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Új divatüzletekkel, koncertekkel, 
gyerekprogramokkal, akár 20% 
kedvezménnyel és számtalan 

meglepetéssel vár Óbuda 
legnagyobb bevásárlóközpontja!

ALMA EGYÜTTES
nov. 11. 17 óra

KIRÁLY VIKTOR
nov 12. 16 óra

DANUBIA ÜTŐEGYÜTTES
nov. 10. 17 óra

PALYA BEA
GYEREKKONCERT

nov. 12. 11 óra
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Itt az ősz az ültetés Ideje!
SzabadgyökereS (kötött talajra való) gyümölcSfák 

SzéleS válaSztéka. Bogyósok, eper, szőlő. 
előnevelt konténeres gyümölcsfák.

AgyAgBAn nevelt örökzöldek.
régi magyar fajták, 

törpe éS oSzlopoS fák.

tervezés, tanácsadás!
+36 70 241 9001
+36 30 962 8863

Nyitvatartás:
K-Szo: 900- sötétedésig
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T A R T A L OM

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.” – ez az életfilo-
zófia régi alapelv a környezetvédelemben. Azt jelenti, hogy a 
világban tapasztalható folyamatokat, problémákat figyelve 
és megértve, helyi szintű megoldásokat kell találnunk. Az ott-
honunkban, családunkban, baráti társaságainkban, vagyis a 
legfontosabb közösségeinkben szükséges összefogni, tenni 
egymásért és magunkért.

Az elmúlt években a világban zajló válságfolyamatok közül 
több is begyűrűzött az otthonainkba. A legutóbbi, az életün-
ket meghatározó és több pontján is megváltoztató esemény 
a koronavírus-járvány volt. Az elmúlt hónapokban a szom-
szédos országban, Ukrajnában zajló háború, és a következ-
ményeként kibontakozott globális folyamatok várható hatá-
saira készül a világ. Egyelőre nem tudjuk megjósolni, milyen 
következményekkel jár az előre látható energia-, szociális- és 
gazdasági válság, amelyre világ, európai és országos szinten is 
készülnek és igyekeznek megoldásokat találni.

Pomáz is szeretne lehetőséget kínálni azoknak, akik a gaz-
dasági válságban nehéz helyzetbe kerülnek. A városvezetés 
kezdeményezésére önkormányzati képviselőkből, szociális 
szakemberekből és a városi intézmények vezetőiből alakult 
egy munkacsoport, amelyik szeptember óta azon dolgozik, 
hogy a várható válság hatásait, miként lehet helyi szinten 
enyhíteni.

A POMÁZ SEGÍT akcióban többek között melegedő pon-
tokat alakítanak ki a városban, a Szociális Szolgáltatási Köz-
pontban és a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban. Aki 
szükségét érzi, szeretettel várják ezeken a helyeken napköz-
ben biztonságos, nyugodt környezetben, ahol programokon 
vehet részt, olvashat, társaságban lehet, szakemberek ta-
nácsait kérheti. Ezen kívül számos lehetőséget gyűjtöttek még 
össze a válság helyi szintű enyhítésére, amikről részletesen az 
újságban található mellékletben tájékozódhatnak. Aki szeret-
ne részese lenni a POMÁZ SEGÍT akciónak, azt a részt vevő 
intézmények szívesen látják önkéntesnek, vagy anyagilag is 
támogathatja a kezdeményezést.

Nagy Szilvia
felelős szerkesztő

Pomáz Segít
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Nagy veszteségről kaptunk hírt, hosszú küzdelem után elment 
Zsuzsi, pedig nem akart. Szűkebb családján túl az utolsó percig 
a közösségért dolgozott, tervezett, szervezett, és megvalósította 
álmait a város javára is.

Ő volt Pomáz futónagykövete, aki országos, sőt nemzetközi 
versenyeket, szabadidős programokat hozott Pomázra. Utoljára 
a Skanzen Futáson találkoztunk, ahol már a gyaloglásban sem 
tudott részt venni, de végig ott volt, mosolygott, biztatott és meg-
ígérte, hogy jövőre is megrendezi a Pomázi Futó Bajnokokkal ezt 
az eseményt. Tényleg így gondolta, mindent megtett ezért. Nála 
nagyobb küzdő nem sok volt.

A betegség legyőzte, de emléke fennmarad. A család vesztesége 
a legnagyobb, osztozunk fájdalmukban. Mi is érezzük, hogy olyan 
Embertől búcsúzunk, akit nem lehet elfelejteni, példaképként ve-
lünk marad.

Nyugodj békében Zsuzsi!
dr. Siklódi Csilla

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

A Közösen a Városunkért Egyesület kezdeményezésére október 21-én 
a pomázi általános iskolák csaknem 200 diákja emléktúrán vett részt. 
A túra reggel a HÉV-állomáson lévő 1956-os emlékműnél indult, majd 
további kilenc, a forradalom pomázi áldozataihoz, hőseihez, esemé-
nyeihez kötődő pontot érintett a városban. Az útvonalban egy kis 

füzet segítette a tanulókat, amelybe az egyes emlék-
pontokon pecsétet gyűjthettek.

Az ’56-os emlékhelyeket tavaly jelölte meg a Közösen 
a Városunkért Egyesület a városban, azokat egy Seres 
János szobrászművész által készített kerámiazászló 

jelzi. A zászlókon egy QR-kód 
van elhelyezve, amelyeket 
okostelefonnal leolvasva, el-
vezetnek a helyszínhez kötő-
dő események leírásához.

A diákok számára szer-
vezett emléktúra a Maj-
dán-fennsíkon – az egykori 
katonai bázisnál – ért véget, 
ahol a gyerekek emléklapot 
vehettek át Hardi Pétertől, 
az egyesület elnökétől, és 
vendégül is látták őket.

A túráról készült riport 
megnézhető a Pomáz Online 
Youtube-csatornáján.

A 173 éve Aradon kivégzett honvédtábornokok és Batthyány Lajos 
magyar miniszterelnök tiszteletére a Városháza előtt tartottak ünne-
pélyes megemlékezést október 6-án.

„Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, 
Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiáll-
hassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből 
sértetlenül kilábolni – dícsértessék a Te neved mindörökké! Oltalmazd 
meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a továb-
bi veszedelemtől!” - idézte beszédében Dr. Balázs József, a Sashegyi 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium történelemtanára Damjanich 
János imáját.

A megemlékezésen Hernády Mária, a Sashegyi Sándor Általános 
Iskola 5. osztályos tanulója énekelt, Horváth Áron és Szentmiklóssy 
Anna, a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulói pedig 
verseket szavaltak.

A rendezvényen készült felvétel megtekinthető 
a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Fájdalommal búcsúzunk Sallai Zsuzsától

Emléktúra az ’56 forradalom pomázi hősei előtt tisztelegve

„Ima kivégzésem előtt” – Gyertyagyújtással 
emlékeztek az Aradi Vértanúkra
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Ünnepi műsorral emlékeztek Pomázon is az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseire a HÉV-állomásnál lévő 1956-os szobornál. 
Arató Gergely történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatalának 
tudományos titkára tartott beszédet, aki az 1956-os forradalom világ-
raszóló jellegéről kiemelte, hogy „egy kis létszámú népnek a világban 
kevés esélye van arra, hogy olyan történelmi folyamatok főszereplő-
jévé váljon, olyan emberi figyelmet és szimpátiát keltsen maga iránt, 
mint 1956-ban ez a nép”. Plaszkó Bence és Siposhegyi Zsolt színészek 
versekkel és dalokkal idézte fel a forradalom eseményeit.

 
A rendezvény keretein belül Leidinger István polgármester átadta a 

Pomáz Díszpolgára és a Pomázért díjakat.
Pomáz Díszpolgára kitüntetést kapott:
Korausz Ferenc
Horváth Zsuzsa (posztumusz)
Pomázért díjat kapott:
Kiss Árpádné, Erdélyi Piroska
dr. Kaiser Attila
dr. Vas János
 
A hősök és áldozatok előtt tisztelegve koszorúkat és mécseseket 

helyeztek el az ’56-os szobornál, majd a Városháza parkjában lévő 
emlékműnél. A megemlékezés a forradalom és szabadságharc pomázi 
résztvevőinek sírjainál való koszorúzással fejeződött be.

A rendezvényen készült felvétel a Pomáz Online Youtube-csatorná-
ján nézhető meg.

Dicsőség a hősöknek, éljen a magyar szabadság!
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  Korausz Ferenc Pomáz Díszpolgára

  Horváth Zsuzsa posztumusz díszpolgár, akinek fia, Tolnai András vette át 
a kitüntetést

  Dr. Kaiser 
Attila 
Pomázért 
díjazott  Pomázért díjat kapott dr. Vas János is

  Kiss Árpádné Pomázért díjat vehetett át



Pomáz város belterületén a Középhegy utca, 
Alma utca, Dankó utca, Mogyoró utca, Be-
niczky és Bodza utcákban kerül sor csapa-
dékvíz-elvezető rendszer (nyílt és zárt bur-
kolt árkok, csapadékcsatorna, folyókák), 
kialakítására, amely révén a területen biz-
tosítottá válik a csapadékvizek rendezett és 
kártétel nélküli elvezetése. Emellett szivárog-
tató aknák, energiatörő fogak elhelyezésével 
biztosítjuk a vizek helyben tartását. 

