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Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei

a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)

Vasárnap
9.00 Szent Liturgia

Szerda
18.00 Szent Liturgia

1-2-3. Péntek
18.00 Vecsernye
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

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.

Ez itt
az Ön

hirdetésének
helye!

Az újság
6000 háztartásba

jut el,
és az interneten

is elérhető.
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T A R T A L OM

„A nép, amely sötétségben jár...” Sajnos nem csak a minket 
körülvevő természetben tapasztaljuk az évszaknak megfelelő 
egyre rövidebb világosságot. Ha szétnézünk mai világunkban, 
Izaiás próféta jövendölését ma igencsak aktuálisnak érezhet-
jük. Sajnálatos módon engedjük, hogy a sötétség az élet egyre 
több területén teret nyerjen. Betör a sötétség a világi hatal-
mak együttműködésébe, a sötététség érvényesül az államok 
vezetésében, sötétség uralkodik az emberi kapcsolatokban, 
amelyeknek az alapja az, hogy beengedjük a szívünkbe. A kí-
sértés a világ teremtésétől jelen van. Amikor az ember az Isten 
helyébe akar lépni, akkor talál utat a sötétség.

„A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát.” Több 
mint 2000 évvel ezelőtt egy csillag mutatta az utat az igazi 
világossághoz. Az Isten emberré lett, hogy az ember megértse, 
nem kell istenné lennie. Az emberségünket kell megélnünk, 
melyet Bruno Ferrero így fogalmaz meg:

„Egy kicsivel több kedvesség, és egy kicsivel kevesebb kap-
zsiság,

Egy kicsivel több odaadás, és egy kicsivel kevesebb elvárás,
Egy kicsivel több mosoly és egy kicsivel kevesebb grimasz,
Egy kicsivel kevesebb rúgás abba, aki elterült a földön,
Egy kicsivel több „mi” és egy kicsivel kevesebb „én”,
Egy kicsivel több nevetés és egy kicsivel kevesebb sírás,
Egy kicsivel több virág az életben
És egy kicsivel kevesebb a sírokon”.
Részesültünk az igazi világosságból, hiszen Isten gyerme-

keiként jónak lettünk teremtve és Jézus által példát is kap-
tunk ennek a jóságnak a megéléséhez. A bennünk lévő jóság 
a mi pislákoló mécsesünk. A nagy sötétségben a pici láng is 
támpontot ad, vonz. De a sok apró láng be tudja ragyogni az 
egész épületet. Tegyük ragyogóvá otthonunkat, városunkat, 
országunkat, az egész világot!

Gánicz László
görögkatolikus parókus

„A nép, amely sötétben 
jár, nagy fényességet lát.” 

(Izaiás 9. fejezet 1. vers)
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Várvédő kapitányok, hős lovagok és herceg-
nők bőrébe bújhatnak a gyerekek az új aka-
dálymentes játszótéren, amit a Szerencsejá-
ték Zrt. „A játék összeköt!” játszótérépítési 
programjának részeként valósított meg Pomá-
zon. A befogadó játszótéren olyan kombinált 
játékelemek kaptak helyet, amelyeket az ép és 
fogyatékossággal élő gyerekek is kipróbálhat-
nak, a közös játékon keresztül pedig elfoga-
dóbb és befogadóbb felnőttekké válhatnak. 
Az egyes játszóterek meséket idéző világot 
jelenítenek meg. A pomázi játszótér játékele-
mei a Kastély tematikára épültek, és ezek a 
fogyatékossággal élő gyermekek számára is 
biztosítják a játék örömét, az akadálymentes 
játékokon keresztül a gyermekek közösen 
fedezhetik fel környezetüket. A nemzeti lot-
tótársaság országos programjában már a 21. 
befogadó játszótér várja a gyerekeket.

– A célunk az, hogy játszótérépítési prog-
ramunkkal lehetőséget teremtsünk az ép és 
fogyatékossággal élő gyerekek találkozására 
és közös játékára. Hiszünk abban, hogy a kö-
zös élmények, a közös játék örömének nyo-
mán befogadóbbak és nyitottabbak lesznek a 
gyerekek, és felnőttként már ezt a szemléletet 
adhatják tovább, akár majd a saját gyereke-
iknek is – mondta az átadón Mager Andrea, 
a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

– A magyar jövőt a magyar családok írják. 
– emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisz-
térium miniszterhelyettese, parlamenti állam-
titkára. Vitályos Eszter hangsúlyozta: „Nem 
attól leszünk különlegesek, amilyenek va-
gyunk, hanem attól, ahogyan mással bánunk. 
Ezen a játszótéren ép és fogyatékossággal 
élők is közösen játszhatnak, tanulhatnak, és 
ezzel közösen alapozhatják meg a jövő sike-
rességét.”

A nemzeti lottótársaság 2017-ben indított 
játszótérépítési programja idén újabb szintet 
lépett, hiszen a kezdeményezés élén jószol-
gálati nagykövet is áll. Drávucz Rita világ- és 
Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó érin-
tett szülőként segíti a fogyatékossággal élők 
szélesebb körű integrációját. Az olimpikon 
kislányánál 2 éves korban diagnosztizáltak 
Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegséget, egy 
ritka, genetikai rendellenességet, amely miatt 
Flóra kerekesszékkel közlekedik.

– Egy színes, jókedvű, befogadó játszótér 
nyitotta meg kapuit. A játszótér megvalósítá-
sával több száz gyermek számára biztosítják 
a játék örömét Pomázon. – emlékeztetett 
Leidinger István, Pomáz polgármestere.

Immár hagyománnyá vált Pomázon, hogy 
minden hónap első szombatján a helyi önkor-
mányzati képviselőkkel reggelizhetnek az ér-
deklődők a művelődési ház előtt lévő termelői 

piacon. Ezeken az alkalmakon egy könnyű reg-
geli, kávé, tea elfogyasztása mellett oszthatják 
meg a pomáziak ötleteiket, javaslataikat, véle-
ményüket vagy problémáikat a képviselőkkel.

A reggeli kiegészül a Piaci Bazárral is, ahol sok-
féle portéka cserél gazdát. A délelőtt folyamán 
pedig meglepetés előadó is színesíti a progra-
mot.

Elkészült a játszótér a Szelistyében

Reggelizzen a képviselőkkel!
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  A középkori lovagok világába kalauzolja a gyerekeket az új, befogadó játszótér



A Művelődési Házban ünnepi programok 
várják a látogatókat az adventi hétvégéken. 
Első vasárnap Balog Tímea operaénekesnő és 
Sövegjártó Áron színművész az alkalom-
hoz illő dalokat adott elő. Bronzvasárnap a 
Together Gospel Singers, a Classic acapella 
kórus és a Diamond Cheer Dance táncosai 
emelték az ünnep fényét.

A műsorokat követően a Szent István 
parkban elhelyezett adventi koszorún 
Leidinger István polgármester gyújtotta meg 
a gyertyát. A koszorút Gánicz László görög-
katolikus parókus áldotta meg. 

A tavalyi nagy siker után, a mostani téli szezon-
ban ismét felállítják a korcsolyapályát a Szent 
István parkban. A jégpályát hétfőtől vasárna-
pig 8–14 óráig és 16–20 óráig használhatják a 
korcsolya szerelmesei. Tanítási idő alatt iskolás 
csoportoknak előzetes bejelentkezés alapján 
ingyenes a belépés. Önálló csoportok számára 
a pályabérlés 15 ezer forint/óra.

Díjszabások 2023. január 8-ig:

Belépő:
Felnőtt: 2000 Ft/nap
Gyerek: 1000 Ft/nap (14 év alatt)
Korcsolya bérlés:
Felnőtt: 2000 Ft/pár
Gyerek: 1000 Ft/pár (14 év alatt)

Díjszabások 2023. január 9-től:

Belépő:
Felnőtt: 1500 Ft/nap
Gyerek: 1000 Ft/nap (14 év alatt)
Korcsolya bérlés:
Felnőtt: 2000 Ft/pár
Gyerek: 1000 Ft/pár (14 év alatt)

Adventi gyertyagyújtás a Szent István parkban

Idén is lesz jégpálya
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A testületi ülésen 27 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, ame-
lyek közül a legfontosabbak:

•  Az önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szervek-
nek az idei év eltelt időszakában likviditási problémája nem volt, 
hitele nincs, a befolyó bevételek fedezték a kiadásokat. A város 
2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3,74 mil-
liárd forintra emelte a képviselő-testület.

