött az idei Pomáz Díszpolgára, 
Pomázért kitüntetett és a Szo-
ciális díj adományozásáról.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszert, amelynek célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőokta-
tásban való részvételének támogatása.

A pályázati adatlapokat csak elektronikus 
úton lehet kitölteni és a kinyomtatott, aláírt 
adatlapot a Pomázi Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Humánszolgáltatási Osztályához 

(2013 Pomáz, Luppa Vidor utca 12.) a mellé-
keltekkel együtt benyújtani ügyfélfogadási 
időben!

A pályázat beadásához a EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges. További információk a város hon-
lapján elérhetőek.

A pályázatok beadási határideje: 2022. 
november 3.

Kasztovszky Zol-
tánt választotta a 
képviselő-testület a 
Pomáz Kft. új ügyve-
zetőjének, aki szep-
temberben már el is 
kezdte a munkát az 
önkormányzati cég 
élén.

Az új ügyvezető 
több mint 20 éves cégvezetői tapasztalattal 
rendelkezik, ebből 8 éven át állami kutató-
intézetet, vállalkozást, az Állami Gyümölcs 
és Disznövénytermesztési Kutatóintézet és 
Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit 
Kft.-t vezette.

Tisztelt Pomázi Polgárok!
Az elindult és terveink szerint kéthetente 
megjelenő hírlevélben szeretném Önöket 
közvetlenül tájékoztatni a városban zajló 
színes és sokrétű kulturális életről, intézmé-
nyeink, civil szervezeteink tevékenységéről, 
a városban folyó beruházásokról, tervekről, 

a képviselő-testület munkájáról, döntéseiről. 
Hírlevelünkkel hiteles tájékoztatást szeret-
nék adni, hogy a közösségi médiában alkal-
manként torzuló hírekkel szemben valós in-
formációkkal rendelkezzenek.  

Kérem, hogy olvassák híreinket, de arra 
is kérem Önöket, hogy írják meg a pomaz@

pomaz.hu e-mail címünkre a közérdekű in-
formációikat, ezzel is segítve a város polgá-
rainak tájékozottságát és az önkormányzat 
munkáját.

Leidinger István
polgármester

A hírlevélre a polgarmesteri.hirlevel.pomaz@gmail.com címen tudnak feliratkozni.

Döntések a szeptember 29-ei testületi ülésről

Bursa Hungarica 2023. pályázati felhívás Új ügyvezető 
a Pomáz Kft. élén

Feliratkozási lehetőség a Polgármesteri Hírlevélre
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Megújult a Berkenye utca
Az önkormányzat és az utca lakói kb. fele- 
fele arányban járultak hozzá a jó minőségű 
betonút, valamint a Berkenye utca – Felső-
hegy utca – Cseresznyés utcák keresztező-
désében az új aszfaltburkolat megvalósítá-
sának költségeihez. A szervezésben nagy 
szerepe volt Révész Balázs helyi lakosnak, 
aki a képen Kiss Lászlóval, a választókerület 
képviselőjével látható. Az útfelújítási mun-
kákat úgy tervezték meg, hogy a csapadékot 
lehetőség szerint helyben tartsák az elhelye-
zett víznyelők által.

Zajlanak a munkálatok a Vár utcában
Megkezdődtek szeptemberben az Alsó, Felső 
Vár utca és a Vár köz útburkolatának felújí-
tási munkálatai. A kivitelezési munkák részle-
tekben történnek, hogy a lakók a munkálatok 
során is közlekedni tudjanak. A tervek szerint 
a szerződéskötéstől számított 90 napon be-
lül mindkét utca megújul. A beruházás bruttó 
41 millió forintból valósul meg.

Dankó Pista utca és környékének 
csapadékvíz-elvezetése
Még a nyáron elindultak a Dankó Pista utca és 
környékének csapadékvíz-elvezetési munkála-
tai a Középhegy utca – Alma utca – Dankó Pis-

ta utca – Beniczky utca – Bodza utca mentén. 
A Bodza utcában megakasztotta a munkálato-
kat, hogy bár voltak előzetes feltárások a kör-
nyéken, a kivitelezés során kiderült, hogy na-
gyon hiányosak a közműtérképek, nincsenek 
feltüntetve a vezetett közművek, vagy tévesen 
szerepelnek rajtuk. A kivitelezők a Bodza ut-
cánál nem tudták elhelyezni a csatornát, mert 
nem fért be a feltárt víz- és gázvezeték közé.

Megoldásként kicserélik az utcarészen a 
vízvezetéket, a kivitelezési munkálatokat át-
ütemezték, és egyelőre azok a Dankó Pista 
utcában folytatódtak.

Jövőre indul a Liliom utca felújítása
Utcafórumot tartott Leidinger István polgár-
mester augusztus végén, ahol tájékoztatta a 
lakókat, hogy az önkormányzaton kívülálló 
ok – az engedélyeztetési folyamat elhúzó-
dása – miatt nem tud idén elindulni az utca 
felújítása, de az jövőre el fog kezdődni.

Még március 22-én a beruházáshoz szük-
séges útépítési hatósági engedély kérelmet 
beadta a hivatal az eljáró hatósághoz, amibe 
több szakhatóságot is be kell vonni, ezért 55 
nap az engedélyezési eljárási idő.

Augusztusra lett meg az összes szakha-
tóság engedélye, ekkor már a hatóság mun-
katársai nyári szabadságon voltak, így nyár 
legvégén érkezett meg az útépítési engedély. 
Az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása után, a kivite-
lezési munkák csak november-december tá-
ján indulhatnának meg, amikor a mélyépítési 
munkák kivitelezése már kétséges az időjárás 
miatt. Ezért halasztották jövőre a Liliom utca 
felújításnak munkálatait.

Útfelújítások a városban
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Pomáz több pontján folynak útfelújítási, csapadékvíz-elvezetési munkálatok, emellett több utca esetében készülnek az útfel-
újítási tervek, vagy már közbeszerzés alatt állnak. Az önkormányzat a tervei szerint a jövőben is folytatni akarja a településen 
a csapadékvíz-elvezetési és útfelújítási munkákat.

  Az Alma utcában is folytatódtak a Dankó Pista utca környékének csapadékvíz-elvezetési munkálatai

  Dankó Pista utca

  Berkenye utca

  Vár utca



Magáningatlanon történő 
növénytelepítés
•  A növények telepítési távolságait az alábbi 

táblázat tartalmazza. A telepített növényre 
vonatkozó rögzített maximális növési ma-
gasságot a növény gondozásával, metszé-
sével biztosítani kell.