 A kivitelezési munka az eredményes köz-
beszerzési eljárást követően 2021.09.15-én 
megkötött vállalkozási szerződés alapján a 

Posseidon Power Kft. kivitelezésében 14 hó-
napon belül valósul meg. 

A projekt összesen 99 859 000 Ft ter-
vezett költségéhez a Pénzügyminisztérium 
95%-os intenzitás mellett 94 866 050 Ft tá-
mogatást nyújtott Pest megye Területfejlesz-
tési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 meg-
valósításához nyújtandó célzott pénzügyi tá-
mogatás keretében.

Köszönjük a projekt megvalósításához ka-
pott vissza nem térítendő támogatást!

Október 29-től előreláthatólag 2023 már-
ciusáig átmenetileg nem fogad ügyfeleket a 
a pomázi okmányiroda.

Legközelebbi kormányablakok, ahol az 
ügyeiket intézhetik:

• Szentendre, Dózsa György út 8.
• Tahitótfalu, Szabadság tér 3.

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 11.00–19.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–14.00

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint 
november 12-től ideiglenes bezár a Vörös-
marty utcai kisposta. A bezárás oka a háború 
és a szankciók miatt kialakult, egész Európát 
sújtó energiaválság és az ezzel járó rendkívüli 
takarékossági intézkedések az energiafel-
használás csökkentése érdekében.

Országszerte 366 postahelyen szűnik meg 
ideiglenesen a szolgáltatás.

Ez az intézkedés a postai küldemények 
házhoz kézbesítését nem érinti, az érintett 
posták működésének szüneteltetése lét-
számleépítéssel nem jár, a munkavállalókat a 
környező postákon helyezik el.

A közmeghallgatás időpontja: 2022. novem-
ber 14. (hétfő) 18.30 óra

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és 
Könyvtár színházterem (2013 Pomáz, Huszár 
u. 3.)

A közmeghallgatás témája:
• Lakossági javaslatok Pomáz Város Ön-

kormányzat 2023. évi költségvetésének meg-
alkotásához.

• Tájékoztatás a „Pomáz Segít” kampány 
indulásáról.

• Aktualitások

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § alap-
ján a közmeghallgatáson a helyi lakosság és 
a helyben érdekelt szervezetek képviselői a 
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javas-
latot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kér-
désre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 
tizenöt napon belül választ kapnak.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Középhegy, Dankó utca és környékének csapadékvíz- 
elvezetése

Átmenetileg bezár az okmányiroda

November 12-től bezár 
a Vörösmarty utcai posta

Közmeghallgatást 
tart Pomáz Város 
Önkormányzata
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Pomáz Város Önkormányzata 2019-ben támogatást nyert a Középhegy és Dankó utca térségében csapadékvíz elvezetést célzó 
beruházás megvalósítására. A projekt keretében összesen 653,5 fm csapadékvíz elvezető létesítmény épül.



•  Elfogadta a képviselő-testület a Pomáz Kft. belső ellenőrzéséről 
szóló vizsgálat eredményét. Felkérték a cég ügyvezetőjét, hogy a je-
lentésben foglaltak alapján készítsen intézkedési tervet, amelyet a 
novemberi ülésen tárgyalnak meg.

•  A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. idei pénzügyi-gazdasági hely-
zetét megismerve, felkérték az ügyvezetőt, hogy készítsen december 
31-ig és a jövő év első három hónapjára szóló átmeneti finanszírozási 
tervet a kastély működéséről.

•  Rendeletet alkottak a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munka-
időn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és megha-
tározták a kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt 
többletszolgáltatások díjait.
December 1-től – az anyakönyvvezetői feladatok ellátását kivéve – 
a Teleki-Wattay Kastély feladatai közé tartozik a polgári szertartások 
szervezése. Továbbra is térítésmentesen biztosítják, mint alapszol-
gáltatást a házasulandók számára a hivatali helyiséget, az asztali 
virágdíszt, emléklapot, gyűrűpárnát. Hivatalos házasságkötési hely-
szín a kastélyban található Wattay szalon és Zsolnay terem. Ha a há-
zasulandók az alapszolgáltatásokon felüli többletszolgáltatásokat 
is igénybe kívánnak venni, akkor azt december 1-től a kastély látja 
el külön díj ellenében. Többletszolgáltatásként igénybe lehet ven-
ni a kastélyban tartandó esküvőknél többek között a fizetős zene-
szolgáltatást, versmondást, gyertyagyújtást, homoköntést, pezsgő 
felszolgálását, boldogságkaput, illetve a kastély további termeinek, 
teraszának, kertjének bérletét.

•  A HÉV-állomáson létesítendő WC üzemeltetésére hamarosan pályá-
zatot ír ki az önkormányzat. Az illemhely használati díja maximum 
bruttó 300 forint lehet. 

•  Szolidaritási Alapot hoz létre a város a POMÁZ SEGÍT kampány meg-
valósítására, az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátására vonatkozó előirányzatainak kiegészítésére, a Pomáz terü-
letén történő krízisétkeztetés lebonyolításának támogatására.

•  A képviselő-testület további 5 évre Benkovics Zitát bízza meg a Po-
mázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető-helyetti felada-
taival.

•  A Liliom utca útfelújítására, illetve hótoló lappal felszerelt elektro-
mos tehergépjármű beszerzésére közbeszerzési eljárást folytat le az 
önkormányzat.

Döntések az október 27-ei 
testületi ülésről
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Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László 1. választókerület

Leidinger István 2. választókerület

Ország István 3. választókerület

Siklódi Csilla 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála 5. választókerület

Nagy István 6. választókerület

Hardi Péter 7. választókerület

Sipos Zoltán 8. választókerület

Kósa Anikó  kompenzációs lista

Rédei Imre  kompenzációs lista

Sarkadi Attila  kompenzációs lista

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

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

polgarmester@pomaz.hu 20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

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

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

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

Fogadóóra: 
előzetes egyeztetés alapján

borbala@andrasek.hu 20/968-9811

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

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

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

csikovar@gmail.com 20/336-1252

Fogadóóra:
egyeztetést követően

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

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

kaniko0113@gmail.com 20/398-8988

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

imredei60@gmail.com 20/928-9718

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

sarkadia6406@gmail.com 26/328-833

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

Nagy István képviselő, 
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter – Pomázért

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Ország István képviselő, 
Pomáz 3. választókerület

2023. évi falinaptár 
fotópályázat
A Pomázi Polgár 2022 decemberi számába elhelyezett kétol-
dalas falinaptárba idén is várjuk a településen készült fényké-
peket. A beérkezett képek közül a legjobbak helyet kapnak a 
naptárban, a szerző nevének feltüntetésével.
A pályázatokat a pilis.pomaz@gmail.com e-mail címre lehet 
elküldeni.
Határidő: 2022. november 22.



Az önkormányzat megbízásából a Pomáz 
Kft. üzemelteti a három pomázi általános 
iskola ebédlőjét, tálalókonyháját. 
Kisebb rendezvényekre a helyiségek ki is 
bérelhetőek. Bővebb tájékoztatás Schieszl 
Csabától, a Pomáz Kft. városüzemelte- 
tési részlegének vezetőjétől kérhető a 
pomaz.kft.uzemeltetes@pomaz.hu e-mail 
címen.

December 31-ig minden nap délután 16 és 
reggel 6 óra közötti időben helyi megbízott 
vadászok a lakosok biztonságának maximá-
lis szem előtt tartásával megkezdik a vadak 
riasztását indokolt esetben kilövését. Kérjük, 
hogy ebben az időpontban, az alábbi terüle-
teken lehetőség szerint fokozott figyelemmel 
tartózkodjanak!

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

Rendőrkapitányság 13090/3266-1/2022. ált.
Érintett területek: Dobogókői út 25., 

Dobogókői út 29/B., Dera patakmeder (1272 
hrsz., 1529 hrsz, 124 hrsz.), Határ út 5/A, 
Csobogó u. 14.

Elejtést irányító személy: Horváth Zoltán
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 
adatait (név, lakóhely, telefonos elérhetőség).

Pomáz Város ÖnkormányzataFogadónap a Pomázi Rendőrörsön

Személyautó gyulladt ki a Jankovits utcai 
gyermekorvosi rendelő mellett

Belterületen történő 
vadriasztás, 
vadelejtés
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Szeptember 30-án, a reggeli órákban, egy 
terepjáró oldalára borult a 1109-es úton Cso-
bánka és Pilisvörösvár között. A járműben a 
vezetője tartózkodott, aki az első vizsgálatok 
szerint könnyű sérüléseket szenvedett. Egy 
forgalmi sávon útzár volt, amelyet a pomázi 
tűzoltók drótkötél segítségével megszüntet-
tek, valamint áramtalanították a járművet.

A Jankovits Gyula utcai gyermekrendelő 
mellett, október 6-án, egy Ford személygép-
kocsi gyulladt ki és égett teljes terjedelmében 
reggel 8 óra előtt. A kiérkező pomázi önkéntes 
tűzoltók két vízsugárral eloltották a járművet, 
és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen 
az épületre. Személyi sérülés nem történt.