•  Módosul a helyi adórendelet. Pomázon az iparűzési adóból szár-
mazó bevétel a legmagasabb (60%) a település helyi adóiból 
származó bevételei közül, ezt követi az építményadó (35%), majd 
a telekadó (5%). Az ingatlanok után fizetendő telek- illetve épít-
ményadó mértéke jóval a maximális mérték alatt van, az 2012 óta 
még az inflációt követően sem emelkedett. A részletes adóválto-
zásról a 7. oldalon tájékozódhatnak.

•  2022. december 22-től – 2023. január 6-ig tart az igazgatási 
szünet a Pomázi Polgármesteri Hivatalban. A közterület-fel-
ügyelet ebben az időszakban is működik, a (70) 885-9090-es tele-
fonszámon érhetőek el.

•  A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményeiben a téli 
zárvatartás 2022. december 22-től 2023. január 6-ig tart.

•  2023. január 3–6 között az ügyeletet a Hétszínvirág Óvoda, a Me-
sedombi Tagóvoda és szükség esetén a Mesevár Tagóvoda látja el. 
Ugyanezeken a napokon a bölcsődei elláttást igénylő gyermekek 
elhelyezése mindkét bölcsődében biztosított.

•  A téli síkosságmentesítési munkák megrendelésére a Pomáz Kft. 
kapott megbízást az önkormányzattól. A munkálatok 2023. már-
cius 15-ig tartanak, a költségeire 20 millió forintot különítettek el.

•  A képviselő-testület döntésének értelmében a STRABAG Építő Kft. 
nyerte meg a Bem József és a Luppa Vidor utca járdafelújítására 
kiírt közbeszerzési pályázatot.

•  November 25-ei hatállyal visszahívta a képviselő-testület Nagy 
Gyulát, a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztéből. 
Ideiglenesen – a tisztség pályázati úton történő betöltésének nap-
jáig – Becze Ákost bízta meg az ügyvezetéssel.

Parkolási rend változások a Szabadság tér és környékén
A képviselő-testület november 24-ei ülésén döntött a Szabadság tér 
(volt Piac tér) és környékének parkolási rendjéről. Eszerint:

Munkanapokon 8–18 óra között, hétvégén 8–13 óra között a meg-
engedett várakozási idő max. 2 óra lehet a Szabadság téren, a Köz-
ségház utcában, a Szerb utcában, Iskola utcában és a Templom téren. 
A várakozás megkezdését időmérő tárcsával (órával) kell jelezni, ami 
térítésmentesen beszerezhető a Pomázi Polgármesteri Hivatalban 
vagy kereskedelmi forgalomban. A max. 2 óra várakozási idő után a 
területet el kell hagyni. A tárcsa jelzését a jármű eltávolítása nélkül 
megváltoztatni tilos. A várakozási területen a parkolás díjmentes.

A korlátozott várakozás nem vonatkozik az itt lakókra, dolgozókra 
és írásbeli kérelemre engedély adható a rendeletben felsorolt szemé-
lyeknek.

A rendelet 2023. április 1-től lép hatályba.

A belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosságmente-
sítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak 
közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem ve-
szélyezteti.

Nagy István
Környezetvédelmi és Természetvédelmi tanácsnok

November 11-én az éjszakai órákban egy személyautó borult árokba 
a szentendrei bekötő úton, a trafó állomással szemben. A járműben 
négy személy utazott, közülük az egyik nem tudta azt elhagyni. Őt a 
pomázi és a szentendrei tűzoltók feszítővágó berendezéssel szaba-
dították ki. A műszaki mentés idejére az utat lezárták. A mentők a 
négy személyt megvizsgálták, kettőt súlyos, kettőt könnyű sérüléssel 
kórházba szállítottak.

Egy hölgy esett a pilisszántói katolikus templom altemplomába 
november 12-én, ami 2-3 méter mély aknát jelent. A Pilisszántói Örs, 
valamint a pomázi és szentedrei tűzoltók a hölgyet mentőhordágyra 
helyezték, és kötelek segítségével az aknából kiemelték. A sérültet a 
mentők súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

Két személygépkocsi ütközött Csobánka es Pilisvörösvár között, a 
1109-es úton a katonai lőtérnél, november 18-án a délutáni órákban. 

Személyi sérülés nem történt. A kiérkező pomázi önkéntes tűzoltók a 
járműveket áramtalanították, a rendőrségi helyszínelésig a helyszínt 
biztosították, majd megszüntették a forgalmi akadály. A helyszínen a 
forgalom fél pályán, irányítás mellett felváltva haladt.

Döntések a november 24-ei testületi ülésről

Környezetkímélő 
síkosságmentesítés

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
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A 2022. november 24-i testületi ülésen az adórendelet módosításáról 
döntött a képviselő-testület annak érdekében, hogy a költségvetés 
stabilitása fenntartható legyen, ugyanakkor a gyermeket nevelő csa-
ládok és az alacsony jövedelmű nyugdíjasok közvetlen lakhatáshoz 
kapcsolódó adóterhei lehetőség szerint ne emelkedjenek.

Módosítások az építményadóban:
A módosítás értelmében a magánszemély tulajdonában álló ingat-
lan-nyilvántartás szerint lakáscélú ingatlanként bejegyzett ingatla-
nok és a garázsok esetében az építményadó mértéke nem válto-
zik, az továbbra is 450 Ft/m2 marad.

Az állandó lakosok bejelentett lakos utáni kedvezménye megszűnik.
Új kedvezményként kerül bevezetésre ugyanakkor a gyermeket 

nevelő családokat megillető adókedvezmény: az adóalannyal egy 
háztartásban élő eltartottak (gyermekek) után a lakáscélú ingat-
lanok alapterületéből vonható le eltartottanként 20 m2, de maxi-
mum az adóalap 50%-a.

A rendelet szerint eltartott:
a) az adóalany eltartásában élő húsz évesnél fiatalabb, önálló ke-

resettel nem rendelkező;
b) a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendel-

kező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató;
c) a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek;

d) valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az 
autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér 
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

 A 85 500 Ft alatti nyugdíj jövedelemmel rendelkezők mentessége 
megmarad, sőt a decemberi testületi ülésen tervezzük ennek kibő-
vítését és a nyugdíjhatár megemelését. A módosítás értelmében a 
114 000 Ft alatti nyugdíjjal rendelkezők 100%-ban mentesülnek, míg 
a 114 000 Ft fölött, de 142 500 Ft alatti nyugdíjjal rendelkezők 50%-
ban mentesülnek az állandó lakhatásukat szolgáló lakáscélú ingatlan 
építményadója alól.

A nem lakáscélú ingatlanok esetében 2022-től differenciált adó-
mérték került bevezetésre. A magánszemély tulajdonában álló nem 
lakáscélú és a nem magánszemély tulajdonában álló lakáscélú 
épületek után az adómérték 600 Ft/m2, míg a nem magánszemély 
tulajdonában álló nem lakáscélú épületek esetében 800 Ft/m2.

Módosítások a telekadóban:
A módosítás szerint a külterületi művelés alól kivett telkek telekadó 
mentessége megszűnik és differenciált adómérték került bevezetésre. 

Az adómérték belterületi telek esetén 80 Ft/m2-ről 150 Ft/m2-re 
emelkedik, külterületi telek esetén az adómérték 50 Ft/m2, míg a 
települési szerkezeti terv szerint gazdasági (kereskedelmi szolgál-
tató, továbbá ipari – Gip és Gksz) besorolású övezetben 150 Ft/m2.

Továbbra is 1200 m2-ig mentesül a telekadó alól a helyi építési sza-
bályzat szerinti Lk, Lke, Vt1, Vt2, Vt3 övezetekben lévő telek, amelyen 
építményadó-köteles építmény áll. A mentesség a belterületi és külte-
rületi ingatlanokra egyaránt vonatkozik.

Kiegészül a mentességi kör a közforgalom előtt megnyitott magá-
núttal és a helyi építési szabályzat szerinti a KMv-1 jelű beépítésre 
szánt különleges Magyar Vár övezettel.