•  Kúszónövény kizárólagosan a saját épületre 
vagy kerítésre futtatható.

Szomszédos ingatlan telekhatárán
•  A legkisebb ültetési távolság a fentiekben 

foglalt előírásoktól a növénytelepítéssel 
érintett szomszéd hozzájárulásával el lehet 
térni. A hozzájárulást az esetlegesen ki-
pusztult növény pótlása esetén ismételten 
meg kell kérni.

•  A szomszédos ingatlanok telekhatárára az 
ingatlanok elválasztására szolgáló növény 
telepítésére, csak az érintett szomszédok 

írásbeli megállapodása alapján van lehető-
ség. A megállapodás nem jogosít az eset-
legesen kipusztult növény pótlására, arra 
újabb megállapodás kötendő.

•  A szomszéd hozzájárulása vagy a szomszé-
dok megállapodása a jelen rendelet alkal-
mazásában akkor tekintendő érvényesnek, 
ha azt közokiratba, vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalták és azt vala-

mennyi, az ingatlan ingatlan-nyilvántartás-
ba bejegyzett tulajdonosa, és ha van, hasz-
nálati, haszonélvezeti vagy vagyonkezelési 
jog jogosultja megadta, illetve aláírta.

Az ingatlan közterülettel határos 
részén
•  A telek közterülettel határos oldalán cserje 

és díszfű telepítésére az általános szabá-
lyok érvényesek azzal, hogy ezen növénye-

ket úgy kell nyírni és gondozni, hogy azok a 
telekhatáron kívülre nem nyúlhatnak.

•  A telek közterülettel határos oldalán tele-
pített fákat úgy kell metszeni és gondozni, 
hogy azok az út, járda űrszelvényébe, a lég-
vezetékek védőtávolságán belülre ne nyúl-
janak, a közvilágítást ne zavarják.

Fás szárú növény kivágása 
közterületen
•  Közterületen a fás szárú növények kivágá-

sára a fás szárú növények védelméről szóló 
Kormányrendelet előírásai az irányadók.

•  A fa kivágására és pótlására vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 
50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása 
esetén is.

Közterületen kivágott növény pótlása
•  A közterületen lévő fás szárú növény kivá-

gását követő telepítési időszakban az arra 
kötelezett személy köteles gondoskodni a 
növény helyben történő szakszerű pótlásá-
ról. Amennyiben a kivágás helye nem alkal-
mas telepítésre, a pótlást a város belterü-
letén – a határozatban megjelölt helyen és 
módon – kell elvégezni.

•  A pótlásra kötelezés során a kivágott fák 
1 méteres magasságban mért törzsátmérő 
nagyságának megfelelően, megkezdett 10 
centiméterenként 1 darab előnevelt fa ülte-
tését kell előírni. 

•  A pótlási kötelezés során a kivágott cserje 
esetén 1 m2 zöldfelületi borítottságot 4 da-

Növények telepítési távolságának szabályairól
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Szeptember elsején a képviselő-testület elfogadta a növények telepítési távolságáról szóló önkormányzati rendeletet, amely-
nek hatálya Pomáz közigazgatási területének a beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területeire terjed ki. 
Alább a jogszabály legfontosabb pontjait olvashatják, a rendelet a város honlapján (www.pomaz.hu) a hatályos rendeletek 
között érhető el.

A B C D

 1 Fafaj Növési magasság Ültetési távolság 
telekhatártól

Ültetési távolság épülettől, 
vagy rakott kőkerítéstől

2 lombos cserjék és örökzöld cserjék <2,0 m 0,5 m 1,0 m

3 lombos cserjék és örökzöld cserjék >2,0 m<3m 1,5 m 2,0 m

4 lombos cserjék és örökzöld cserjék >3 m 3,0 m 3,0 m

5 fatermetű fenyőfélék >2,0 m 2,0 m 3,0 m

6 gyümölcs és egyéb fák <3,0 m 1,5 m 2,0 m

7 nagy méretű lombos fa >3,0 m 3,0 m 3,0 m

Növénytelepítés ültetési távolsága



rab 40/60 cm méretű lombhullató cserje 
ültetésével kell biztosítani.

•  Amennyiben a helyben történő pótlásra 
túltelepítés miatt nincs lehetőség, vagy a 
pótlási kötelezettség más közterületen túl-
telepítés miatt nem teljesíthető, a pótlási 
kötelezettséget pénzben kell teljesíteni a 
pótlásra kötelezettnek.

•  A pótlási kötelezettség teljes, vagy részbeni 
pénzbeli megváltása a kötelezett kifejezett 
kérelme alapján is engedélyezhető.

•  Fapótlásnak csak az előnevelt facseme-
téknek a természetes növekedés feltételeit 
biztosító talajba történő ültetése minősül. 
Nem fogadható el pótlásként a fa mobil esz-
közbe, konténerbe való telepítése.

•  A pótlás akkor tekinthető teljesítettnek, ha 
a fa az ültetést követő harmadik vegetációs 
időszak kezdetén is életképes, cserje eseté-
ben a zöldterületi borítottságot 3 éven be-
lül biztosítja. Ennek hiányában a telepítést 
meg kell ismételni.

•  A pótlási kötelezettség körében a telepítést 
a kivágást követő 1 éven belül, ültetési idő-
szakban kell elvégezni. 

Építkezés, földmunka utcai fás szárú 
növényzet környezetében
•  Utcai fasor és fák, cserjék környezetében épí-

tési tevékenység csak úgy folytatható, hogy 
az a fás szárú növényzetet ne károsítsa.

•  Fás szárú növények törzsétől, gyöktörzsé-
től mért 1 méteren belül földmunkagéppel 
munkát végezni tilos, csak kézi földmunkát 
szabad végezni.

•  A közterületen folytatott építési munkákat 
követően a zöldfelületet az építő köteles 
helyreállítani.

Közterületre történő 
növényzettelepítés
•  Fás szárú növény és díszfű közterületre tör-

ténő telepítése, ha az nem Önkormányzati 
megrendelés, vagy pótlási kötelezettséget 
előíró határozat alapján történik, engedély-
köteles.

•  Közterületen kizárólag a 
pótlási kötelezettséget 
előíró határozatban, vagy 
az engedélyben megha-
tározott fás szárú növény 
vagy díszfű ültethető. El-
sősorban őshonos, illetve 
környezetbe illő, környe-
zettűrő fás szárú növények 
ültetése javasolt. Allergizá-
ló, vagy özönfajok nem ül-
tethetők. Meglévő egyön-
tetű utcai fasorba idegen 
fafaj nem ültethető.