Másnap a Mogyoró és a Dankó Pista ut-
cák kereszteződésében egy munkagép elsza-
kította a gáz főnyomóvezetéket. A helyszínre 
érkező pomázi és szentendrei tűzoltók, a 
helyszínt lezárták és biztosították, amíg a 
gázművek szakemberei a helyszínre értek. 

A gázömlés megszüntetése csak a sérült ve-
zeték kiszakaszolásával volt lehetséges, ezért 
Pomáz jelentős részén a műszaki mentés 
idejére megszűnt a gázszolgáltatás. A hely-
színen kiürítésre nem volt szükség, személyi 
sérülés nem történt.

Lakóház és két személyautó gyulladt ki 
Budakalászon a Berdó utcában október 15-
én a kora hajnali órákban. A II. fokozatú 
tűzhöz Pomázról, Szentendréről és Békásme-
gyerről is vonultak tűzoltó egységek. A tűzol-
tás irányítását a Katasztrófavédelmi Művele-
ti Szolgálat végezte. A kb. 50 négyzetméter 
alapterületű családi ház teljes terjedelmében 
égett, valamint a telek távolabbi két pontján 
két személyautó is égett. A házból egy nyitott 
gázpalackot és egy elhunyt középkorú férfit 
hoztak ki a tűzoltók a tűzoltás során.  A tüzet 
a helyszínen lévő rajok egy óra alatt oltották 
el, az utómunkálatok azonban még a reggeli 
órákban is tartottak. 

Minden csütörtökön 8.00 és 
12.00 között fogadóórát tart Kiss 
Gábor megbízott őrsparancsnok 
a Pomázi Rendőrörsön. A  foga-
dóórák célja a lakosság és a Ren-
dőrség közötti információáramlás 
gördülékenyebbé tétele, továbbá 
szélesebb körű, nem azonnali 
rendőri intézkedést igénylő esetek, jelensé-
gek jelzése, vagy olyan esetek bejelentése, 

aminek a kezelése vezetői kompe-
tenciába tartozik. Feljelentés meg-
tételére továbbra is csak a Szent-
endrei Rendőrkapitányságon van 
lehetőség.

A fogadóórára előzetes beje-
lentkezés szükséges, amit a (26) 
502-400-as telefonszámon a 

4528-as melléken lehet megtenni hivatali 
időben.

Rendezvényekre 
is kibérelhetőek 
a pomázi iskolák 
ebédlői



Miért választotta a Pomáz Kft.-t?

Szeptember 15-e óta látom el a Pomáz Kft. ügyvezetői feladatait. Köz-
gazdász és agrármérnök végzettségem van, ennek megfelelően főleg 
vezetőként dolgoztam az elmúlt 25 évben. A Pomáz Kft. azért volt 
szimpatikus lehetőség, mert előtte is a közszférában dolgoztam, az 
Állami Gyümölcskutató Intézetet vezettem közel nyolc éven keresztül. 
Ez a terület azért is rokonszenves, mert másként működik, mint a ver-
senyszféra. A Pomáz Kft. egy gazdasági társaság is, a két szféra ötvö-
zete. Közel is van számomra Pomáz, hiszen dunakeszi lakos vagyok.

Hogyan látja a cég helyzetét?

Illúzióim nem voltak, hogy minden tökéletes. Eddigi munkáim során min-
dig úgy kerültem új helyre, hogy ott volt valami feladat, gond, amit meg 
kellett oldani, és eddig ez sikerült is. Bízom benne, hogy itt is sikerül.

Mi mindennek foglalkozik jelenleg a kft.?

Nagyon sokféle tevékenységet vett fel a tevékenységei közé a vállalko-
zás, aminek csak egy részével foglalkozik. Jelenleg elsősorban azokat 
a feladatokat végzi, amelyek logikusan az önkormányzat feladatai vol-
tak, és azért hozta létre ezt a céget, hogy ezeket megoldja. Ezen felül 
a kft. próbál kialakítani egy vállalkozási részt is, hiszen sokkal jobb 
lenne, ha nem csak az önkormányzati pénzektől függenénk. Ahogy 
látom ezek a pénzügyi keretek szűkülnek, ami nagyban kihat a kft. 
lehetőségeire is, és nem szerencsés, ha csak erre az egy lábra támasz-
kodik. Az elődök is próbálkoztak a vállalkozási rész fejlesztésével. 
A cég nem tekint még vissza olyan nagy múltra, hogy meg lehessen 
ítélni, hogy ez jó-e vagy sem. Ami jó, azt folytatni szeretnénk, ami nem 
jó, azt elhagyjuk, és új ötletekkel is indulunk a jövőben.

Milyen új ötleteik vannak?

Soktényezős dolgok, amikhez felmértük a lehetőségeket, és ehhez ke-
resünk olyan pontokat, amikhez kapcsolódni tudunk. Például pályá-
zati területen szeretnénk erőteljesen elindulni. A kft. telephelye min-
dig is vállalkozási terület volt, cégeket szolgált ki. Az ingatlan továbbra 
is alkalmas lenne arra, hogy itt irodapark működjön. Főleg, mert 
Pomázon kevés hely van, ahol iroda tud működni vagy kisebb vállal-
kozás megtelepedni. Tavaly már felújított egy ingatlanrészt a cég, ami 
korábban albérletnek lett kiadva, a jövőben iroda lesz belőle. Ebben a 
stílusban akarjuk az összes épületünket felújítani, hozzá parkolóhe-
lyeket kialakítani, egy modern, elegáns, jó környezetet teremteni. Itt 
kedvező feltételekkel, olyan koncentrációt tudnánk létrehozni, ami egy 
üzleti udvarként is tudna működni. Ez az egyik elképzelés, amihez sok 
pénz szükséges. Ez egyelőre saját erőből biztosan nem megvalósítható, 
de tudunk olyan pályázati forrásokról, ami elérhető ilyen célokra.

A vállalkozási rész felfejlesztése miről szólna?

Két fő irány van itt. Egyrészt bérbe adjuk, gazdálkodunk a saját in-
gatlanunkkal. A terület nagyságától elvárható, hogy egy jelentős vál-
lalkozási bevételt termeljen. Emellett erősíteni szeretnénk a lakossági 
vonalat, amiben nagy lehetőség van, mert a vállalkozói réteg nagy 
részét nem érdeklik az apróbb-cseprőbb munkák, mint például csak 
le kellene vágni a füvet a kertben, csöpög a csap, egy cserép elmoz-
dult. Mi kimegyünk, megoldjuk, beleszőjük a saját tevékenységünkbe. 
Ebből ki tudunk alakítani egy olyan tevékenységet, ami jó a lakosság-
nak, jó Pomáznak és a kft.-nek is, hiszen profitot termel.

Milyen közfeladatokat lát el a vállalkozás?

Többek között mi tartjuk karban az önkormányzati ingatlanokat, üze-
meltetjük a kisbuszt, az iskolai konyhákat, ebédlőket, mi végezzük a 
közterületek fenntartását, télen az utak hó- és síkosságmentesítését 
és a jégpálya üzemeltetését. Ez rengeteg szervezéssel, munkával jár, 
hogy úgy menjen, hogy az mindenkinek megelégedésére szolgáljon.

Munkaerőt tudnának még foglalkoztatni?

Sokkal több munkatársat elbírna még a cég. A bevételeink korlátozot-
tak, a fennálló szerződésünk szerint csak az önkormányzati feladatok 
ellátását téríti meg a város, a vállalkozási részben teljes egészében 
magát kell fenntartania a cégnek. Vagyis forrást kell szereznünk, hogy 
ki tudjuk építeni a kft. működő tömegét, ami már eredményesen tud 
gazdálkodni és dolgozni. Ehhez természetesen ember és eszköz kell, 
minden olyan, amivel dolgozni tudunk. 

Hogyan képzeli a cég jövőjét 5 év múlva?

Legalább kétszer ekkorának kell lennie, mint most. El kell érnünk egy 
kritikus nagyságot, hogy versenyképesen tudjunk üzemelni. Ehhez az 
önkormányzat stabilitást jelent. Szerves része szeretnénk lenni Pomáz 
életének, lehetőséget nyújtva a helyi cégeknek, felkészülni arra, hogy 
megoldjuk a lakosok problémáit, amit más vállalkozó nem vállal el, 
kis munkákra is elmegyünk, hogy mindenkinek jó legyen. Nyilván van-
nak itt lehetőségek, amiket, ha elérünk egy nagyságot, akkor kijjebb is 
tekinthetünk. Már nem csak Pomáz lenne a partnerünk, hanem más 
településeken is el tudunk végezni munkákat, indulni olyan projekte-
ken, ahol előnyt, bizalmat jelent, hogy ez egy köztulajdonú cég. Bízom 
benne, hogy elég tőkeerősek leszünk hozzá.

N. Sz.

Szerves része lenni Pomáz életének

9

• 2022. november Városunk

Kasztovszky Zoltánnal, a Pomáz Kft. új ügyvezetőjével beszélgettünk a vállalkozás lehetőségeiről, az ellátandó közfeladatairól, 
és arról, milyen lehetőségeket szeretnének nyújtani a jövőben a helyi lakosság és cégek számára.
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Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a 
értelmében a tartás helye szerint il-
letékes települési önkormányzat az 
ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel három évente egy alka-
lommal köteles ebösszeírást végezni.