Az egyéb korábbi mentességek továbbra is megmaradnak:
•  Mentes a belterületi beépítetlen telek, ahol a beépítés feltétele 

a teljes közmű megléte, amíg a teljes közművesítés meg nem va-
lósul,

•  Mentes a belterületi beépítetlen telek, amíg a telek egyetlen köz-
művel sem látható el,

•  Mentes a belterületi beépítetlen telek, amelynek megközelíthető-
sége közútról vagy magánútról közvetlenül nem biztosított,

•  Mentesül a fizetendő adó 50%-a alól, az az állandóan bejelentett, 
életvitelszerűen Pomázon élő tulajdonos, aki nem rendelkezik, 
vagy nagykorú gyermeke nem rendelkezik más telekkel vagy la-
kóházat tartalmazó ingatlannal és nyilatkozik, hogy a telekadóval 
érintett telken 4 éven belül megkezdi lakóház építmény építését.

Az építmény- és telekadóban az adó alanya (tulajdonos/haszon-
élvező) adatbejelentés benyújtásával jelenti be adókötelezettsé-
gét az önkormányzati adóhatóság számára.

Az építményadó és telekadó ún. kivetéses jellege miatt az adózók-
nak nem kell minden évben adatbejelentést benyújtani, hanem csak 
abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban 
(alapterület, kedvezményre való jogosultság, megszűnés) olyan vál-
tozás következett be, ami kihat a következő évi adó megállapítására.

A rendeletmódosítás miatt az állandó lakosok utáni kedvezmény 
automatikusan törlésre kerül és határozatban értesítjük az adózókat 
a fizetendő építményadó új összegéről.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltartotti kedvezményre vagy nyug-
díjas kedvezményre való jogosultságot az adózónak kell kezde-
ményezni! 

A jogosultságot 2023. január 15-ig be kell jelenteni az önkor-
mányzat adóhatósága felé.

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell! Az eltartotti ked-
vezményhez 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás, vagy a fogya-
tékosság, tartós betegség igazolása és lakcímkártya szükséges; nyug-
díjas kedvezményhez a Nyugdíjfolyósító igazolása és lakcímkártya 
szükséges.

A rendeletmódosítás miatt telekadó adatbejelentési kötelezett-
ség terheli a külterületi (beépített és beépítetlen) telkek tulajdo-
nosait/haszonélvezőit, mivel ők eddig nem nyújtottak be adatbeje-
lentést, továbbá azokat a belterületi telektulajdonosokat, akik nem 
mentesülnek a telekadó alól.

A rendeletmódosítás miatti adatbejelentési nyomtatványok kikül-
dése hamarosan megkezdődik az érintetteknek. A gazdálkodónak 
(társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó, nonprofit szervezetek stb.), 
elektronikus formában – az Elektronikus Önkormányzati Portálon 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap – kell az adatbejelentést meg-
tennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.

Kérjük az adózókat, hogy vizsgálják felül a saját nyilvántartásukat 
és amennyiben az előbbiekben felsorolt okokból vagy a rendeletválto-
zás miatt adatbejelentési kötelezettségük áll fenn, 2023. január 15-ig 
tegyenek eleget adatbejelentési kötelezettségüknek.

Az adatbejelentési nyomtatvány letölthető Pomáz város honlap-
járól (www.pomaz.hu/nyomtatvanyok) vagy ügyfélfogadási időben 
átvehető az adóügyi osztálynál.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántar-
tásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti 
az adatbejelentést. Ingatlan adásvétel esetén az eladót és vevőt 
(szerző felet) egyaránt terheli a bejelentési kötelezettség.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a bejelentés elmulasztá-
sa mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után.

Az adóosztály (Pomáz, Kossuth Lajos utca 30.) ügyfélfogadása:
Hétfő: 13.00–17.00
Szerda: 08.00–12.00 és 13.00–16.00
Péntek: 08.00–12.00

Pomázi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatóság

Adórendelet korrekció a társadalmi igazságosság 
és a költségvetési stabilitás megteremtésére



Az önkormányzat által kezdeményezett, és 
november közepén elindult POMÁZ SEGÍT 
akció a gazdasági válság helyi hatásait kíván-
ja enyhíteni, a nehéz helyzetbe került csalá-
dok, egyedülállók számára igyekszik támoga-
tást nyújtani.

Az akció keretein belül melegedő pontokat 
alakítottak ki a művelődési házban és a Szo-
ciális Szolgáltatási Központ Községház utcai 
épületében. A betérőket programok, meleg 
tea, az SZSZK-ban vajas/zsíros kenyér is várja. 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál élel-
miszercsomagot és tanácsadást kaphatnak a 
rászorulók. Emellett szükség esetén települési 
támogatások is igényelhetőek.

A részletekről a Pomázi Polgár 2022 no-
vemberi számának mellékletében, és a város 
honlapján, a Hírek között, „POMÁZ SEGÍT 
akció indul a válság enyhítésére” címen tájé-
kozódhatnak.

Mindezek mellett elkészült egy online felü-
let a nehéz helyzetbe jutottak számára, ahol 
jelezni tudják, ha személyesen van szüksé-
gük segítségre, illetve tudomásuk van krízis-
helyzetbe jutott személyről, családról. A be-
érkezett kérdőív alapján az önkormányzat 
munkatársai igyekeznek segítséget nyújtani. 

A bejelentőfelület ugyancsak a város honlap-
ján érhető el, „POMÁZ SEGÍT – Bejelentő a 
nehéz helyzetbe jutottak számára” címen.

A város létrehozott egy Szolidaritási Ala-
pot is, amelynek célja a válságba kerültek 
megsegítése. Az alapba november 15-e óta 
57 támogató 454 000 forintot utalt, amelyet 
ezúton is köszönünk.

3000×3000 Aki teheti, és támogatni sze-
retné a POMÁZ SEGÍT akciót, kérjük, utaljon 
3000 forintot az erre a célra létrehozott vál-
ságalapba. Természetesen tetszőleges ösz-
szeggel 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 tavalyi évhez hasonlóan idén is találkozóra 
hívta a városvezetés Pomáz legnagyobb vállal-
kozásainak vezetőit, tulajdonosait. A Pomázi 
Üzleti Kaszinónak a Teleki-Wattay Kastély 
adott otthont, ahol a cégvezetőket Leidinger 

István polgármester tájékoztatta a települé-
sen zajló beruházások állapotáról, az  Ipar-
telep fejlesztésének lehetőségeiről, a város 
pénzügyi helyzetéről, az együttműködési lehe-
tőségekről, és a POMÁZ SEGÍT akcióról.

November 17-én a Városhá-
zán tájékoztatót tartott Le-
idinger István polgármester 
és Balázs Adrienn főépítész 
a településszerkezeti terv és 
a HÉSZ módosításáról, amelyet a pomáziak 
véleményezhettek is.

A módosítások közül az egyik a Kölcsey 
utca egyetlen telkét érintő, apró korrekció 
volt, az ottani járda szélességének megha-
gyása érdekében.

A másikat, az állam által kiemelt beruhá-
zás, a budakalászi fél-elkerülő út érdekében 
kellett megtenni, ami az ipartelep déli oldalát 
fogja összekötni a 11-es úttal. A beruházás 
kivitelezését a kormány egyelőre leállította, 
a szabályozási tervek módosítását azonban 
az állam által megbízott tervező cég befeje-
zi. Eszerint a kivitelezési tervek elkészülté-
vel pontosítani kellett az út nyomvonalát. 
Rákerült egy erdőterület, amit Budakalász 
kért a lakóövezet védelmében, egy országúti 
körforgalom és az Ipartelepnél egy tervezett 
új csomópont, amit Pomáznak a beruházás 
kapcsán sikerült elérnie.

A részletes tájékoztató megtekinthető a 
Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Pomáz Város Önkormányzata november 14-
én közmeghallgatást tartott, amelynek elején 
Leidinger István részletesen ismertette mit 
és milyen forrásokból tervezett a városveze-

tés az idei évre, tájékoztatott a beruházások 
állapotáról, a fontosabb képviselő-testületi 
döntésekről és a POMÁZ SEGÍT kampány 
részleteiről. (A  közmeghallgatáson levetített 

dokumentum letölthető a 
város honlapjáról: http://
www.pomaz.hu/hirek/5331/
kozmegha l l ga tas_e l in -
dult_a_pomaz_segit_ak-
cio_beszamolo_a_koltsegvetesrol)

A lakosok részéről több vélemény, kérdés 
is elhangzott, elsősorban a közlekedéssel és 
az útépítésekkel kapcsolatban.