•  A fás szárú növények ülte-
tését a közművek figyelem-
bevételével kell elvégezni 
és az erre vonatkozó külön 
szabályokat (biztonsági 
övezet előírásait) be kell 
tartani.

•  A fák törzsmagassága vagy lombkorona 
alja úgy állítandó be, hogy járda, vagy ke-
rékpárút űrszelvénye legalább 2,2 méteres 
magasságban biztosított legyen, hogy köny-
nyedén elférjenek alatta a járókelők.

•  Közlekedésbiztonsági okok miatt a csomó-
ponti rálátást, beláthatóságot biztosítani 
kell.

•  Növényültetésnél az utcafronton a meglévő, 
illetve tervezett járda helyét biztosítani kell.

Fás szárú növények legkisebb ültetési 
(telepítési) távolsága közterületen
a)  kiskoronás fa telekhatártól, épülettől mi-

nimum 2 méterre, ajtó, ablak elé legkeve-
sebb 2,5 méterre, kapubehajtótól legkeve-
sebb 1 méterre

b)  középkoronájú fa telekhatártól, épülettől 
minimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé leg-
alább 3 méterre, kapubehajtótól minimum 
1,5 méterre

c)  nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől 
minimum 3 méterre, ajtó, ablak elé mini-
mum 3,5 méterre, kapubehajtótól mini-
mum 2 méterre.

•  A fák közötti ültetési távolság alacsony nö-
vekedésű fa esetén 5-6 méter, magas növe-
kedésű fa esetén 6-10 méter.

•  Erősáramú légvezeték alá, valamint az attól 
számított 3 méter távolságban 3 méternél 
magasabbra növő fa nem ültethető. A már 
kiültetett fák esetében a tulajdonos köteles 
úgy gondozni, hogy a fa lombja a légveze-
tékhez mért védőtávolságot biztosítsa.

•  A pótlásra kötelezettnek a fásszárú növé-
nyeket az időjárásnak megfelelően öntöznie 
kell az ültetéstől számított első 3 évben.

•  Az engedéllyel közterületre ültetett fás szá-
rú növények, díszfüvek fenntartásáról a nö-
vényzet telepítője köteles gondoskodni.

Eljárási és hatásköri szabályok
Az eljárásban előterjesztett kérelemnek tar-
talmaznia kell:
a)  a telepítendő fásszárú növények, díszfü-

vek faj és fajta szerinti megjelölését,

b)  darabszámát,
c)  a tervezett telepítést bemutató helyszín-

rajzot.
•  Bármely közterületre kiültetett növény a 

terület tulajdonosának tulajdonába kerül, 
függetlenül attól, hogy ki, mikor és milyen 
célból ültette, hogyan gondozta.

•  Ha arra jelen rendelet szerinti kibocsátott 
határozat, gondozási megállapodás arra 
mást nem kötelez, az ingatlan tulajdonosá-
nak feladata, az ingatlana előtti zöldterüle-
ten telepített cserje, sövény, díszfű gondo-
zása, ideértve annak nyírását, metszését is. 

•  Közterületek zöldfelületeinek meghatáro-
zott részét vagy egyes elemeit magánembe-
rek, lakóközösségek, gazdálkodó szerveze-
tek, intézmények, társadalmi szervezetek, 
civil szervezetek is gondozhatják, az Ön-
kormányzattal kötött megállapodás alapján 
(továbbiakban: gondozási megállapodás).

•  Gondozási megállapodás csak legalább 1 és 
legfeljebb 5 éves határozott időre köthető, 
azt bármelyik fél jogosult a vegetációs idő-
szak végére rendes felmondással felmondani.

•  Ha a közterülettel szomszédos ingatlan tu-
lajdonosa az értesítés kézhezvételét követő 
8 napon belül tiltakozik, a kezdeményező-
vel a gondozási megállapodás csak akkor 
köthető meg, ha a tiltakozót jelen rendelet 
szerinti, illetve a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati 
rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt kö-
telezettségének megsértése miatt egy éven 
belül közigazgatási szankcióval sújtották.

•  A rendelet szabályaiba ütköző telepítés 
esetén a jegyző kötelezi a tulajdonost vagy 
az ültetést végzőt a növény saját költségen, 
megfelelő helyre történő szakszerű átülte-
tésére.

Visszamenő hatálya nincs 
a rendeletnek
•  A rendelet hatályba lépésének időpontját 

megelőzően a jelen rendeletben foglalt sza-
bályoktól eltérően telepített sövényt úgy kell 

metszeni, nyírni és gondoz-
ni, hogy azok magassága a 
3 métert ne haladja meg, és 
a szomszédos épületeknek 
a tulajdonos általi javítását, 
karbantartását ne akadá-
lyozza.

Pótlási kötelezettség 
díja
•  A pótlási kötelezettség 

pénzbeli megváltásának 
az Önkormányzat költ-
ségvetési rendeletében 
való hatálybalépéséig a 
megváltási díj fa esetén 
törzskerületi centiméte-
renként bruttó 1000 Ft, 
de minimum 10 000  Ft; 
cserje esetén megkezdett 
m2-ként 5000 Ft.
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Hogyan lett órásmester?

Képzőművészetet tanultam, és a pályám kez-
detén apám megkérdezte, hogy „Úgy akarsz 
élni, mint a Lulu bácsi?”, vagyis Szentiványi 
Lajos festőművész, aki családi barátunk volt, 
és nekem a mesterem. Ekkor mondták a szü-
leim, hogy jó lenne, ha tanulnék valami mást 
is, mert Lulu bácsinak még saját lakása sem 
volt, nem, hogy műterme. Akkor kézügyes-
ségem révén kitanultam az órás szakmát. 
Az Óra és Ékszerkereskedelmi Vállalatnál 
dolgoztam, majd elhatároztam, hogy önálló 
vállalkozást szeretnék. Megszerveztem Po-
mázon a HÉV-állomás közelében lévő szolgál-
tatóház rendszert, aminek akkor az igazgató-
ja is lettem. A kezdetekhez képest, én vagyok 
már csak itt – mintegy 38 éve – azóta a soka-
dik üzletszomszédaim vannak. Örülök, hogy 
bizalommal vannak irántam az emberek, amit 
tudok – a lehetőségekhez képest – mindent 
megcsinálok.