Az ebösszeírás alapján az önkor-
mányzat helyi elektronikus nyilvántar-
tást vezet, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védel-
me, valamint ebrendészeti és állatvé-
delmi feladatainak hatékony ellátása 
céljából.

Minden Pomáz Város közigazgatási 
területén tartott kutyáról, annak tulaj-
donosa, tartója köteles egy adatlapot 
kitölteni és azt eljuttatni a Pomázi Pol-
gármesteri Hivatalba.

 Az ebösszeírás időtartama: 
2022. október 20–2022. november 21.

 
Az ebösszeírási adatlap mind papír, mind elektronikus formában elér-
hető és annak visszajuttatása is történhet mindkét formában.

Az ebösszeírási adatlap beszerezhető:
•  A Pomázi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, cím: 2013 Po-

máz Luppa Vidor u. 12.
•  Illetve letölthető a www.pomaz.hu oldalról a http://www.po-

maz.hu/ebosszeiras_ linkről
 
Az ebösszeírási adatlapot, kitöltve és aláírva a Pomázi Polgármeste-

ri Hivatalhoz az alábbi módokon lehet eljuttatni:
•  postai úton (Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz Kossuth 

Lajos u. 23–25.)
•  személyesen leadható a Pomázi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

gálatán, (cím: 2013 Pomáz Luppa Vidor u. 12.)
•  elektronikusan az ebnyilvantartas@pomaz.hu e-mail címre
 
A korábbi összeírás során bejelentett ebeket a 2022 évi ebösz-

szeíráskor ismét be kell jelenteni!
 
Felhívjuk továbbá a tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedv-

telésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hóna-
posnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) meg-
jelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötele-
zettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki az adat-
szolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogsza-
bályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.rendelet alapján állatvédelmi bírsággal 
sújtható.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tar-
talmazzon, az ebtulajdonosok az eb összeírását követően is kö-
telesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, 
illetve elpusztulást 15 napon belül írásban bejelenteni.

Együttműködésüket köszönöm!
dr. Balogh Pál

jegyző sk.

November 21-ig tart az ebösszeírás



I.

POMÁZ
SEGÍT

SEGÍTSÉG CSALÁDOKNAK

MI AZ A POMÁZ SEGÍT? 

Az egyre mélyülő gazdasági válság hatása már most 
érződik helyi szinten is, további következményei 
egyelőre kiszámíthatatlanok. Egyre több pomázi ház-
tartás szembesül a családi költségvetést túlságosan 
megterhelő árakkal. Az Önkormányzat által kezdemé-
nyezett POMÁZ SEGÍT akció több olyan lehetőséget 
teremtett, amelyek a nehéz helyzetbe került csalá-
dok, egyedülállók számára nyújt támogatást. Ezeket 
gyűjtöttük össze az újság mellékletében, amelyben 
többek között megtalálják, hol lesznek melegedő-
pontok a városban, milyen programok várják ott  
a betérőket, és milyen települési támogatások  
igényelhetőek szükség esetén. 

ÉN IS SEGÍTHETEK? 

Aki részt venne a POMÁZ SEGÍT akcióban,  
azt az egyes intézmények szívesen látják önkéntesként. 

3000x3000 
Aki teheti, és támogatni szeretné a POMÁZ SEGÍT akciót, 
kérjük, utaljon 3000 forintot az erre a célra létrehozott 
válságalapba. Természetesen tetszőleges összeggel is 
támogathatja a kezdeményezést. Reméljük, csatlakozik 
hozzánk 3000 pomázi polgár!

Számlaszám: 10403057-50485456-57481565
Címzett: Szolidaritási Alap
Kérjük, tüntessék fel a közleményben:  
POMÁZ SEGÍT

A beérkezett adományokról és a POMÁZ SEGÍT akció 
eredményeiről beszámolunk a következő  
lapszámban, illetve a város Facebook-oldalán, holnapján. 

Köszönettel, 
A Szervezők

I.
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II.

MELEGEDŐ PONT  
A SZOCIÁLIS 
KÖZPONTBAN

Lélek-Melegedő-Pont –  
a Művelődési Házban

Azok az idősek, nehéz helyzetben élők, akiknek gond 
lehet a lakás/ház kifűtése – és akik megfelelnek a közös-
ségi együttéléshez szükséges higiénés, tisztasági köve-
telményeknek– fordulhatnak a Szociális Szolgáltatási 
Központ – Idősek Napközbeni Ellátása csoporthoz. Ők 
hétköznapokon, 8.00-16.00 óra között az SZSZK épü-
letében meleg helyiségben tartózkodhatnak, igénybe 
vehetik az intézmény vizes blokkját, és részt vehetnek az 
idősek klubja napi programjaiban. Számukra meleg teát, 
vajas/zsíros kenyeret is biztosít az intézmény.

Elérhetőség:

    Pomáz, Községház utca 2.  
    Piac tér, Viking étterem mellett
    A buszmegállótól 1 perc sétára. 

    (20) 225-9114
    szszk@szszk.pomaz.hu;  
    garai.peterne@szszk.pomaz.hu

Önkéntesség:

Az SZSZK örömmel látja önkéntesek jelentkezését, 
akik a beérkező – segítségre szoruló – emberek 
koordinálásában, házon belüli kísérésében, segít-
ségnyújtásban vennének részt, napközben pedig 
beszélgetnének velük.

2022. november 15. napjától minden hétköznap  
10:00-14:00 óra között biztonságos, nyugodt  
környezetben várnak mindenkit nagy szeretettel  
a PMHK-Lélek-Melegedő-Pont helyszínéül szolgáló 
KLUBTEREMBE, ahol szabadon beszélgethetnek egy 
forró tea mellett egymással, az intézmény munkatár-
saival, illetve a szentendrei EFI IRODA mentálhigiénés 
szakembereivel. A délután-este további részében is csat-
lakozhatnak a művelődési ház ingyenes programjaihoz, 
klubjaihoz vagy megihatnak egy kávét, szörpöt a Pöttyös 
Bögrében, esetleg olvashatnak a könyvtárban nyitvatar-
tási időben.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 ّ a könyvtárban olvasható újságok,  
rejtvénylapok
 ّ közös időtöltésként kártya- és társasjátékok
 ّ segítő beszélgetés szakemberekkel
 ّ megoldásfókuszú coaching
 ّ művészetterápiás foglalkozások
 ّ kézműves programok
 ّ hetente filmklub és igénybe vehető  
szűrővizsgálatok.

Elérhetőség:

      Pomáz, Huszár utca 3. 
      (26) 325-163
      pmhk@pomaz.hu
 
Önkéntesség:

Az intézményben szívesen várnak bárkit  
önkéntesnek, aki az említett időszakban szívesen 
beszélget, kártyázik, társasozik a betérő  
emberekkel, teát készít a számukra. Esetleg van 
olyan tudása, készsége, amelyek az említett  
tevékenységeket kiegészítve, erősíti a PMHK  
Lélek-Melegedő-Pont működését.

Legyünk társaságban, beszélgessünk,  
és melegítsük egymás lelkét! 

SEGÍTSÉG RÁSZORULÓ 
CSALÁDOKNAK 

Szükség esetén a pomázi lakcímmel rendelkező, illetve  
Pomázon életvitelszerűen tartózkodó személyeknek tud  
segítséget nyújtani a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

POMÁZ
SEGÍT
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III.

IGÉNYELHETŐ 
TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁSOK
 
Rendszeres települési támogatások:

1. Beteggondozási támogatás

Az a nagykorú pomázi lakos, aki 18. életévét betöltött tar-
tósan beteg közeli hozzátartozója ápolását, gondozását 
végzi, beteggondozási támogatásban részesíthető.  
A támogatás 12 hónapra illeti meg a jogosultat, mértéke:  
havonta 32.000 Ft. Az ápoló családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladhatja meg az 57.000 forintot.

1. Gyógyszertámogatás

Aki nem jogosult a Kormányhivatalnál igényelhető 
közgyógyellátásra, települési támogatásként gyógyszer-
támogatást igényelhet, ha a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 forintot, 70. 
életévét betöltött kérelmező esetén a 85.500 forintot, 
egyedül élő esetén a 71.250 forintot, 70. életévét betöltött 
egyedül élő kérelmező esetén a 128.250 forintot és az iga-
zolt havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja 
az 5.700 forintos összeget. A támogatás 12 hónapra illeti 
meg a jogosultat, összege legfeljebb havi 8.000 forint.  
A háziorvos által kiadott igazolás alapján, 30 napnál nem 
régebbi, a gyógyszertár által beárazott igazolást 
 szükséges csatolni hozzá.

 
Rendkívüli települési támogatások:

1. Krízishelyzethez kapcsolódó támogatás

Rendkívüli élethelyzetbe került háztartásnak vagy  
személynek adható, ahol a háztartásban az egy főre jutó 
jövedelem a 85.500 forintot, egyedül élő esetén a 128.250 
forintot nem haladja meg. A támogatás összege nem  
haladhatja meg az 57.000 forintot.