A közmeghallgatás visszanézhető a Pomáz 
Online Youtube-csatornáján.

POMÁZ SEGÍT

Találkozó a helyi vállalkozókkal

Lakosság fórum 
volt a település- 
szerkezeti terv és a 
HÉSZ módosításról

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat
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Miként értékelné az elmúlt évet?

Az év közepén az országgyűlési választás 
teljes egészében megállította az államigazga-
tást. Több beruházásunk kivitelezése indult 
késéssel. A Liliom utca útépítésére az enge-
délyek beszerzésére február 22-én adtuk be 
az útépítési engedélykérelmet az útügyi ha-
tósághoz, azzal, hogy terveink szerint márci-
usban lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást, 
és nyáron megcsináljuk az útépítést. Ezzel 
szemben az útépítési engedélyt szeptember 
végén kaptuk meg. Így a kivitelezést el kel-
lett halasztanuk jövő évre. Folynak a Dankó 
Pista utca csapadékvíz-elvezetési munkái. Itt 
a vízjogi létesítési engedély hosszabbítására 
vártunk hónapokig. Így a 14 hónap helyett, 7 
hónapja maradt a kivitelezőnek. Valószínűleg 
még hosszas egyeztetések lesznek, a munka 
még nincs átvéve. December 20-án lesz a 
végső átadás, hogy átvesszük-e, az kérdéses. 
Sok még a hiányosság. El tudtuk indítani a 
Vár utca csapadékvíz-elvezetését és aszfal-
tozását. Ez a munka most már 80 százalé-
kos készültségű. Itt is későn tudtuk kiadni a 
munkakezdésre az engedélyeket, gyakorlati-
lag az egész nyár elment papírtologatással. 
Elkészült a Berkenye utcában – egy teljesen 
új koncepció alapján – a csapadékvíz-elveze-
tés és útépítés. Az év folyamán – egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően – beszereztünk 
egy seprőgépet és egy aprítógépet. A sep-
rőgép már el is kezdte járni a város utcáit. 
A HÉV-állomási WC már gyártás alatt van, 
várjuk, hogy mikor értesítenek az érkezésé-
ről. A szerb templom külső homlokzatának 
a felújítására támogatást adtunk a szerb 
egyháznak. Ez a munka elkészült. A tájház 
homlokzatának a karbantartására nyer-
tünk pályázatot, ami meg is valósult. Volt 
egy jelentős forgalomtechnikai változtatás 
Pomázon, ennek pozitív példája a Vujicsics 
téri csomópont kialakítása. Elindult a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, amit nagyon 
nagy eredménynek tartok. Elkezdődött a 
pomázi parkerdő kialakítása, aminek az első 
üteme, hogy az elöregedett nyárfás kivágását 
megkezdte a Pilisi Parkerdő a Jóbarátok útja 
mellett. Jövő év tavaszán kezdik a fásítást, 
amely során 60 ezer kocsányos tölgyet ültet-
nek el. Volt egy másik faültetési akciónk is, 
egy MOL-os pályázaton nyertünk, és 70 da-
rab facsemetét ültethettünk el.

Milyen városfejlesztési munkálatok 
indulnak még 2023-ban?

Járdaépítésre nyertünk támogatást a Bel-
ügyminisztériumtól. A tervek szerint az öreg 
katolikus temetőtől a református templomig 

tartó járdaszakaszt újítjuk meg. Itt lezárult 
már a közbeszerzési eljárás, jövő márciusban 
tervezzük, hogy indul a kivitelezés. A tűzol-
tóság épületének energetikai korszerűsítési 
megújítására nyertünk pályázatot. Elké-
szültek a kiviteli tervek, jövőre indulnak a 
munkálatok. A Goethe utcát is beleértve 272 
milliós TOP-os pályázatot nyertünk a Mes-
selia csapadékvíz-elvezetésének megoldá-
sára. 2023-ban kezdődik ez a beruházás is. 
Szintén pályázati pénzből a német közösségi 
ház melletti Dera kishíd építését tavasszal- 
nyáron tudjuk elkezdeni.

Hogyan állnak a Pomázt érintő álla-
mi beruházások?

Nagy csalódás volt, hogy a budakalászi fél-el-
kerülő út és az ehhez kapcsolódó, a város 
közlekedését befolyásoló útépítést, gyakor-
latilag a célegyenesben leállította a kormány. 
Az Építésügyi és Beruházási Minisztérium-
ban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy csak 
2024 második felében fogják indítani ezt 
a beruházást. A HÉV felújítás tervezése to-
vábbra is folyik. Ebben a projektben szeret-
nénk, ha a tervezett vasúti csomópont nyom-
vonalát, ami kikerüli a Szentendrei utat, azt 
az Ipartelepi csomópontba vinnék bele. Jó 
lenne, ha az Ipartelepi körforgalom kiépítése, 
ami a leállított NIF-es beruházás része volt, át 
tudnánk tenni a Nemzeti Fejlesztési Központ 
hatáskörébe.

Egyre aktívabb a civil közösség is a 
városban.

Remek, pezsgő kulturális élet alakult ki a 
művelődési házban. Az intézmény keretein 
belül működik a tájház, aminek szintén sok 
látogatója van. A tájház udvarában már fi-
nisében van a Civil Ház felújítása, ami turin-
form irodaként is funkcionál majd és a civil 
szervezeteknek lesz találkozási pontja. Igazi 
közösségi tér lett a művelődési ház előtti par-
kolóban működő termelői piac, szépen fejlő-
dik, egyre több árus és vásárló van. Jó civil 
kezdeményezés minden hónapban a bazár és 
a képviselői reggeli szervezése a piacon, ahol 
a képviselők a lakossággal tudnak eszmét 
cserélni. Meg kell említenem a civil szerveze-
teket, amelyek közül mindegyik a maga terü-
letén végzi nagyszerűen a munkáját.

Az energiaválság milyen hatással 
lesz a városra?

A lakosságot megkérdezve döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy visszafogottabb lesz 
idén a karácsonyi díszkivilágítás, és a ráfor-

dítandó pénzt inkább irányítsuk át a szoci-
ális kiadások fedezésére. A Városháza előtti 
tér, a Hősök tere, onnan a jégpályáig menő 
szakasz és a Szent István tér lett díszkivilágí-
tással ellátva. Elektromos áramban jól állunk. 
Összehasonlítva magunkat más települések-
kel, nagyon jó szerződéseink vannak, jó áron 
kapjuk a közvilágításra és az intézményeink 
számára is. A fűtésre a nagy intézményekben 
szintén jó szerződéseink vannak, a kisebb in-
tézményekben már kevésbé.

Mit üzen a pomáziaknak a jövő évre?

Elindítottuk a POMÁZ SEGÍT kampányunkat. 
Arra kértük a pomáziakat, hogy aki teheti, 
az a Szolidaritási Alaphoz járuljon hozzá, 
amelyből a szociálisan rászoruló nyugdíja-
sokat, családokat, egyedülállókat szeretnénk 
segíteni. Másrészről azoknak, akiknek az idei 
karácsony a válság miatt nem olyan lesz, mint 
a többi, mert nem tud fűteni, melegedőpon-
tokat hoztunk létre az SZSZK-ban és a műve-
lődési házban. Kívánom, hogy a körülöttünk 
zajló fegyveres konfliktusok még véletlenül 
se terjedjenek át Magyarországra. Konszo-
lidációt szeretnék a következő évben, hogy 
minden próbáljon meg visszaállni a rendes 
kerékvágásba, mert fejlődni csak úgy lehet, 
ha körülöttünk béke van. Kívánok mindenki-
nek kellemes ünnepeket, boldog új évet.

Nagy Szilvia

Több városfejlesztési beruházás indul jövőre
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Az elmúlt esztendő eredményeiről, a jövő évben megvalósulásra váró tervekről, az egyre pezsgőbb kulturális és civil életről, 
illetve a gazdasági válság Pomázra gyakorolt hatásáról beszélgettünk Leidinger István polgármesterrel.