Hány órát jelentett ez ennyi évtized 
alatt?

Felfoghatatlan, kiszámíthatatlan. Régen, ami-
kor még voltak a mechanikus órák, az volt az 
igazi szakmai része a munkának. Akkoriban 
olyan nagy összegbe kerültek a hozzájuk tarto-
zó eszközök, hogy el kellett adnunk a jegygyű-
rűket és más családi értékeket, hogy ezt meg 
tudjuk teremteni. Ma már egyre kevesebb me-
chanikus órát hoznak javítani, néhány zseb - 
órát, antik órát, karórát. Egy két gyűjtőnek 
van még ilyen, meg esetleg a nagypapának, 
nagybácsinak, az örökösök pedig elhozzák 
javítani, hogy sokáig működjön még az óra. 
Antik órákat most is javítok, de sokszor nehéz 
megértetni, hogy az ilyen órák már nem olyan 
pontosak, mint a modern kvarcórák.

Órásmesterként milyen fogalma van 
az időről?

Életemben állandóan fontos dolog az idő, a 
transzcendens világ az időképem alapja. Kép-
zőművészként úgy határozom meg, hogy az 
idő egy emberi léptékkel behatárolt fogalom, 
ami valaminek a kezdete és a vége. Az üzlet 
falán ki van akasztva egy idézet, amelyet én 
fogalmaztam meg, eszerint: „Az  idő transz-
cendens. Az időt csak a biológiai lét hatá-
rozza meg. Az idő a filozófia és a tudomány 
határán az ember által megfogalmazott té-
zis. Az univerzum örök, nincs kezdete, nincs 
vége. Az idő nem létezik!”. Így közelítem meg 
leegyszerűsítve, hogy ez mindenki számára 
elfogadhatóvá váljon.

Képzőművész pályája hogyan ala-
kult?

Többször megszakadt életutam folyamán a 
képzőművészet, mert sokszor foglalkoztam 
mással, de mindig megmaradt valamilyen 
szinten. A rendszerváltás tájékán újra megje-
lent nálam, azóta a képzőművészeti pályám 
töretlenül működik. Kiállításaim az 1990-es 
évek végétől datálhatóak, azt megelőzően 
az 50-60-as években voltak. Megszervez-
tem Pomázon egy képzőművész csoportot 
is, akikkel több kiálltáson vettünk részt a 
környező településeken is. Most a helyi új-
keletű művészeti társaságnak vagyok a tagja. 
Velük is többször volt közös kiállításunk a 
Magyar Kultúra Napján és a Testvérmúzsák 
Alapítvány szervezésében is. A Teleki-Wattay 
Kastélyban van egy kiállítássorozat, aminek 
várományos résztvevője vagyok, és pályáza-
tokra is be szoktam adni a műveimet.

A művészeti csoporton kívül koráb-
ban más pomázi közéleti szerepet is 
vállalt?

Igen, alapítója voltam a Pomáz Barátai Tár-
saságnak, amelynek a logóját is én alkottam 
meg. Kulin Imre polgármestersége idején pe-
dig két cikluson keresztül külsős tagja voltam 
a helyi Környezetvédelmi Bizottságnak.

Mik a művészeti alkotásai témái?

Két irányvonala van. Egyrészt szívügyem a 
természetvédelem, botanikai kutatásaim ré-

vén beleláttam a természet logikai összefüg-
géseibe is, és nagy fontosságot tulajdonítok 
a természet sokszínűségének. A másik vonal 
az elvont, transzcendens világ, az univerzum, 
az idő, a szakralitás, és a magyar identitás 
megjelenítése. Készült egy magyar szentek 
(ikon másképp) sorozatom is, amit egyszer 
Pomázon is bemutattam.

Milyen botanikai kutatásokat vég-
zett?

Amikor Pomázra költöztem már sok mindent 
ismertem a Pilis-Visegrádi-hegység értékei-
ből, és körülnéztem a helyi értékek után ku-
tatva. A Messelia hegyen olyan botanikai rit-
kaságokat – többek között védett kosborféle 
fajokat – találtam, amik országos értéknek 
számítottak. Ennek következtében a Mes-
selia tető védettséget kapott. Nem tartozik 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz, mert sziget 
ökoszisztéma. Ezután a hegyi rétek növény-
társulási vizsgálatára kaptam megbízást a 
nemzeti parktól. Ezek megbízásos, szerződé-
ses munkák voltak, amik előre meghatározott 
program szerint – tavasztól őszig haladtak. 
Ezt éveken keresztül csináltam. Mondhatom, 
hogy a botanikai kutatásaimnak köszönhető-
en szerepem volt abban, hogy az egykori táj-
védelmi körzet nemzeti parkká alakult.

Nem sokan mondhatják el, hogy 
„Madárbarát kertjük” van, mint Ön-
nek. Ezt hogyan kell elképzelni?

Úgy terveztem meg a kertemet és a házamat, 
hogy a kertben mintha a szobám folytatód-
na. A növényzetben nincsenek idegenhonos 
fajok, mint a modern csodakertekben. Ter-
mészetes növényzettel vettem körbe maga-
mat. A benne lévő növényeket meghagytam, 
köztük három őshonos gyümölcsfát, amiknek 
nagyon örülök. A házunk is azért lett ilyen 
alakú, mert ha nagyobbra akarom építeni, 
akkor a cseresznyefát ki kellett volna vágni. 
A kerti természetes tóban halak vannak, sa-
ját szaporulattal. Adta magát, ahogy kiköl-
töztünk, hogy a madarak is részesei lettek az 
életünknek, etettük őket télen, vizet tettünk 
ki nekik. Amikor a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület meghirdette ezt a 
programot, akkor jelentkeztem, és azóta lett 
hivatalosan is „Madárbarát kertünk”. Olyan 
a házam mintha egy erdei tisztás közepén 
állna, körbeveszik a növények, mindig van 
néznivaló, valami virágzik, madarak, lepkék 
a lakói. Kertem a városi környezetben, mint 
egy oázis.

Nagy Szilvia

Életemben fontos dolog az idő
Sok évtizede működik Reszler Gábor órásműhelye a városban, akinek mestersége és életútja összefonódott képzőművészetével 
és növénytani, természetvédelmi kutatásaival, ismereteivel. Üzletének falára az időről alkotott saját megfogalmazása van 
kiakasztva, otthonának „Madárbarát kertje” pedig kis oázis a városiasodó világban.