 
 

A szolgálat munkatársait  
telefonon, személyesen vagy  
e-mailen is kereshetik.

Elérhetőség:
     Pomáz, Kossuth Lajos utca 21/a  
Az épület a főutcán, a Városháza mellett, a házior-
vosi rendelő parkolója felől közelíthető meg.

Krízishelyzetben nyitvatartási  
időn belül: 

Hétfő: 13.00-16.00 
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00 

      (20) 808-7075; (26) 322-370
      csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu

A szolgálat az alábbi segítségeket  
tudja nyújtani a rászorulóknak: 

 ّ válságba került emberek részére kríziscsomag  
összeállítása (liszt, cukor, tészta)
 ّ szolgáltatói kedvezményekre való jogosultság  
megvizsgálása
 ّ számlák értelmezése, kérelmek kitöltése
 ّ meleg ital (tea) fogyasztásának lehetősége  
a szolgálat irodájában
 ّ tájékoztatás elhelyezéses ügyekben  
(hajléktalanszállók, családok átmeneti  
otthona, anyaotthonok)
 ّ szociális alapon igényelhető kedvezmények  
ügyintézésében való segítségnyújtás
 ّ települési támogatás igénylésében való  
segítségnyújtás
 ّ adományok közvetítése (ruha, bútor, stb.)
 ّ kapcsolattartás a jelzőrendszeri tagokkal 
 ّ tanácsadás, segítő beszélgetés
 ّ havonta egy alkalommal ruhabörzét tart a szolgálat 

Munkaidőn kívül kereshető szolgálatok:

 ّ Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által 
működtetett gyermekvédelmi jelzőrendszeri készen-
léti telefonszám munkanapokon 17.00-9.00.-ig, mun-
kaszüneti napokon 0-24 óráig hívható: (20) 364-0827

 ّ Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által  
működtetett 0-24 óráig hívható szám: (80) 212-021

Önkéntesség:
A szolgálat munkatársai várják 16 éven felüli  
önkéntesek jelentkezését, akik segítséget tudnak 
nyújtani az élelmiszerbankos áruházi adománygyűj-
tésben, és az adományok szállításában.
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II.

MELEGEDŐ PONT  
A SZOCIÁLIS 
KÖZPONTBAN

Lélek-Melegedő-Pont –  
a Művelődési Házban

Azok az idősek, nehéz helyzetben élők, akiknek gond 
lehet a lakás/ház kifűtése – és akik megfelelnek a közös-
ségi együttéléshez szükséges higiénés, tisztasági köve-
telményeknek– fordulhatnak a Szociális Szolgáltatási 
Központ – Idősek Napközbeni Ellátása csoporthoz. Ők 
hétköznapokon, 8.00-16.00 óra között az SZSZK épü-
letében meleg helyiségben tartózkodhatnak, igénybe 
vehetik az intézmény vizes blokkját, és részt vehetnek az 
idősek klubja napi programjaiban. Számukra meleg teát, 
vajas/zsíros kenyeret is biztosít az intézmény.

Elérhetőség:

    Pomáz, Községház utca 2.  
    Piac tér, Viking étterem mellett
    A buszmegállótól 1 perc sétára. 

    (20) 225-9114
    szszk@szszk.pomaz.hu;  
    garai.peterne@szszk.pomaz.hu

Önkéntesség:

Az SZSZK örömmel látja önkéntesek jelentkezését, 
akik a beérkező – segítségre szoruló – emberek 
koordinálásában, házon belüli kísérésében, segít-
ségnyújtásban vennének részt, napközben pedig 
beszélgetnének velük.

2022. november 15. napjától minden hétköznap  
10:00-14:00 óra között biztonságos, nyugodt  
környezetben várnak mindenkit nagy szeretettel  
a PMHK-Lélek-Melegedő-Pont helyszínéül szolgáló 
KLUBTEREMBE, ahol szabadon beszélgethetnek egy 
forró tea mellett egymással, az intézmény munkatár-
saival, illetve a szentendrei EFI IRODA mentálhigiénés 
szakembereivel. A délután-este további részében is csat-
lakozhatnak a művelődési ház ingyenes programjaihoz, 
klubjaihoz vagy megihatnak egy kávét, szörpöt a Pöttyös 
Bögrében, esetleg olvashatnak a könyvtárban nyitvatar-
tási időben.

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

 ّ a könyvtárban olvasható újságok,  
rejtvénylapok
 ّ közös időtöltésként kártya- és társasjátékok
 ّ segítő beszélgetés szakemberekkel
 ّ megoldásfókuszú coaching
 ّ művészetterápiás foglalkozások
 ّ kézműves programok
 ّ hetente filmklub és igénybe vehető  
szűrővizsgálatok.

Elérhetőség:

      Pomáz, Huszár utca 3. 
      (26) 325-163
      pmhk@pomaz.hu
 
Önkéntesség:

Az intézményben szívesen várnak bárkit  
önkéntesnek, aki az említett időszakban szívesen 
beszélget, kártyázik, társasozik a betérő  
emberekkel, teát készít a számukra. Esetleg van 
olyan tudása, készsége, amelyek az említett  
tevékenységeket kiegészítve, erősíti a PMHK  
Lélek-Melegedő-Pont működését.

Legyünk társaságban, beszélgessünk,  
és melegítsük egymás lelkét! 

SEGÍTSÉG RÁSZORULÓ 
CSALÁDOKNAK 

Szükség esetén a pomázi lakcímmel rendelkező, illetve  
Pomázon életvitelszerűen tartózkodó személyeknek tud  
segítséget nyújtani a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

POMÁZ
SEGÍT
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IV.

2. Káreseményhez kapcsolódó támogatás

Káresemény bekövetkezése esetén a kérelmező vagyo-
ni és jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül, egyszeri, 
legfeljebb 100.000 forint rendkívüli pénzbeli támogatást 
állapíthat meg a polgármester annak a pomázi lakosnak, 
akinek életvitel szerinti lakhatását biztosító pomázi lakását 
tűz- vagy káreset érte, és ennek során a lakásban, vagy  
az abban elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károk  
miatt, a lakhatása ellehetetlenült, és nem rendelkezik 
olyan azonnal hozzáférhető készpénzvagyonnal,  
amely a kárt szenvedett lakás lakhatóvá tételére,  
vagy a lakhatóvá tételig a lakhatásának átmeneti  
megoldására fedezetet nyújthatna.

3. Temetési támogatás 

Annak a személynek adható, aki elhunyt közeli  
hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és  
a temetési költségek viselése a saját, vagy családja  
létfenntartását veszélyezteti.  Családjában az egy főre 
 jutó  jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot,  
egyedülálló esetén a 142.500 forintot. A támogatás  
összege 50.000 Ft.

4. Fűtési támogatás

Egy fűtési idényben legfeljebb 40.000 forint fűtési támo-
gatás állapítható meg annak a családnak, ahol az egy  
főre jutó jövedelem a 85.500 forintot nem haladja meg, 
egyedül élő jogosultnak, ahol a jövedelem a 114.000 fo-
rintot nem haladja meg, 50.000 forint fűtési támogatás 
állapítható meg. A támogatás annak a családnak állapítha-
tó meg, ahol az egy főre jutó jövedelem az 57.000 forintot 
nem haladja meg, illetve annak az egyedül élőnek, ahol  
a jövedelem a 85.500 forintot nem haladja meg.  
A kérelem október 1-től a következő év március 31-ig 
nyújtható be. Ha a jogosult december 1-től a következő év 
március 31-ig nyújtja be kérelmét, akkor a fűtési támogatás 
megállapítható legmagasabb összegét a fűtési idényből 
még hátralévő idő alapulvételével időarányosan kell meg-
állapítani. A fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. Külön lakásnak  
számít az albérlet, társbérlet vagy a jogerős bírói ítélettel 
megosztott lakás részei.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
  
Nem települési támogatás, de a Polgármesteri  
Hivatalnál igényelhető.

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának feltételei:

 ّ a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más  
törvényes képviselő gondozza, vagy
 ّ a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan  
fogyatékos, vagy
 ّ a 23. életévét még be nem töltött fiatal nappali  
tagozaton tanul, vagy
 ّ a 25. életévét még be nem töltött fiatal felsőfokú  
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, akkor 
jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az 51.300 Ft-ot.

A 23, illetve 25 éves fiatal felnőttek csak akkor jogosultak 
a kedvezményre, ha a nagykorúvá válásukat megelőző 
második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válást 
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosul-
tak. Minden más esetben akkor lehet megállapítani  
a kedvezményre való jogosultságot, ha a gyermeket 
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 47.075 Ft-ot, feltéve, hogy a vagyoni helyzet 
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem halad-
ja meg külön-külön, vagy együttesen a jogszabályban  
meghatározott értéket.

A támogatás mértéke: 

 ّ bölcsődében, óvodában, iskolában (a nyári szünet  
idejére is), nyári napközis otthonban, fogyatékos  
gyermekeket ellátó intézményekben ingyenes étkezést 
kell biztosítani,
 ّ évente kétszer 6.000 vagy 6.500 természetbeni  
támogatást kap, és
 ّ külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmé-
nyeket is igénybe vehet
 ّ kedvezményes szünidei gyermekétkeztetés.