  Leidinger István meggyújtja a gyertyát 
a Szent István téri adventi koszorún
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6. (kedd) Mikulás a városban – Keressék a Mikulás lovasszánját! Részletes útvonal a 
PMHK honlapján!

9. (péntek) 19:00 Vadkerti Imre akusztik adventi koncertje. Belépőjegy: 3500 Ft. 
Jegyek kaphatók a Könyvtárban.

11. (vasárnap) Színházterem 10:00–16:00 Adventi zenés vásár. 
16:30 NoComment bemutató. 17:00 LuxMithras karácsonyi ledshow.

12. (hétfő) Színházterem 13:00 Véradás. 
Kaméleon terem 14:00–19:00 EFI Állapotfelmérés. 

17. (szombat) 17:00–20:00 PMHK Kézműves Karácsony. Belépőjegy: 1000 Ft. 
Jegyek kaphatók a Könyvtárban.

18. (vasárnap) Színházterem 15:00 Kapunyitás. 
16:30 Latin tánc bemutató Holló Adriennel. 
17:00 Borsányi Dániel színművész és Egerházi Kende gitárművész ünnepi műsora, közre-
működik az újpesti Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kamarakórusa, vezényel: Horváth-Ujszigeti Anna.

20. (kedd) Klubterem 9:00–12:00 Vásár. Klubterem 14:30–16:00 Etka egészségklub.

Novemberben elindultak a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásá-
val az „A szakkör – Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért 2022” 
foglalkozásai a Pomázi Művelődési Házban!

Az érdeklődők tavaszig vehetnek részt ingyenes makramé, bútorfes-
tés, gyöngyfűzés és quilling szakkörökön, amelyekhez a Nemzeti Műve-
lődési Intézet biztosítja az alapanyagokat, valamint az oktatóvideókat! 
A művelődési ház kollégái szeretettel várják az érdeklődőket, a szabad 
helyekről a szervezes.pmhk@pomaz.hu címen tudnak érdeklődni!

A szakkörökről részletesebben itt olvashatnak: https://aszakkor.hu/
szakkorok/mestersegek

Az elérhető foglalkozások időpontjai:
Gyöngyfűzés péntekenként 12:00-14:00
Makramé péntekenként 16:00-20:00
Quilling 2 hetente szombatonként 9:00-12:30

Sok izgalmas programmal várjuk Önöket a jövőben is! Tartsanak 
Velünk!

„PMHK, híd, amely összeköt”

A Bamako Rally-n induló Pomázi Good Boys Teamnek volt néhány ki-
sebb nehézsége, de egy hónapnyi utazás után szerencsésen hazaér-
kezett a csapat. Hazafelé még arra is volt erejük, hogy több mint 1700 
km-en keresztül vontassák a másik pomázi érintettségű csapatot, 
Dakhla közeléből Tanger Med-ig, a sivatagban és az Atlasz hegység-
ben. Jól vizsgázott az öreg VW T4. Ha kipihenték magukat akkor talán 
egy élménybeszámolóra is rá lehet őket beszélni.

A Szó-rakózó estek folytatódnak. A legutóbbi, dr. Bakos Batutól hal-
lott, csodálatos előadás után témát váltanak. Eddig 7 hónapon keresz-
tül a 800 éves Aranybulláról és a Magyar jogrendről volt szó, ezután a 
közösségek fontosságának témakörére váltanak, ezért december 8-án 
18 órától Bedő Imre a Férfiak klubjának alapítója tart előadást A válság 
álló közösségek címmel a Teleki-Wattay Kastélyban, ahol mindenkit sze-
retettel várnak az előadásra és az azt követő beszélgetésre. A belépés 
díjtalan, de támogatást a szervezők elfogadnak. A helyszín biztosítása 
miatt előzetes bejelentkezést kérnek az msz.pomaz@gmail.com címen 
vagy a (20) 350-9721-es telefonszámon.

Balogh József
MSz Pomázi Közössége

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 
decemberi programajánlója

Szakköri foglalkozások 
a PMHK-ban

Újabb örömhírek a Magyarok Szövetsége helyi csoportjától

Városunk



A Hősök tere 2. alatti, egykori szlovák ház felújítására és hasznosítá-
sára a több helyi szervezetet egyesítő, Pomázi Civil Szövetség nyerte 
meg a lehetőséget az önkormányzat által kiírt pályázaton.

Gyarmati Fruzsina, a Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy az egye-
sület megalakulásakor az első fontos céljuk egy közösségi ház létre-
hozása volt, ami eddig hiányzott Pomáz életéből. Az épület igen romos 
állapotban volt, sok-sok tevékeny óra és önkéntes segítő munkájának 
köszönhető, hogy másfél év után eljutottak oda a munkálatokkal, 
hogy a belső része már működőképes a háznak.

Az épület felújítása kalákában készült. A Pomázi Civil Szövetséget 
alapító hét szervezethez a későbbiekben még három egyesület csatla-
kozott. A szervezetek tagjai pénzbeli és tárgyi adományokkal, önkén-
tes munkával járultak hozzá a ház felújításához.

– Nagy az összetartás a szervezetek között, egymást segítve ké-
szültek a munkák, és mindeközben egy rendkívül összetartó csapat 
alakult ki – mondta Gyarmati Fruzsina.

A Civil Ház felújítási terveit Titton Miklós készítette el. Ez a har-
madik épület az Örökség Udvar területén, aminek az építési mun-
káiban részt vett, mert 1982-ben a tájház átalakítását és felújítását 
tervezte meg a feleségével közösen társadalmi munkában, tíz évvel 
később pedig a német közösségi ház terveit készítette el. A Civil Ház 
rekonstrukciójához anyagilag is hozzájárult a családjával. Elmon-
dása szerint szeretné, hogy a ház működjön, éljen és a város javát 
szolgálja.

Vértes Péter volt, aki közhírré tette, hogy van egy önkormányzati 
pályázati lehetőség az egykori szlovák ház hasznosítására, amihez a 
kezdetekkor a minimálisan szükséges anyagi- és munkafelajánláso-
kat, támogatásokat is megszerezte. A felújítási tervek készítésében is 
részt vett, és a beltéri építő munkákban is tevékenykedett. Kiemelte 
Vértes Péter, hogy akiket megkeresett az ügy érdekében, azok mind 
első szóra támogatták a kezdeményezést.

– Teljesen visszaigazolta azt a régi várakozásomat, hogy a civilek-
nek kell egy minőségi otthon. Fontos a városnak, hogy a ház működ-
jön, ahol ilyen civilek vannak, akik ebbe szívüket, lelküket beleteszik 
– foglalta össze Vértes Péter.

Az épület rendbetételénél nagy részt vállalt Giszinger Károly, Po-
mázért díjazott, aki megtette azzal az első lépést a ház felújítása 
során, hogy elvégezte a villanyszerelési munkákat. Ahogy mondja, 
egymást lelkesítve sikerült mindezt létrehozni, egyik napról a másikra 
lett szebb és szebb az épület. Bárkit kért, segített a ház felújításá-
ban. Voltak mélypontok, lelkes pontok, de majd egy év alatt sikerült 
olyan állapotba hozni, amilyenben most van. Rendszeresen tartottak 
megbeszéléseket, ki milyen munkafolyamatok elvégzésére mikor ér rá. 
Ő maga rengeteg munkaórát töltött el a szabadidejéből a munkálatok-
kal, volt, hogy éjszakába nyúlóan dolgoztak. A lendület és lelkesedés 
megvan hozzá, hogy jövő tavasszal elkezdjék az épület külső részét 
is felújítani.

A Civil Házat november 27-én adták át ünnepélyesen, az előtte lévő 
héten a városvezetésnek és a képviselő-testület tagjainak mutatták be 
az épületet és annak működését.

A ház már most számos programnak ad otthont. Gyarmati Fruzsina 
elmondása szerint rendszeresen vannak itt klubdélutánok, szakkörök, 
rendezvények és itt zajlanak a Pomázi Civil Szövetség alakító szerve-
zeteinek közgyűlései is.

– Elindulhat Pomázon az a közösségi élet, amire mindig is vágytak a 
civilek, hogy legyen egy otthonuk, ahol találkozhatnak és megszervez-
hetik a programjaikat – jelentette ki a szövetség elnöke.