Városunk



Bemutatjuk a Breier Farmot, amelyet a tulajdonos (Breier család) a 
2010-es években olyan élménybirtoknak álmodott meg Pomázon, ahol 
az emberek közelebb kerülnek a természethez és a FENNTARTHATÓ 
mezőgazdasághoz, illetve a 200 hektáron megtermelt javakat, hely-
ben feldolgozzák és prezentálják a termőföldtől az étkező asztalig.

Ezek az álmok mára megvalósultak, hiszen valóban prémium 
minőségű élelmiszereket állítanak elő a birtokon, amit aztán a 
Tanya Boltban megvásárolhatnak az érdeklődők, illetve a Farm te-
rületén működő modern Tanya Bisztróban ezekből készült finom 
fogásokat szolgálnak fel a vendégeknek.

A Breier Farmon megtermelt gyümölcsökből magas gyümölcstar-
talmú, prémium minőségű lekvár és szörp készül. A Tanya bolt-
ban megvásárolható valamennyi, a Farmon előállított kézmű-
ves élelmiszer: sajtok, tejek, gyümölcs- és natúr joghurt, húsok, 
kolbászok, szalonnák, szalámik. Minden élelmiszer hagyományos, 
évtizedekre visszanyúló receptek alapján készülnek, ám modern tech-
nológiával ötvözve.

A Breier Farm földterületein hagyományos eljárások alapelvén sok-
féle tevékenység zajlik: gyümölcstermesztés, szántóföldi kultúrák ter-
melése, legelő- és gyepgazdálkodás, állattenyésztés. Az ott zajló mun-
kát minősíti, hogy 2022-ben a Breier Farm elnyerte a „Magyarország 
legszebb állattenyésztő birtoka” címet, ami igen magas színvonalú 
gazdálkodást bizonyít.

A Farmon a „boldog állattartás” jegyében a sertések és a szar-
vasmarhák mélyalmos tartást kapnak, azaz, puha szalmán fekhetnek, 
ami számukra olyan természetes közeget is teremt, amiben az állatok 
jól érzik magukat, elbújnak, pihennek benne.

A baromfik esetében mind a tojótyúkok, mind a kakasok, mind a 
húsállományt képező csirkék faforgáccsal ellátott mélyalmos tartá-
súak. A lassú hízlalás/nevelés elveit követik, az állatok nem kapnak 
semmilyen hozamfokozót. A Bábolna Tetra tojóknak köszönhetően, 
pedig friss „kapirgálós” tojás is termelődik, ami szintén elérhető a 
tanyaboltban!

 
A tehénistállóhoz tartozó kb. 10 hektár legelőre egész évben igény 

szerint járhatnak ki az állatok. Tavasztól őszig legelhetnek a friss le-
vegőn, ami hozzájárul a fiatal állatok egészséges fejlődéséhez és a 
prémium minőségű tejtermékek készítéséhez nélkülözhetetlen szé-

Breier Farm, ahol jó lenni, jó enni
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natej előállításához. A szénatej sokak számára ismeretlen fogalom, 
holott a legjobb minőségű tej szénából és gyógynövényekből keletke-
zik. A farmon teheneink szabadon mozoghatnak és akkor fejik őket 
amikor ők akarják. A tejüzemben hagyományos receptek alapján, szé-
natejből készítik a joghurtot, túrót, prémium vajat és sajtokat. 
Az itt készült tejtermékek közül több a Sajtkészítők Egyesülete által is 
díjazott termék: a 10. országos sajtmustrán 3 ezüstérmet is elnyertek.

A Farm látogatóinak száma hétről hétre nő, így a látogatóknak 
kedvezve, hétvégente vezetett Farm bejárást tartanak, ami kicsik-
nek-nagyoknak igen érdekes program, hiszen ilyenkor a látogatók 
megismerik a Farm munkáját, az állatok gondozása körüli teendőket. 
Októbertől pedig állatsimogató is megnyitja kapuit a Farm területén, 
ahol kicsik és nagyok közelről találkozhatnak kecskével, báránnyal.

Látogassatok el Ti is a Breier Élménybirtokra!
Pomáz, Breier tanya 1.
www.breierfarm.hu
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Október 8.: Színházterem 9:00–16:00 Fókuszban az egészség – Egészségnap a Tudatos Élet az Egészségért Alapítvány szer-
vezésében, belépés díjtalan, regisztrációhoz kötött: https://www.teea.hu/regisztracio/

Október 9.: Színházterem 15:00 Nosztalgia délután
Október 10.: Kaméleon terem 14:00–19:00 EFI állapotfelmérés
Október 13.: Színházterem 18:00 PMHK Szülőakadémia I. – A XXI. század új generációi – Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterape-

uta dedikálással egybekötött előadása Belépőjegy: 3000 Ft
Október 14.: Klubterem 9:00-12:00 Vásár
                        Színházterem 19:00 Mozart Planet – Concerto Budapest komolyzenei koncertje 

Belépés díjtalan!
Október 15.: Pöttyös Bögre 15:00 Horgoló 
                        Színházterem 19:00 Szabadság, szerelem/Petőfi 200 – Rékasi Károly színművész 

zenés, irodalmi estje, zongorán közreműködik: Somlai Valéria. Belépőjegy: 3500 Ft
Október 18.: Tükör terem 14:30 Etka egészségklub
Október 21.: Pöttyös Bögre 18:00 Late Beggars koncert
Október 22.: Klubterem 9:00–12:00 Ökokör körforgás csere-bere
                       Pöttyös Bögre 18:00 Csendesülő
Október 23.: 9:00 Városi ünnepség az ’56-os emlékműnél
Október 27.: Kaméleon terem 19:00 Időutazás II. – Pomáz Barátai Társaság helytörténeti 

előadássorozata
Október 29.: 17:00 Halloween buli – Belépőjegy: 500 Ft, tökfaragó jegy: 500 Ft – ehhez 

regisztráció szükséges, tök igényüket október 21-ig adhatják le a pmhk@pomaz.hu címre 
– jelige: tökfaragás

Örökség Tájház Géniusz kiállítása ismét várja a látogatókat 2022. szeptember 26. és októ-
ber 25. között. 

Bejelentkezés: (20) 471 3987

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár októberi programajánlója
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Szeptember 5-én elindult Pomázon is a Gyalogbusz, amelyet idén év 
elején álmodtunk meg a Pomázi Ökokör tagjaival. Az elindulásban so-
kat segített a már egy éve működő budakalászi példa és az ő tapasz-
talataik.