POMÁZ
SEGÍT
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8. (kedd) Klubterem: 9:00–12:00 Vásár 
Színházterem 19:00 Anyósülés – Kovács András Péter önálló estje, Dumaszínház 
Jegyek kaphatók a www.jegy.hu oldalon

9. (szerda) Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
11. (péntek) Színházterem 18:00 PMHK Szülőakadémia „A Z generáció médiahasznála-

ta”, előadó: dr. Guld Ádám médiakutató, kommunikációs szakember, tanácsadó 
Jegyár: 3000 Ft, jegyek kaphatók a Könyvtárban

12. (szombat) Színházterem 19:00 Stranger Things party és kvízest  
Belépőjegy: 1500 Ft

17. (csütörtök) Színházterem 12:00 – 15:30 Koraszülöttek világnapja – Az Életkezdet 
Alapítvány programja

18. (péntek) Színházterem 19:00 A rózsa titkai PREMIER – Az Astrum színház előadása
Jegyek kaphatók a www.jegy.hu oldalon
19. (szombat) 9:00–13:00 IX. Országos Rajzfilmünnep – PMHK Matiné ingyenes családi 

délelőtt 
Színházterem 15:00 Terra Kisállat bemutató

23. (szerda) Pöttyös Bögre 19:00 Kvízest
24. (csütörtök) Kaméleon terem 19:00 Pomáz Barátai Társaság Helytörténeti előadásso-

rozata
25. (péntek) Színházterem 19:00 II. Csillagszóró jótékonysági koncert
27. (vasárnap) 17:00 I. adventi gyertyagyújtás

Ez az esemény egy hiánypótló összefogás a helyi művész, civil, közművelődési és vállalkozó szcéna 
között, ahol Rád, a helyi közösség tagjára is számítunk!

Adománygyűjtésünk célja pomázi családok támogatása, az energiaválság hatásainak enyhítése.
A támogatói jegy ajánlott összege 2000 Ft, de természetesen lehetőség szerint nagyobb összeget is 

fel lehet ajánlani.
Az adományokat a pomázi KÖZÖS LIGET ALAPÍTVÁNY kezeli.
Amennyiben nem tudsz eljönni, de szívesen állnál az ügy mellé támogatásoddal, a Közös Liget Alapít-

vány bankszámlájára tudsz tetszőleges összeget utalni.
A közleménybe kérlek, írd oda: CSILLAGSZÓRÓ POMÁZ
Számlaszám: 11732040-22879460
IBAN: HU59 11732040-22879460-00000000
Az esemény támogatói: Közös Liget Alapítvány, Pöttyös Bögre Kávézó, Pomázi Művelődési Ház és 

Könyvtár
Gerencsér-Szegezdi Gabriella

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár novemberi programajánlója

Csillagszóró jótékonysági est a családok 
támogatására
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• 2022. november Városunk

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



A tervezetek 2022. november 3-tól megtalálhatók a város hon-
lapjának www.pomaz.hu/partnersegi_egyeztetes oldalán, 
amelyet az érintettek véleményezhetnek. Az írásbeli javaslato-
kat, észrevételeket 2022. november 25-ig várjuk a foepitesz@
pomaz.hu címen, az ott található partnerségi adatlapon.

A lakossági fórumon hozzászóló, véleményt nyilvánító, 
észrevételt tevő Partner tudomásul veszi, hogy a hozzászólói 
íven meg kell adnia azonosító adatait. Csak a tárgy szerinti 
hozzászólásokat kell figyelembe venni.

A lakossági fórum nyilvános, az ott elhangzottakat, véle-
ményeket, észrevételeket, javaslatokat az ott készült hangfel-
vétel alapján, nem szószerinti jegyzőkönyvezéssel rögzítésre 
kerülnek. A jegyzőkönyv mellékleteként hozzászólói ív készül.

Pomáz Város Önkormányzata, 2022. 11. 03.
Leidinger István

polgármester

Harmadik alkalommal szervezte meg a 
Pomá zi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a ,,Koch-Tag”-ot, a hagyományos sváb étel-
főző rendezvényt. Délelőtt különféle hagyo-
mányos sváb ételek rotyogtak a fazékban, 
bográcsban, a gyerekek kedvéért pedig kü-
lönleges finomságok készültek, amelyeket 
ebédre a vendégek kedvükre kóstolhattak, 
fogyaszthattak.

A rendezvényen készült felvétel megtekint-
hető a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

(Képeket köszönjük Vargáné Selley Máriá
nak, a Pomázi Német Nemzetiségi Önkor
mányzat elnökének)

Sváb ételeket kóstolhattunk a főzőfesztiválon
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A pomázi szerb ortodox templom az idén ün-
nepli fennállásának 300. évfordulóját.

Az előkészületek már két éve elkezdőd-
tek, templomunk belső felújításával (festés, 
restaurálás), amelyre az anyagi fedezetet ja-
varészt a hívők adományaiból, egyházi bevé-
telekből, illetve pályázati pénzekből sikerült 
biztosítani.

A külső festés idén szeptemberben kezdő-
dött meg, amelyre összesen 19 millió forint 
állt rendelkezésre, ehhez járult hozzá Pomáz 
Város Önkormányzata további 2 millió forint-
tal. Sajnos, pénzforrás hiányában, az idén 
már nem fejeződnek be a munkálatok.

A megemlékező ünnepséget október 29-én 
tartottuk, amely szent liturgiával kezdődött, 
őméltósága a budai egyházközség püspöké-
nek celebrálásával, illetve a Budai ortodox 
egyház papjainak és a Szerbiából érkezett 
egyházi férfikórus közreműködésével.

A liturgia után rövid ünnepi műsor követ-
kezett, a Teleki-Wattay Művészeti Iskola nép-
zenei tagozatának bemutatója Eredics Dávid 
vezetésével, majd az Opánke táncegyüttes 
néptánc bemutatóját láthattuk, őket követő-
en a volt Pomázi „Meselia” zenekar játszott 
pomázi szerb dallamokat Janka László veze-
tésével.

A műsor után, a Nikola Tesla emlékmű fel-
szentelésére és megkoszorúzására került sor. 
A koszorúkat Pomáz Város Önkormányzata 
nevében Hardi Péter alpolgármester, vala-
mint Ország István képviselő, az Országgyű-
lés első szerb szószólója Alexov Ljubomir, 
az Országos Szerb Önkormányzat elnöke 
Szutor Lászlóné, valamint a Szerb Kulturális 
Központ részéről Zorica Jurkovits igazgató-
nő helyezték el. Az ünnepséget ebéd követte 
kastélyunk éttermében.

Megtisztelő vendégeink voltak az esemé-
nyen Vitályos Eszter államtitkár asszony és a 
Szerb Köztársaság nagykövete.

Sosity Anica
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Megújult a 300 éves szerb templom
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Szerencsére az augusztus eleje óta tartó sze-
zonban minden csapatunk nagyobb zökkenő 
nélkül tud összpontosítani a feladataikra. 
Az U7, U9, U11 korosztályaink hétről-hétre 
a Bozsik Tornákon vesznek részt igen ered-
ményesen, Papp Gábor, Ruskó János és Papp 
Zoltán vezetésével.

Metzger Tibor irányításával szépen fejlő-
dik a két U13-as csapatunk. Ők most ismer-
kednek a kisebb pálya után a nagy pálya 
előnyeivel, hátrányaival. Az U15-ös keret 
Michna Istvánnal célozza meg az első helyet. 
Nagyon szépen teljesítenek már évek óta, 
idén is remek eredményeket érnek el.

Az U17 focisuli, és az U19 ICO csapatok 
Kovács Norbert vezetésével az első helyen 
állnak pillanatnyilag, nem csak a gárdák fej-
lődnek töretlenül, egyénileg is jól látható az 
előrelépés. Magasabb osztályokban szereplő 
egyesületek hívják a játékosainkat átigazolá-
si szándékkal.

A Pomáz ICO felnőtt csapata meghatározó 
szereplője a megyei II. osztálynak, emellett, 
ami a klub vezetésének nagyon fontos, sok 
focisuliban nevelkedett játékos lép itt pályára 
minden héten.

Juhár Tamás
EgerváriHalmai Focisuli szakmai vezetője

Kis csapatuk októberben újabb nagy munkát 
zárt, mert több jelentős segítő mellett, kis 
részt vállaltak az idei Bamako Rally-n induló 
Pomázi Good Boys Team autójának felkészí-
tésében. Rendíthetetlenül segítenek a Civil 
Ház rendbetételénél és még a Szó-rakózó es-
teket is folytatják.

Októberben Kocsis István író tartott fe-
lejthetetlen előadást, novemberben 17-én 
18 órától pedig a Magyarok Nagyasszonya, 
Szent Korona Lovagrendje Nagymestere 
dr. Bakos Batu tart előadást a Teleki-Wattay 

kastélyban, ahol mindenkit szeretet-
tel várnak az előadásra és az azt kö-
vető beszélgetésre.

A belépés díjtalan, de támogatást 
a szervezők elfogadnak. A helyszín 
biztosítása miatt előzetes bejelentke-
zést kérnek az msz.pomaz@gmail.com 
címen vagy a (20) 350-9721-es telefon-
számon.