A tervek szerint jövőre egy turisztikai információs iroda is fog mű-
ködni a házban. Egy olyan központ, ahol programfüzetek, képeslapok, 
Pomázhoz kötődő emléktárgyak várják a betérőket, kirándulókat, 
akiknek segítenek eligazodni a településen, annak környékén és helyi 
eseményeket ajánlani.

N. Sz.

Adamik Gáborné (Duszkó Babi)
András Ferenc
Andrásné Murányi Borbála
Bagi Rea
Balogh József
Balogh Józsefné
Bede András
Bíró András
Czímer Mihály
Csabainé Kormos Erzsébet
Egervári Lilla
Eke Bálint
Elek Icu

Fehér András
Gál Judit
Giszinger Károly
Gyarmati Fruzsina
Hardi Péter
Harkai Julianna
Hlavicza Erzsébet
Horák Edit
Horváth Bozsena
ifj. Titton Miklós
Illés Zsuzsanna
Kapornai Tímea
Kovács Péter

Kozák Ilona
László Attila
Leidinger Árpád
Leidingerné Fodor Andrea
Magdus Eszter
Meggyes Mária
Nagy Gyula
Nagy István
Nagy Lászlóné
Nagy Szilvia
Ország István
Pest Megyei Civil Térségi Hálózat
Petrás Kata

Potzta Béla
Reményi Erzsébet
Rist Lilla
Schmidbauerné Katona Éva
Soltész András
Szőke László
Tálos Zsuzsanna
Titton Miklós
Tóth Béláné
Vértes Péter
Vicsotka Mihály

Megnyitotta kapuit a Civil Ház
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A Civil Ház felújításához segítséget nyújtottak

  Az önkéntes segítők oklevelet kaptak a megnyitó rendezvényen

  A Civil Ház ünnepélyes átadója

  Bemutatták az önkormány-
zati képviselőknek is 
a felújított épületet



November 2-án elindult a pomázi Szociális 
Szolgáltatási Központ (SZSZK) régóta várt 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szol-
gáltatása. Az ellátott személy segélyhívása 
esetén a gondozónő a helyszínre megy, el-
látja a gondozottat, és megteszi a szükséges 
intézkedést.

A segítségnyújtást végző gondozónőket a 
Szociális Szolgáltatási Központ Házi Segít-
ségnyújtás szakmai csoportja biztosítja. A 
gondozók készenléte minden napra, tehát 
pihenő, munkaszüneti és ünnepnapra is ki-
terjed a nap teljes időtartamára, 0-24 órára.

A készülék egyaránt segítséget jelent az 
aktív életet élő, kiránduló, önállóan bevásá-
rolni járó, utazni szerető idősebb emberek, il-
letve a mozgásukban korlátozott, otthonukat 

önállóan  elhagyni nem igazán tudó idős em-
berek részére. Az általunk biztosított eszköz 
használható az otthonukban és az otthonon 
kívül is anélkül, hogy bármilyen szakértelmet 
igényelne. 

A segélyhívó egy nyakban, zsebben vagy 
csuklón hordható, apró készülék, amely 
egyetlen gombot tartalmaz. A gomb megnyo-
másakor kétirányú kommunikációra indul és 
a segítségre szoruló – mintha csak egy kihan-
gosított mobiltelefonon beszélne – el tudja 
mondani, mi történt, milyen típusú segítségre 
van szüksége. Az egészségügyi végzettséggel 
és tapasztalattal rendelkező diszpécser pedig 
eldönti, hogy az SZSZK munkatársait vagy 
közvetlenül a mentőket, illetve szükség sze-
rint más szerveket – pl.  rendőrség – riasztja. 

A gondozónő, a közvetlen lakókörnyezet-
ből történő riasztás esetében, fél órán belül 
megérkezik a helyszínre. Ha nincs közvetlen 
segítség, akkor ez a rövid vészjelzés életmen-
tő lehet!

Az ellátás biztosításának feltétele lakás-
kulcs adása az Intézmény részére, hiszen 
csak így tud a gondozónő bejutni a lakásba. 
A kulcsokat biztonságos módon, kóddal el-
látva tartjuk, és elkülönítve, egy másik helyen 
vannak a kódokhoz tartozó adatok.

Elesés esetén automatikus a riasztás 
Az eszköz rendelkezik elesésérzékelővel, 
amelynek köszönhetően érzékeli a zuhanást 
és ezt követően automatikus riasztást küld a 
központba.

Megfizethető biztonság
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási rend-
szer a Pomázon élők számára kedvező feltéte-
lekkel vehető igénybe. Az eszközt ingyenesen 
biztosítjuk, a szolgáltatás havi díja pedig az 
igénybevevő teherviselési képességeihez iga-
zodik, a nyugdíjának legfeljebb 2 százaléka le-
het, amely egy 100 000 forintos nyugdíj esetén 
napi kb. egy zsömle árának megfelelő összeg.

A szolgáltatás iránt érdeklődők munka-
napokon 8–16 óra között az alábbi módon 
érhetnek el bennünket: 

Telefon: Letonai Gabriella: 06-25-525-274, 
06-20-234-8004

E-mail: szszk@szszk.pomaz.hu
K. E.

A víz hatalmas kincs. Erről már számos cikket 
megjelentettünk, s talán a csapból is ez fo-
lyik, amíg folyik…

Sajnos a mai világban a mennyiség hatá-
rozza meg a legtöbb dolog értékét. Amiből 
sok van, ami könnyen hozzáférhető, azt 
nem becsüljük, s minél ritkább valami, annál 
nagyobb értéket tulajdonítunk neki, annál 
jobban becsüljük, vigyázunk rá. Így van ez a 
vízzel is.

Vajon kevésbé értékes a víz, ha sok van be-
lőle? Kevésbé oltja tán a szomjat egy pohár 
víz, ha rá tudunk tölteni?

A válasz megítélésem szerint egyértelmű. 
A víznek minden cseppje kincs, hiszen az 
élethez nélkülözhetetlen. Minél több vizünk 
van, annál „gazdagabbak” vagyunk, így, mint 
ahogy pénzünket sem hagynánk, hogy kifoly-
jon a kezünk közül, a vizet is meg kell tartani.

S ha pénz hullana az égből, próbálnánk 
minél többet összegyűjteni a bankjegyekből, 
úgy a valódi égi áldást, az esővizet is gyűjti az 
okos és előrelátó ember, mert többek között: 
•  a lágy esővíz, sokkal jobb a növények locso-

lására;

•  tudjuk szabályozni a lehullott víz eloszlását 
(nem egyszerre zúdul ki a csatornán elmos-
va az utat);

•  nem kell érte fizetni;
•  akkor is rendelkezésre áll, ha a vezetékes 

vizet épp elzárták.
Az esővízgyűjtés nem egy nagy tudomány. 

Lehet persze hatalmas vízgyűjtő tartályo-
kat beépíteni a földbe, s onnan szivattyúval 
kinyerni a vizet (ez komolyabb tervezést és 
anyagi ráfordítást igényel), de ha erre nincs 

lehetőség, az eresz alá helyezett hordó vagy 
kisebb tartály is jó szolgálatot tehet.

Az önkormányzat ezen egyszerű praktikák 
bemutatására maga is kialakít több esővíz-
gyűjtő „állomást”, és egyben pályázatot hir-
det, amelyben 10 db IBC tartályt és hozzá 
való szerelvényeket lehet jelképes áron la-
kossági esővízgyűjtésre beszerezni. A pályá-
zat részletei hamarosan olvashatóak lesznek 
a város honlapján.

Leidinger Árpád

Egy gombnyomásra jön a segítség

Pályázati lehetőség IBC tartályokra
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A második világháborút követően Magyaror-
szágon az elmebetegek szerte az országban 
olcsó munkaerőként különféle üzemekben, 
főleg a mezőgazdaságban lettek elhelyezve. 
Gálfi Béla pszichiátert az Egészségügyi Mi-
nisztérium megbízta az egészségügyi szak-
mai gondozás nélkül kallódó elmebetegek 
felkutatásával és szakellátó intézményekben 
történő elhelyezésével, aki többek között a 
Pomázi Állami Gazdaságban találta meg az 
alkalmas körülményeket.