Több hete közlekednek már járataink, folyamatosan bővülő lét-
számmal, most már öt útvonalon. Mivel van egy közös Sashegyi-Né-
met iskola járat, így mindhárom iskolába két-két Gyalogbusz érkezik 
reggelente, reméljük idővel ez a szám is nőni fog.

Hogyan működik?
Az adott járat menetrendje szerint, meghatározott megállóból indul a 
Gyalogbusz egy arra a napra beosztott felnőtt kísérővel, aki az utaso-
kat (alsó tagozatos gyerekek) az iskolájukba kíséri. A járatok 7:20 és 
7:30 között indulnak köztes megállók érintésével, vagy anélkül (attól 
függ, van-e a megállóra bejelentkezett utas), és legkésőbb 7:45-ig az 
iskolákba érnek. A Gyalogbusz csak úgy működik, ha van az adott já-
rathoz megfelelő létszámú utas és kísérő is. A kísérők többnyire az 
utasok szülei közül kerülnek ki, de van példa arra is, hogy aktív nagy-
mama vállalkozik kísérőnek, mert szívesen sétál egyet reggel a gye-
rekekkel. Állítása szerint: „Megfiatalodtam.”.  Egy kísérő egyszerre 
6-8 gyereket kísérhet, ha egy járatra több gyerek jelentkezik, oda már 
egy második kísérőt is igyekszünk biztosítani.

Bárki jelentkezhet, amennyiben valamelyik pomázi iskolába jár a 
gyereke és nagyon örülünk, ha kísérőként is szerepet tud vállalni heti 
1-2 alkalommal a szülő. Nem kizáró, ha nem tud kísérni, bár kellő lét-
számú önkéntes szülő nélkül a járatok nem tudnak megbízhatóan napi 
szinten elindulni. Jelentkezni a www.pomaziokokor.hu oldalon keresz-
tül lehet a Gyalogbusz menüpont 
alatt, kiválasztva az „Utas” vagy a 
„Kísérő” gombot. Aki jelentkezik, 
annak egy alapvető szabályokat 
tartalmazó szerződést kell aláír-
nia. Az aktuális járatok útvonalai 
és a szerződések is a honlapon 
érhetők el. Jelentkezését az is 
leadhatja, akinek jelenleg még 
nincs a lakóhelye közelében Gya-
logbusz megálló, mert ha egy kör-
nyékről külön-külön többen je-
lentkeznek, könnyen kialakulhat 
egy új járat. Mi azon vagyunk, 
hogy minél több városrészből 
érkezzenek a gyerekek közösen, 
gyalogosan az iskolákba.

Miért érdemes Gyalogbusszal közlekedni?
A gyerekek így megismerhetik a környékükön lakó iskolatársaikat, 
megtanulnak szülői felügyelet mellett biztonságosan, gyalogosan köz-
lekedni, sőt azzal, hogy csapatban közlekednek, a járda nélküli uta-
kon (pl. Rózsa utca) is sokkal nagyobb biztonsággal sétálhatnak, mert 
sokkal feltűnőbbek. Nagyon jót tesz nekik a reggeli 10-20 perces séta. 
Nem mellesleg, elkerüljük a reggeli dugóban állást, és az iskolák kör-
nyékén kialakuló parkolási káosz gyötrelmeit, sőt a környezetet sem 
terheljük benzingőzzel. Azok a szülők, akik minden nap iskolába viszik 
gyereküket, ezzel az összefogással megoszthatják egymás között ezt a 
feladatot. Végül álljon itt néhány személyes visszajelzés a résztvevők-
től a Gyalogbusz kapcsán:

Gyerekek:
•  Nagyon szeretjük a Gyalogbuszt, mert kedvesek a kísérők.
• Azért szeretem, mert a barátaimmal sétálhatok és beszélgethetek.
• Mert szeretek gyalogolni.
 Szülők:
•  Nekünk segítség az önállóságra nevelésben. Ezen kívül nagy segít-

ség a családnak, időspórolás és biztonságot is ad.
•  A jövőbeni önállóságra tanítja a gyerekeket.
•  Mert boldognak látom a gyermekem, neki jóleső dolgot csinál, 

szabad akaratából, ösztönzés nélkül.
•  Nekünk is nagy segítség, hogy csak heti 1x kutyagolunk, a többi 

nap reggel szabad.
•  Mik az alternatívák? a) 3 km-t sétálok munka előtt és közben 

beszélgetek a lányaimmal vagy b) az autómban ülök, nézem az 
előttem álló kocsi féklámpáját és közben pöfögök... egyszerű a 
döntés.

•  Én két legyet ütöttem egy csapásra. A kisebb gyermek az utcánk 
végétől sétál a gyalogbusszal a suliba a nagyobb pedig önállóan 
előttük (ő idén kezdett el egyedül suliba járni). Tudnak egymásról, 
ha bármi fennakadás lenne a gyalogbusz sofőr a nagynak is tud 
segíteni. Kisimultak a reggeleink, mióta gyalogbuszozunk. 

Zárszó:
A Gyalogbusz működtetése többnyire arra a szülői közösségre 

támaszkodik, akik éppen most érintettek gyermekeik kapcsán. Ha a 
kezdeményezés él, éltetjük, akkor is évről évre új önkéntes szülőkre, 
új utasok bevonására van szükség, mert a gyermekeink felnőnek, ön-
állóak lesznek. A projekt elindítását és koordinálását a Pomázi Ökokör 
vállalta, de a napi működtetése a csatlakozó helyi szülők lehetősége 
most és a későbbiekben is.

Farkas Melinda
Pomázi Ökokör
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Környezetünk

Az iskolai időszak kezdetével mentesítő járatok indultak a Lakótelepi 
és az Orlováczi útvonal felé is.

Az első mentesítő járat 6 óra 45 perckor indul a HÉV-állomásról a 
lakótelep felé. 6:48-ra ér a Vörösmarty Mihály utca 14-hez, a kispos-
tához, 6:50-re a Bajcsy-Zsilinszky utca 61. elé és 6:53-ra érkezik vissza 
a HÉV-állomásra. Ezt követően indul a rendes járat.

A másik irányba 7 óra 10 előtt egy-két perccel indul a járat. Az Aradi 
utcáig rendesen megy. Itt és az előző megállónál, a temetőnél csak 
sashegyis iskolásokat vesz fel a busz. Majd lekanyarodik a Honfogla-
lás utca felé, ahol szintén iskolásokat vesz fel, és viszi őket a Templom 
téri megállóhoz. Itt a gyerekek leszállnak, majd a busz visszatér a töb-
bi utasért. Az állomásra 7:40 körül ér.