Balogh József
Magyarok Szövetsége Pomázi Közössége

Sikerek a pomázi 
fociéletben

Folytatja munkáját a Magyarok Szövetsége helyi csoportja
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  Pomázi csapat is indul a Bamako Rallyn

  Meghatározó szereplője a felnőtt csapat a megyei II. osztályban

  Élen áll 
az U17es csapat 
a bajnokságban



Nikola Tesla fizikus, feltaláló, villamosmér-
nök, gépészmérnök, filozófus, akinek életé-
ben 146 szabadalmat jegyeztek be a neve 
alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció 
SI-mértékegységét.

Testvére házassága révén szoros családi 
kötelékek fűzték Pomázhoz, a helytörté-
neti kutatások szerint a 19. század vé-
gén két alkalommal is járt a településen. 
1881-1882-ben (25-26 évesen) 20 hónapot 
töltött az egykori Luppa-házban, vala-
mint 1892-ben is tiszteletét tette tehetős 
pomázi szerb rokonainál. A  Luppa Vidor 
utcában erre emléktábla hívja fel a nyitott 
szemmel járók figyelmét.

2021-ben az önkormányzat posztumusz 
díszpolgári címet adományozott Nikola Teslá-
nak. A település büszke rá, hogy a világ egyik 
legjelentősebb és leghíresebb tudósának po-
mázi kötődései is vannak. A  Pomázi Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában néhány év-
vel ezelőtt egy Tesla termet is berendeztek. 
Korabeli Tesla installációval, kis könyvtárral, 
számítógépes sakkal. Tesla-díjat is alapítot-
tak, amit minden évben az iskola legjobb 
természettudományos eredményét elért hall-
gatója kap.

Idén május végén a Teleki-Wattay kastély-
ban Tesla napokat rendeztek a feltaláló tisz-
teletére, a kastély parkjában pedig felavatták 
a szobrát.

Ezen kapcsolódások után nem volt nehéz 
egy ötlettel előállni. Ha Pomáz, ha Nikola Tes-
la, ha Teleki-Wattay kastély, akkor legyen egy 
szabadulószoba. Az ötlet azonnal tettekké 
vált. Néhány nehézség legyűrése után a gon-
dolatok testet öltöttek.

Megszületett a Teleki-Wattay kastély gyö-
nyörűen felújított pincerészében a Tesla 
Szabadulószoba. A név kötelez, tehát nem 
nehéz kitalálni, hogy a szabadulás Nikola 
Tesla munkássága köré lett felépítve. A többi 
maradjon titokban!

Ha a titkot le szeretnéd leplezni, gyere, 
agyalj, gondolkozz, oldd meg, és találd meg 
az elfeledett találmányok dokumentációit! 
Mindössze ennyi a részed, a szórakozást pe-
dig mi biztosítjuk.

Részvételedhez mindenképpen előre be-
jelentkezés szükséges, hogy elkerüljük az 
esetleges összetorlódásokat, amit itt tehetsz 
meg:

Elérhetőségek: Márti (játékvezető) Tel.: 
(20) 311-4436

Szabadulószoba ára: 2 játékos esetén 
12 000 Ft

3-4-5 játékos esetén: 15 000 Ft
6-7-8 játékos esetén: 3500 Ft/fő
Játék időtartama: 1 óra
Játékosok száma: min. 2 – max. 8 fő
Várunk titkos szeretettel

Nagy Gyula
Ügyvezető igazgató

Tesla titkos laboratóriuma szabadulószoba nyílt a kastélyban
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Hétköznapi praktikák
Szokásaink megváltoztatásával komoly beruházások nélkül is jelen-
tősen csökkenthetjük a fűtési költségeket, miközben hőérzetünk kom-
fortos marad.

Hőfokszabályozás: A rendeltetésének megfelelően próbáljuk beál-
lítani egy-egy helyiség hőmérsékletét. Gondoljuk végig, hogy a helyi-
ségben milyen tevékenységeket végzünk, ahhoz mi a legoptimálisabb 
hőmérséklet. Aludni sokkal egészségesebb hűvös szobában, meleg 
paplan alatt. A hűvösebb helyiségek – mint pl. a kamra – ajtaját min-
dig csukjuk be! Éjszakára vagy ha napközben hosszabb időre elme-
gyünk otthonról, érdemes alacsonyabbra állítani a termosztátot.

Páratartalom: Az alacsonyabb hőmérsékletet is kellemesnek érez-
zük, ha elég párás a levegő. Otthonunkban az ideális páratartalom 
40-60% között van, amelyet a száradó ruhák vagy szobanövényeink 
párologtatásával növelhetünk és szükség esetén szellőztetéssel csök-
kenthetünk.

Szellőztetés: Naponta kétszer szellőztessünk kitárt ablakokkal 3-5 
percen keresztül, hogy a lakás levegője kicserélődhessen, viszont a fa-
lak, a padló és a bútorok ne hűljenek le! A hosszú ideig résnyire nyitott 
ablakokkal csak az utcát fűtjük, a szoba pedig kihűl.

Otthonunk berendezése: A fűtőtestet ne zárjuk körül bútorokkal 
és ne lógjon rá függöny se, ami megakadályozná a meleg levegő áram-
lását! A hideg felületeket takarjuk szőnyeggel, falikárpittal. Az abla-
kokon besütő nap energiája télen is jól hasznosul, naplemente után 
azonban lehűl az ablakfelület, ezért húzzuk be a függönyt, eresszük 
le a redőnyt. A körülöttünk lévő színek és fények is befolyásolják, mi-
lyennek érezzük a hőmérsékletet. Válasszunk melegebb árnyalatokat!

Öltözködés: Magunkat melegítsük elsősorban, ne a teret! Vegyünk 
fel pulóvert, meleg zoknit, használjunk takarót az olvasáshoz/tévé-
zéshez!

+1 tipp: Fogyasszunk bőséggel meleg italokat, leveseket!

Fűtési rendszerek
Rendszeres tisztítás, karbantartás: Ellenőriztessük minden évben 
szakemberrel a fűtési rendszerünket/kéményünket! Évente portala-
nítsuk és légtelenítsük a radiátorokat! Jól válasszuk meg a termosztát 
helyét! Célszerű a radiátorokat felszerelni termosztatikus szeleppel. 
A külső falakon helyezzünk a radiátor mögé hővisszaverő fóliát!

Korszerűsítés: Elavult fűtési rendszerünk korszerűsítésével éves 
szinten akár több 100 ezer forintot is spórolhatunk a fűtésen. Lecse-
rélhetjük a régi gázkonvektorokat, építhetünk hőtárolós tömegkály-
hát vagy hőcserélős kandallót, beszerelhetünk modern, vezérelhető, 
kondenzációs kazánon nyugvó központi fűtési rendszert, vagy hőszi-
vattyú és napelemek segítségével működtethető felületfűtési rendsze-
reket építhetünk ki. A megfelelő kiválasztásához mindig kérjük szak-
ember segítségét!

Biztonság: A szén-monoxid (CO) egy színtelen, szagtalan, erősen 
mérgező gáz, ami a tüzelőanyagok tökéletlen égése során keletkezik. 
Szerezzünk be szén-monoxid riasztót! Érdeklődjünk a helyi tűzoltósá-
gon a megfelelő készülék kiválasztásához!

Tüzelőanyag: Gyakorlatilag pénzt és erőforrást dobunk ki az abla-
kon, ha vizes fával fűtünk, mert a fűtőenergia jelentős részét a víz el-
párologtatása emészti fel. A tűzifát időjárásálló tárolóban kell száríta-
ni legalább 1 évig. Soha nem szabad hulladékot, PET-palackot, kezelt 
fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanyagot égetni, mert 
súlyos egészségügyi és környezeti károkat okoz!

Az épület energetikai felújítása
Hőszigetelés: Otthonunk energetikai tulajdonságairól pontos képet 
kaphatunk hőkamerás felvétel segítségével, ami pontosan megmutat-
ja, hol szökik a meleg. Ha tehetjük szigeteljük az egész épületet teljes-
körűen a padlótól a falakon és a födémen át a tetőig. A hő leginkább 
felfelé szökik, ezért sokat segíthet, ha hőszigetelő paplant terítünk a 
födémre.

Nyílászárók: Ha tehetjük a régi nyílászárókat cseréljük le korsze-
rűre! A huzat ellen védekezhetünk az ajtók-ablakok szigetelésével, 
záródásuk javításával. Átmeneti megoldásnak jó szolgálatot tesz té-
len a huzatos ajtó, ablak elé helyezett huzatfogó kígyó. Jelentősen 
javíthatjuk szobáink szigetelését már azzal is, ha kívülre redőnyöket 
szereltetünk fel és vastag függönyöket lógatunk az ablak elé télen!

Ha megtanuljuk, hogyan lehet kevesebb energiát felhasználni, élhe-
tőbb jövőt teremthetünk magunknak és a gyermekeinknek.

A Pomázi Ökokör kötetlen beszélgetés sorozata az Öko-Társalgó. 
A tanulókörben visszatérünk majd még az energiatakarékosságra, 
hiszen októberben a téma sokrétűsége és aktualitása miatt csupán 
az energiatakarékos fűtést tudtuk körüljárni. Eseményeinkről tájéko-
zódjon FB oldalunkon, vagy keressen minket a pomaziokokor@gmail.
com címen!