A Gazdaság 1957-ben átkerült az Egész-
ségügyi Minisztériumhoz, és feledatát az „el-
mebetegek munkaterápiás foglalkoztatása a 
mezőgazdaságban” címen jelölték meg. Az új 
név az „Egészségügyi Minisztérium Munka-
terápiás Intézete Pomáz” (a továbbiakban 
Intézet) lett, az igazgatással dr. Gálfi Béla 
pszichiátert bízták meg.

Az első 33 év
Az „összegyűjtött” betegeket több telephe-
lyen helyezték el, így Kiskovácsiban, Dolinán, 
Szentendrén Boldogtanyán, Szigetmonosto-
ron, Budakalászon a Dunaparton. Gálfi dok-
tor vezetése alatt kialakult az a szakember 
gárda, aki már megfelelő képzettséggel ren-
delkezett a pszichés betegek gondozásához 
és felügyeletéhez. Az ápolói szakemberek 
képzését az Intézet a későbbiekben is túlnyo-
mórészt házon belül oldotta meg.

1968-tól kezdődött az alkoholelvonó kú-
rán lévők munkaterápiás foglalkoztatása. 
Az intézet neve pedig „Munkaterápiás Inté-
zet Pomáz” lett. Egymásután különféle mel-
léküzemágak létesültek, ahol munkaképes 
betegeket is foglalkoztattak. A „gyógyító célú 
foglalkoztatás” része volt a művészetterápia, 
amelynek során idővel több száz ilyen jellegű 
alkotás született. A 80-as években szélese-
dett a betegellátási spektrum. Először kiala-
kították a sürgősségi osztályt, majd a belgyó-
gyászatot. Ekkorra érte el a kórházi részleg a 
maximális nagyságát, 750 férőhelyes ágyka-
pacitással, amelyből 250 ágy szolgálta az al-
kohol betegek ellátását. Érdekesség, hogy az 
„alkoholisták” elvonókúrára történő beutalá-
sára – a rendszerváltásig – a tanácselnökök 
is jogosultak voltak.

Az intézet több, mint 500 munkavállalót 
foglalkoztatott, így Pomáz legnagyobb mun-
kaadójává vált.

A rendszerváltást után bekövetkezett 
változások alapjaiban változtatták meg az 
Intézet működését. A fekvőbetegek ellátása 
az Intézet főtevékenységévé vált a mezőgaz-
dasági mellett.

Az alkoholisták kötelező beutalási rend-
jét az önkéntesség váltotta fel, a kórházban 
kezelt alkoholbetegek száma néhány év alatt 
az ötödére csökkent. Az ellátandó betegek 

összetétele egyre inkább az idős, zavart ál-
lapotú, krónikus betegek irányába tolódott 
el. 1991-et követően a mezőgazdasági és 
más melléküzemágak termékei iránti kereslet 
összezsugorodott, a bevételek rohamosan 
csökkentek. Eltűnt ezeknek az ágazatoknak a 
nyeresége, amely a korábbi években kiegészí-
tette a betegellátás állami forrását. Így 1993-
ra már jelentős adósságállomány gyűlt össze. 
A Minisztérium miniszteri biztost rendelt ki 
az Intézethez, azzal a feladattal, hogy tegye 
rentábilissá a veszteséges gazdálkodást és 
alakítsa át az állami vállalatként működő in-
tézetet közhasznú társasággá. Mivel a vesz-
teségek kialakulásának okain a biztosnak 
nem volt lehetősége változtatni, az adósság-
állomány tovább nőtt. A társasággá történő 
átalakítással az Intézet 1994-től – az első 
igazgató tiszteletére – Gálfi Béla Gyógyító 
és Rehabilitációs Közhasznú Társaság néven 
működött tovább. Másfél évvel később de-
rült ki, hogy a társasággá történő átalakítás 
jogszabálysértő volt, így továbbra is állami 
vállalatként, a korábbi néven működött.

Végelszámolás
Ezért a Minisztérium úgy döntött, hogy az In-
tézetet végelszámolással meg kell szüntetni.

A megbízott végelszámoló feladata az volt, 
hogy megszüntesse az adósságállományt, 
válassza le a mezőgazdaságot, a megmaradó 
vagyonból alapítson egy egészségügyi tevé-
kenységet végző közhasznú társaságot.

A végelszámolás során eladták a megszűnt 
melléküzemágak létesítményeit, továbbá 
azokat a földterületeket, amelyek nem voltak 
hasznosíthatók a gyümölcstermesztés céljai-
ra. Az eladás során megszerzett bevételeket 
a végelszámoló az elavult kórházi létesítmé-
nyek korszerűsítésére, új laboratórium és di-
agnosztikai centrum kialakítására fordította. 
Ezt követően merült fel a gondolat, hogy az 
Intézet Pomáz város lakosainak laboratóriu-
mi és diagnosztikai szolgáltatást is nyújtson. 
Az ÁNTSZ azonban hivatkozva a szentendrei 
rendelőintézetre, sajnálatosan csak nagyon 
szűk kapacitást engedélyezett erre a célra.

A betegellátás pénzügyi helyzete 1996-ban 
rendeződött. Ekkortól részesült az Intézet a 
hasonló betegellátást végző kórházakkal 
egyező szintű állami finanszírozásban. Ez le-
hetővé tette, hogy a következő években a be-
tegek ellátását veszteség- és adósságmente-
sen lehessen végezni. Üröm volt az örömben, 
hogy az úgynevezett „ágylábtörvény” (1997) 
a kórházi betegellátás teljes kihasználtságú 
750 ágyas kapacitását 250 ággyal csökken-
tette. Megoldásként a dolinai kórházi osz-
tályt elmeszociális otthonná alakítottuk, ami 
azonban újabb finanszírozási problémákat 
vetett fel.

Konszolidált időszak
2000 nyarán a mezőgazdaság leválasztá-
sával megalakult a Piliskert Kft. Több, mint 
5 év után, szeptemberben a végelszámolást 
megszakították, majd 2021. február elsején 
a cégbíróság bejegyezte a „Gálfi Béla KHT”-t. 
Az Intézet ezt követően már csak kórházi be-
tegellátással és szociális ellátással foglalko-
zott és a közhasznú társasági formából faka-
dóan, egy szabadabb gazdálkodási formának 
köszönhetően, néhány év kiegyensúlyozott 
működés következhetett.

Újabb változás 2006-tól kezdődött, ami-
kor is az elavultnak minősített dolinai szo-
ciális otthon helyett, „SARA” néven új, a kor 
követelményeinek mindenben megfelelő ott-
hon megvalósítása kezdődött, amely 2008-ra 
épült fel Kiskovácsiban.

Egyidejűleg újabb tulajdonosváltás volt. 
A  következő 3 évben a kiegyenlítettnek te-
kinthető gazdálkodás mellett, egyre több ad-
minisztrációs teher nehezítette a működést.

A 2012-őt követő időszakban az Intézet 
több, a vezetést, a tulajdonost, és a nevét is 
érintő változáson ment keresztül, ugyanak-
kor továbbra és jelenleg is a rászoruló bete-
gek, gondozottak ellátását szolgálja. Erről az 
időszakról azonban már nincsenek közvetlen 
tapasztalataim, hiszen ez már egy másik tör-
ténet.

Becze Ákos

65 éve kórház a város szélén
Mezőgazdasági nagyüzemből szakkórház
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  Gyógyító célú művészetterápián született alkotás



Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2023. évi szelektív hulladékgyűjtési naptár

I. negyedév

Kedves Pomáziak!
Az utcanévjegyzék elérhető a város honlapján, a www.pomaz.hu címen.

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.



A Pomázi Ökokör tagjai számára rendkívül 
fontos, hogy Pomázon minél több lakos fel-
ismerje a környezet védelmének fontosságát, 
észrevegye és óvja a minket körülvevő termé-
szet ezernyi csodáját.

Egy olyan sétálót álmodtunk Pomázra, 
amely minden állomása egy-egy mesén ke-
resztül mutatja meg kicsiknek és nagyoknak 
a természet értékeit és a velük való harmónia 
fontosságát.

A város zaja, a hajszolt életmód, a minél na-
gyobb kényelemre való törekvés sokunkat el-
távolított a természettől. Elfelejtettük, hogy mi 
is a természet része vagyunk, azaz nélküle mi 
sem lehetünk épek, egészségesek, boldogok.