Elindult a pomázi Gyalogbusz!

Kiegészítő kisbusz járatok 
az iskolai időszakban



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

IV. 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.



Pomáz város sikeresen pályázott a BM és a Klímabarát Települé-
sek Szövetsége által kiírt ’LIFE LOGOS 4 WATERS’ programra. 

Mit is jelent ez? 
A szélsőségessé váló időjárás során – Itt Pomázon (is) – óriási problé-
mát jelent a hirtelen lehulló, nagymennyiségű csapadék, amely elönti 
a pincéket, elmossa, feláztatja az utakat járhatatlanná téve azokat. 
Ugyanakkor az eső elvonultával szárazság, aszály sújtja a vidéket, ami 
nem csak a mezőgazdasággal foglalkozóknak, kiskerteseknek jelent 
problémát, hanem a nagy meleg, a poros utak, a közterületi fák árnyé-
kának hiánya miatt a lakosság is szenved. 

Az eddigi gyakor-
lat – amely sajnos 
még mindig egy erős beidegződés mind a lakosság, mind az illetékes 
hivatalok részéről – az volt, hogy drága pénzért elvezettük azt a vizet, 
ami már eleve hiányzik a környezetünkből.

Ezen szeretnénk változtatni azzal komplex a programmal, amelyet 
benyújtottunk a pályázatra. 

Mivel azt gondoljuk, hogy lényegi változtatást csak szemléletfor-
málással és ebből fakadó hétköznapi (víz)fogyasztási (felhasználási) 
szokások megváltoztatásával lehet elérni, ezért programunkban olyan 
„jó példák” bemutatásával próbáljuk ösztönözni a lakosságot, ami 
nem kényszerszerű, hanem belátáson alapuló változtatásokat ered-
ményez az eddig bevett – „betonozzuk le, vezessük minél gyorsabban 
el, locsoljunk a hálózatból a legnagyobb melegben is” gyakorlaton.

A pályázat részleteit október 22-én egy, a városházán megrende-
zésre kerülő konferencia során ismertetjük. A pályázati elemek be-
mutatása mellett meghívott előadóink beszélni fognak többek a klí-
maszorongásról, a vízmegtartás helyi és országos lehetőségeiről, de 
szóba kerül a városi „klímastartégia” is. A konferencia nyílt és ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a zoldintezet@gmail.com 
címen lehet.

Örökbe adott kutyáink sorsát nagyon szívünkön viseljük, de sajnos 
sok esetben tapasztaljuk, hogy a leendő gazdik nincsenek tisztában a 
kutyatartás alapjaival. Menhelyünk lehetőséget biztosít arra, hogy az 
örökbefogadott kutyát próbaidő után visszahozhassák, de ezzel több 
okból sem szabad visszaélni. Egy ilyen elválás a kutyán újabb mély 
sebeket ejt.

Mindig azt tanácsoljuk, ha már tisztában van egy gazdi felelőssé-
geivel, akkor át kell gondolni, hogy milyen kutyát szeretne. Vegyük 
figyelembe saját életformánkat, lehetőségeinket, és a kiválasztott ku-
tya tulajdonságait, igényeit, anyagi erőforrásainkat.

Egy sportos alkatú embernek kitűnő választás lehet egy gyors, nagy 
mozgásigényű vadászkutya, akivel eljárhat akár futni, kerékpározni. 
Ha gyermek is van a családban, akkor érdemes békésebb, türelme-
sebb természetű, esetleg kölyökkutyát előnyben részesíteni. Időskorú 
gazdijelöltek számára elsősorban kisebb termetű, nyugodtabb termé-
szetű, felnőtt kutya javasolt, hiszen egy kölyökkutyával még sok lehet 
nekik a gond.

Amikor kutyát veszünk magunkhoz, gondolnunk kell a jövőre is. Ha 
kölyökkutyát fogadunk örökbe, akkor jó esetben 15 évig velünk lesz. 
Gondoljuk végig, tudunk-e vele minden nap foglalkozni, ha nyaralni 
megyünk, vagy valami baj történik velünk, rá tudjuk-e valakire bízni?

Tartós megkötést szerencsére már a törvény is bünteti, ilyen helyre 
mi sem szeretnénk kutyát adni. Területőrzéssel is hasonlóan véleke-
dünk, magányos őrzésre, ahol napközben zárva, éjjel pedig egyedül 
van a kutya, oda menhelyünk nem ad kutyát.

Ha eldöntöttük, hogy menhelyről szeretnénk kutyát, akkor lehet 
több menhelyre is el kell menni, mire megtaláljuk az igazi családtagot.

A kutyák táplálásánál is figyelembe kell venni az életkort. A 6 hó-
napnál fiatalabb kölyköt naponta háromszor etessük! Gondoljunk 
arra, hogy ez idő tájt a kölyök viharos gyorsasággal fejlődik, táplá-
lékszükséglete (testtömegéhez viszonyítva) körülbelül kétszer annyi, 
mint egy felnőtté!

6 hónapos kortól 1 éves korig naponta csupán kétszer etessük! Az 
élelem összmennyiségét persze növeljük, hogy elősegítsük a kutya 
lendületes, gyors fejlődését. A felnőtt kutyát 1-8 éves kora között na-
ponta egyszer etessük! Az idős kutyáknál már érdemes a napi élelem 
adagot két részben odaadni (reggel és délután), hogy ne terheljük le 
a gyomrát.

Állatorvosi vizsgálatokra, oltásokra is 
rendszeresen el kell vinni az ebet. A menhely-
ről kihozott kutyák rendelkeznek a szükséges 
oltásokkal, chippel, de ez nem azt jelenti, 
hogy innentől nem kell állatorvoshoz vinni. A 
kombinált oltást, ami veszettség és a legtöbb fertőző betegség ellen vé-
dettséget ad a kutyának elég évente egyszer beadatni. Féreghajtót érde-
mes három havonta megetetni vele, míg a külső élősködők elleni szerek 
időtartama pedig a használt szerektől függ. Ezen kívül bármikor előfor-
dulhat, hogy kedvencünk megbetegszik, baleset éri. Az állatorvosi költsé-
gek gyakran igen magasak, gondoljunk erre is! A legtöbb védencünk már 
ivartalanítva kerül gazdihoz, de előfordulhat, hogy a kutya rövid időt tölt 
csak a menhelyen, vagy még kölyökkorában fogadják örökbe, és nincs 
idő az ivartalanításra. Ilyenkor az örökbefogadó köteles ivartalanítani sa-
ját költségén a kutyát, és oltási könyvében ezt a menhelynek bemutatni. 
Ez nagyon fontos, így tudjuk elkerülni a nem kívánt szaporulatokat, és 
megelőzhetjük, hogy még több gazdátlan kutya kóboroljon az utcákon.