Polák Ildikó és Gál Noémi
Pomázi Ökokör

Energiatakarékosság otthon – Fűtés

Környezetünk

Egy átlagos magyar háztartás éves energiafogyasztásának csaknem háromnegyedét fordítja fűtésre, éppen ezért ezen a 
területen található a legtöbb megtakarítási lehetőség is. Odafigyeléssel, illetve tudatos tervezéssel és beruházással nem csak 
energiaköltségeinket csökkenthetjük, hanem ökológiai lábnyomunkat is.



Mint arról már előző számunkban beszámoltunk, az 
Önkormányzat sikeresen pályázott a Klímabarát Te-
lepülések Szövetsége által koordinált, vízmegtartás-
sal kapcsolatos pályázatra. Ennek első elemeként a 
Városházán egy konferenciát tartottunk, amelyen 

három, a témával kapcsolatos előadást hallhattak a jelenlévők, illet-
ve azok, akik online követték az eseményeket. Balogh Péter többek 
között a jelenlegi vízgazdálkodási struktúra hibáiról és alternatíváiról 
beszélt, országos kitekintést adva a témára. Őt követte Dukay Igor, 
aki Pomázra, illetve a kistérségre vonatkozóan adott tájékoztatást, 
majd Szczuka Borbála a klímaszorongás kapcsán végzett kutatásáról 
számolt be. Hogy ez utóbbi téma miként kapcsolódik a vízhez, arra az 
előadások után következő kerekasztal beszélgetés világított rá.

Az előadások, illetve a kerekasztal beszélgetés legfontosabb üzene-
te talán az volt, hogy az egész mindig több, mint a részelemek összes-
sége, így nem lehet rendszerszemlélet nélkül hatékonyan kezelni egy-
egy problémát. A másik – sokak számára ijesztő – felismerés azt volt, 
hogy bizony a mostani globalista világrendszer – a magasabb szintű 
(természethez igazodó) – rendszerhez nem illeszkedik, így összeomlá-
sa törvényszerű. Képletesen szólva elértünk a szakadék szélére, és ha 
a jelenlegi, téves tudáson alapuló utat követjük, akkor több lépésre 
nem lesz lehetőségünk.

Meg kell ezért állnunk, hogy átértékeljük eddigi, mélyen beidegző-
dött szokásainkat, újra kell gondolnunk a természethez fűződő viszo-
nyunkat és el kell indulnunk azon az ÉLET igenlő úton, ami nem a 
profitorientált, technokrata szemlélettel van kikövezve.

Fontos megjegyezni, hogy minél nagyobb egy rendszer, annál na-
gyobb a tehetetlensége. Ezért hosszan nem álldogálhatunk a szaka-

dék szélén, mert a meglazított talaj magától is csúszik lefelé. Ha túl 
akarjuk élni a zuhanást, akkor már ma irányt kell váltanunk!

Hogy milyen lesz a jövőnk, azt előadóink sem tudták megmonda-
ni, de ezzel kapcsolatos véleményüket (is) meghallgathatjuk a Pomáz 
Online Youtube-csatornáján és a város honlapján is közzétett előa-
dásaikban.

Leidinger Árpád

Klímakonferenciát tartottak Pomázon az élővizek fontosságáról
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  A konferencia előadói: Balogh Péter, Dukay Igor és Szczuka Borbála



Nagy mérföldkőhöz érkezett a pomázi Te-
leki-Wattay Művészeti Iskola, hiszen idén 
ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ez 
alkalomból az évente megrendezésre kerülő 
TWMI Művészeti Napok Őszi rendezvény-
sorozata ünnepi köntösben várja a kedves 
közönséget, érdeklődőket november 11. és 
20. között.

Az egykori Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
kihelyezett tagozataként működő Pomázi Ze-
neiskola 1992-ben az akkori igazgatónő, Ász-
tai Csabáné Kati néni, kezdeményezésének 
köszönhetően vált önállóvá, majd az évek so-
rán Polányiné Takács Judit és Zsideiné Szőke 
Erika vezetésével olyan művészetoktatási in-
tézménnyé, ahol immár a zene, a színjáték, a 
képzőművészet és a tánc műfajában is várja 
a Pomázon és környékén élő gyerekeket, fia-
talokat, érdeklődőket.

A TWMI ünnepi rendezvénysorozatán 
Borbély Mihály, Elekes István, Nagy János 
vendégművészekkel, az iskola művésztaná-
raival és növendékeivel az alábbi programok-
kal várja a kedves közönséget:

November 11. péntek 19.30 a VIII. Or-
szágos Szaxofonverseny GÁLAKONCERT-
JE – meghívott vendégek: Borbély Mihály 
(szaxofon), Elekes István (szaxofon), Nagy 
János (zongora)

November 14. hétfő 17.00 „Körbe-körbe” 
– Csuta Anna képzőművész növendéke-
inek kiállításmegnyitója a Testvérmúzsák 
Galériában

November 14. hétfő 17.30 a Pomázi Ifjú-
sági Fúvószenekar BRASSERS együttesének 
koncertje

November 15. kedd 17.30 „30 évesek let-
tünk!” – a TWMI Ünnepi Tanári Hangversenye

November 16. szerda 17.30 „ABBA 
forever” – a TWMI Jazz Tanszakának és ta-

nárainak koncertje
November 17. csütörtök 17.30 

„ŐSZ AZ IDŐ...” – Népzenei 
Hangverseny a TWMI népzene 
tanszakának művésztanáraival

November 18. péntek 16.00 
„Hangok a túlvilágról” – Szép-
laki Zoltán előadása (az elő-
adást 14 éven felüliek tekint-
hetik meg)

November 20. vasárnap 
15.30 „Prücsökzene” – Vidám 
interaktív koncert kisgyerme-
kek és szüleik részére

Ünnepeljük együtt 
Pomáz Művészeti 
Iskoláját! Isten éltessen 
TWMI!

A koncertekre támogatóje-
gyek elővételben kaphatók 
az iskola irodájában. 

Az előadások bevétele 
az iskola köré szervező-
dött Testvérmúzsák Ala-
pítvány céljait szolgálja. 
(Helyszín: 2013 Pomáz 
Templom tér 3.
tel.: 26/525 330)

30 éves a TWMI
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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!

Klippel Zamira Nara 2022. 07. 11
Sarok Márk 2022. 07. 16
Homonnai Zsófia 2022. 07. 18
Kiss Arina 2022. 07. 18
Lejtényi Benedek Noé 2022. 07. 19
Őri Dalma Stefánia 2022. 07. 21
Maleczki Martin 2022. 07. 21
Varga Bertalan 2022. 07. 22
Szolnoki Gergely 2022. 07. 22
Salamon Natália 2022. 07. 26
Kmetty Lana 2022. 07. 26
Jagodic Sára 2022. 07. 27
Vomberg Letti 2022. 07. 28
Nagy Noel Konor 2022. 07. 31
Mester Milla 2022. 08. 04
Popomajer Krisztina Katalin 2022. 08. 06
Balázs András Mihály 2022. 08. 08
Varga Zsófia 2022. 08. 14
Horváth Barabás 2022. 08. 15
Horváth Kloé Linett 2022. 09. 22
Győrösi Mirabella 2022. 09. 30
Győrösi Izabella 2022. 09. 30
Szentmiklósy Alíz 2022. 10. 03
Váradi Jusztin Dávid 2022. 10. 10
Krizsán Eszter Emma 2022. 10. 11
Hencz Sándor 2022. 10. 11
Turcsány Timót 2022. 10. 13
Kalvach Mira 2022. 10. 14

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

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

Méret Szürkeárnyalatos  bruttó Színes bruttó
1/1 (210 × 297 mm) + 3 mm kifutó 80 000 100 000
1/2 (178 × 134 mm) 40 000 50 000
1/4 (86,5 × 134 mm)  20 000 25 000
1/8 (86,5 × 64,5 mm)  10 000 12 000
1/16 (41 × 64,5 mm) 5 000 7 000
1/32 (41 × 30 mm) 2 500 3 000

Pomázi Polgár hirdetési tarifák

Kedves Partnerünk!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken.

Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége

A hátsó borító esetén 25% felár, azaz bruttó 125 000 Forint.

Pomázi Energiaközösség

Közösségi tulajdonú energiamegosztási
rendszer, amely megoldás az

energiaválság okozta problémákra. 

Pomázi Energiaközösség 
www.energia-kozosseg.hu

Jéghideg Bt.

Hűtőgépjavítás

Klímaszerelés

Autóklíma töltés

Cím: Pomáz, Ibolya u. 24.

E-mail: jeghideg.bt@gmail.com

Tel.: (70) 510-2401



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

lovaglÁs
ÍjÁszat
vÍvÁs

birkÓzÁs
ÁllÓkÉpessÉg
fejlesztÉs
kÉszsÉgÉtkÉszsÉgÉt

oskola:
minden 2. szombaton

10-18 Éves fiÚk rÉszÉre
a nÖvendÉkek
alapfokon

elsajÁtÍtjÁk
aa