A Pomázi Mesezöld Sétálón olyan meséket 
fogunk hétről hétre, majd hónapról hónap-
ra egy-egy új pomázi állomáson bemutatni, 
amelyek segítségével újraértelmezhetjük a 
természethez való viszonyunkat, elgondol-
kodhatunk a minket körülvevő környezet va-
lódi értékeiről.

A mesékkel tükrözni szeretnénk Pomáz sok-
színű nemzetiségi hagyományait is. A magyar 
népmesék mellett szerb, német, cigány, szlo-
vák és zsidó népmesék is hallhatóak lesznek.

Az állomások száma a 2022-es adventi 
időszakban minden vasárnap eggyel bővül. 
Az első állomást először 2022. november 27-
én lehet kipróbálni. 2023-ban pedig havonta 

növekszik majd a meglátogatható mesék szá-
ma, így 2023 végére 16 ponton hallgatható 
majd mese a Pomázi Mesezöld Sétáló kere-
tében.

Az állomások pontos helyszínét a hon-
lapunkon található térkép segítségével le-
het megtalálni: www.pomaziokokor.hu. Itt 
olvasható egy rövid kedvcsináló is az adott 
állomásról. A meséket pedig az állomásra el-
látogatva, egy QR kód beolvasásával lehet a 
helyszínen meghallgatni vagy akár elolvasni.

Várunk mindenkit a Po-
mázi Mesezöld Sétálón! 
Lépjünk be együtt a mesék 
birodalmába, és fedezzük fel együtt Pomáz 
természeti szépségeit!

Farkas Melinda és Gál Noémi
Pomázi Ökokör

Weboldal: www.pomaziokokor.hu
FB: www.facebook.com/pomaziokokor
E-mail: pomaziokokor@gmail.com 

A jelenlegi gazdasági helyzet a menhely mű-
ködését is befolyásolja. Sajnos a bevezetett 
élelmiszerpazarlás csökkentése miatt várha-
tóan mi is kevesebb leselejtezett terméket 
hozhatunk el védenceinknek.

Ezért az önök támogatását is szeretnénk 
kérni. Most lehetőség van 3000 forintos ku-
pon megvásárlására, amiből 12 kg farhátat 
tudnánk a kutyusoknak adni. A kuponok a 
menhelyen vásárolhatóak meg.

Sőt, az előttünk álló pár hónapban a kö-
vetkező változtatásokra kényszerülünk. Elő-
re láthatólag anyagi kereteink sajnos nem 
biztosítják a következő 12 hónap kiadásait, a 
már beérkezett szja összege sem fedezi a tel-
jes költséget. Ezért arra a nehéz döntésre ju-
tottunk, amit hosszas hezitálás után, de meg 
kellett hoznunk, hogy átmenetileg bezárunk, 
ami a befogadásokat illeti.

Elsősorban a befogadott, közel 100 vé-
dencünk ellátását kell biztosítani, így újabb 

állatot nem tudunk jelenleg vállalni. Ezért, 
kérjük, ne is jelentkezzenek, még várólistá-
ra sem tudunk felvenni senkit sem. Ugyan-
úgy jártunk, mint a legtöbb magyarországi 
menhely és nem gondoltuk volna, hogy ilyen 
helyzet kialakulhat. Mivel az örökbefogadá-
sok szinte leálltak, a folyamatos orvosi ellá-
tásra és kezelésre szoruló állatok (szívféreg, 
lábműtét és egyéb kezelések) miatt az orvosi 
költségeink megnégyszereződtek, így átme-
netileg bezárunk.

Ez a helyzet nekünk is rossz és rettentően 
sajnáljuk, hogy rákényszerülünk erre a dön-
tésre. 

Viszont addig is kérjük, ha lehetőségük 
engedi fogadjanak örökbe egy kutyust vagy 
cicust. A helyzetünk megváltozását csak az 
örökbefogadások segítenék elő, valamint 
esetleges pályázatok elnyerése. Mi min-
dent megteszünk és keressük a lehetősé- 
geket.

Az állatotthon-
ban és a menedék-
ben élő állatokról 
továbbra is nagy 
szeretettel gon-
doskodunk, ter-
mészetesen teljes 
ellátással.

2023 elején újból felmérjük a helyzetünket 
és az Egyesület felelősségteljesen dönt a to-
vábbiakról.

Addig is köszönjük, ha pénzügyi adomány-
nyal támogatnak minket, hogy mihamarabb 
újra tudjunk nyitni.

Banki átutalással az OTP Banknál vezetett 
11705008-20441069 számlaszámra vagy a 
MagNet Magyar Közösségi Banknál vezetett 
16200223-10101126 számlaszámra várjuk!

Támogatásotokat és megértéseteket hálá-
san köszönjük!

PÁVE

Átmenetileg nem fogad újabb lakókat az állatmenhely
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Megnyílt a Pomázi Mesezöld Sétáló!

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2023. évi szelektív hulladékgyűjtési naptár

I. negyedév

Kedves Pomáziak!
Az utcanévjegyzék elérhető a város honlapján, a www.pomaz.hu címen.

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.



Idén is megtartotta a Német Nemzetiségi 
Általános Iskola a Márton-napi felvonulást. 
November 11-én a gyerekekkel és családjuk-
kal saját készítésű lámpásokkal vonultunk 
a Római Katolikus Templomból az iskoláig. 

A templomban a negyedikesek német nyelvű 
műsort adtak elő, majd lovas felvezetéssel és 
rendőri kisérettel tettük meg az utat. Az isko-
la udvarán már égett a hatalmas tűz, amikor 
megérkeztünk. Itt ismét a negyedikesek adtak 

elő néhány német dalt, tánccal kísérve. A gye-
rekek legnagyobb örömére ismét a Pomázi 
Ifjúsági Tűzoltók oltották el a tüzet. A hidegre 
való tekintettel forró tea és házi készítésű sü-
temények várták az ünneplőket. D. Zs.

A TWMI 8 moderntáncos diákja Vincze Éva 
tanárnő vezetésével, Knyazoviczki Zoltán 
kísérőtanár segítségével, Spanyolország és 
Törökország után harmadik megállóként az 
éppen futó Eur’Hop nevezetű Erasmus+ Euró-
pai Uniós projekten belül Franciaországban, 
Crollesban járt. Október 9–15. között, az egy 
hetes diákcsere alatt, a tanulók a gyermekek 
jogaival foglalkoztak behatóbban. A témát 
körüljáró előadások, kurzusok és közös pró-
bák közben jutott idő egy kis városnézésre 
Grenoble-ban, és egy kalandparkos élmény-
re is, az Alpok fenyői között egyensúlyozva. 
Az utazást több próba is megelőzte, hiszen 
a hetet lezárva pénteken egy Záróbemuta-
tó keretein belül az együttműködő 6 ország 

1-1 jogot mutatott be egy 
koreográfián keresztül. 
A  magyar diákok az erő-
szakmentes élethez való 
jogot formálták meg a 
színházi tánc segítségével. 
Zárásként pedig a résztve-
vők (köztük francia, hor-
vát, török, spanyol, román 
és magyar diákok) egy, a 
héten megtanult, közös 
táncot is bemutattak a né-
zőközönség számára.

Decemberben az Alpok után irány Romá-
nia, márciusban Magyarország, a tanév vé-
gén Horvátország következik.

Márton-napi lámpás felvonulás

Európai tanulmányúton a táncosok
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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!

Puss Rebeka Nóra 2022. 10. 04.
Lechner Panni 2022. 10. 09.
Tolnai Vendel Gergő 2022. 10. 17.
Koroknai Milla 2022. 10. 17.
Mészáros Milla 2022. 10. 19.
Bálint Olívia 2022. 10. 19.
Deák Zorka 2022. 10. 30.
Sima Dominik 2022. 10. 30.
Sándor-Győrössy Karolina 2022. 11. 03.
Hegyi Rita 2022. 11. 07.
Tóth Milán 2022. 11. 08.
Kulisity Flóra 2022. 11. 09.
Podobni Sára Panni 2022. 11. 09.
Gyöngy Ferenc 2022. 11. 10.
Baji Ákos Zénó 2022. 11. 13.

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

Pomázi Energiaközösség

Közösségi tulajdonú energiamegosztási
rendszer, amely megoldás az

energiaválság okozta problémákra. 

Pomázi Energiaközösség 
www.energia-kozosseg.hu