Minden örökbefogadónak azt tanácsoljuk, hogy ismerje meg a ku-
tya előéletét, milyen körülmények között élt, mennyi ideje él a men-
helyen, volt-e már örökbe fogadva, így sokkal könnyebb megismerni 
és megérteni. Azt tudnunk kell, hogyha a kutyát valaki már egyszer 
visszahozta örökbefogadás után, arról nem a kutya tehet legtöbbször! 
A kiskutya megnő, már nem olyan aranyos, esetleg szétrág valamit, 
mert nem foglalkoznak vele eleget, nem fogad szót, mert nem tanítot-
ták meg rá, stb. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy örökbefogadás után 
mennyire nem tesz jót a kutyának, ha visszakerül a menhelyre!

Egy jól működő menhelyen alapfeltétel, hogy örökbefogadás előtt 
megismerjük az örökbefogadó életkörülményeit. Volt-e már kutyánk, mi 
történt az előző kutyával, mi a munkánk, hányan élünk a háztartásban, 
mekkora a kert és a kerítés? Ezek a kérdések csupán arra szolgálnak, 
hogy a gondozók meggyőződjenek arról, hogy a kutya valóban jó helyre 
kerül. Az is előfordulhat, hogy a későbbiekben meglátogatják a kutyát.

POMÁZI ÁLLATVÉDŐ ÉS ÁLLATSEGÍTŐ EGYESÜLET
ADÓSZÁMUNK: 18668360-1-13
Bankszámlaszámunk:11705008-20441069
E-mail: ave@freemail.hu
Köszönjük a felajánlásokat védenceink nevében is.

PÁVE

Sikeres vízmegőrzési pályázat

Örökbefogadás előtt
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IV. 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.



Szeptember 1-jén, tanévnyitó ünnepségün-
kön hagyományainkhoz híven kis elsőseink 
megkapták „Schultüte” ajándékaikat a Po-
mázi Német Nemzetiségi Önkormányzattól. 
A csomagban a kicsik örömére az édességek 
mellett ceruzák, tollak és radírok is voltak, 
amelyeket a tanulás során használhatnak.

A beilleszkedés és a ráhangolódás érde-
kében már az első héten sportprogramon 
vehettek részt a diákok. A Magyar Tartaléko-
sok Szövetsége által szervezett rendezvényen 
különböző csapat- és egyéni versenyeken 
mérhették össze tudásukat és erőnlétüket a 
gyerekek – természetesen korosztályuknak 
megfelelő csoportokban. Nagy sikere volt a 
kötélhúzásnak, az airsoft lövészetnek, az íjá-
szatnak és légfegyveres lövészetnek.

Szeptember 5-6-án ásványkiállítást ren-
deztünk. A kiállított kövek és féldrágakövek 
különösen vonzották a diákokat. Az önfe-
ledt válogatás mellett érdekes előadásokon 
ismerkedhettek meg a különböző ásványok 
jellemzőivel, hatásaival.

Szeptember 20-21-én papírgyűjtést ren-
deztünk. A papírt újrahasznosítás céljából 
gyűjtöttük az intézmény előtti konténerben. 
A bevételből az intézmény udvari játékainak 
fejlesztését tervezzük. Továbbra is folyama-
tos a használt háztartási olaj, illetve a hasz-
nált elemek gyűjtése az iskola területén. Eze-

ket az év folyamán bármikor el lehet helyezni 
az erre a célra felállított konténerekben.

Szeptember 21-23-án megtartottuk az Ern-
tedankfest-et, a hagyományos betakarítási 
hálaadó ünnepet. Ezen a gyerekek által gyűj-
tött őszi terméseket állítottuk ki az iskolában. 
A programra idén is ellátogattak a nemzetisé-
gi önkormányzat képviselői.

D.Zs.

Melyik pomázi épület egy részlete van a képen? Ha a helyes megfejtését október 26-ig elküldi az eletkertmuves@gmail.com e-mail címre, részt 
vesz egy sorsoláson, amelynek a nyereménye egy kosár bio-zöldség a pomázi Életkert felajánlásából.

A múlt havi játékunk győztese a 
pomázi termelői piacon vehette át 
a nyereményét.

Gazdag programokkal indult az év a német suliban

Figyeljünk a részletekre!
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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!

Sivi Félix 2022. 09. 01.
Gyenes Dániel Jakab 2022. 09. 02.
Wágner Hanna 2022. 09. 05.
Németh-Egry Alízia 2022. 09. 12.
Vörös Zsófia 2022. 09. 14.
Dubecz Kamilla Diána 2022. 09. 16.
Horváth Kristóf 2022. 09. 17.

Gólyahírek



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

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

Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint

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

e-mail:
badogosbela47@gmail.com

REDŐNYÖK
(Alumínium, fa, műanyag)

Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szúnyoghálók,

fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, roletták, gurtnicserék

javítások 
EGÉSZ NAP

Telefon: 06-30-987-1237

Ez itt
az Ön

hirdetésének
helye!

Az újság
6000 háztartásba

jut el,
és az interneten

is elérhető.

Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei

a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)

Vasárnap
9.00 Szent Liturgia

Szerda
18.00 Szent Liturgia

1-2-3. Péntek
18.00 Vecsernye
Gánicz László

parókus
Lelkészi Hivatal:

2013 Pomáz, Ond utca 2.
Telefon: 06-30-158-7929

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
   09:00 plébániatemplom
   18:00 plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
   18:00 Szent Miklós kápolna
Kedd, csütörtök  
   07:00 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



rÉszletek: magyarvar.hu
jelentkezÉs: levelek@magyarvar.hu

lovaglÁs
ÍjÁszat
vÍvÁs

birkÓzÁs
ÁllÓkÉpessÉg
fejlesztÉs
kÉszsÉgÉtkÉszsÉgÉt

oskola:
minden 2. szombaton

10-14 Éves fiÚk rÉszÉre
a nÖvendÉkek
alapfokon

elsajÁtÍtjÁk
aa


