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Teleki-Wattay Kastélyszálló szeptemberi programkínálata
Szeptember 18. 18h – Filmklub
Vadon (Wild)
amerikai életrajzi film
Főszereplő: Reese Witherspoon
Ajánlott támogatás 1000 Ft

Szeptember 4. 18h – Filmklub
Szitakötő
amerikai-német misztikus film
Főszereplők: Kevin Costner, Susanna Thompson
Ajánlott támogatás 1000 Ft
Szeptember 11. 19h – Hangfürdő
Hangfürdő, tibeti hangtálakkal, handpan-nel,
gonggal és más egzotikus hangszerekkel.
A hangfürdő egy hangszeres relaxáció, egy
utazás, amely segít az ellazult állapotba kerüléshez.
A hangfürdőt tartja: Egervári Lilla – Peter
Hess-hangmasszőr és Kiss László hangbűvész
Támogatói jegy: 3000 Ft

Szeptember 24. 18.30h
Magyar estek a kastélyban sorozat első része:
Szó-rakozó – képek és jelképek a Pilisben
Az előadást tartja: Kiss Mao-Tun István, őstörténetkutató

Szeptember 27. 11h – Gyerekszínház
A Csizmás kandúr
A Napraforgó Meseszínház előadása
A klasszikus mese élőszínházas, zenés, jelmezes előadása
Belépő: 1500 Ft
Jegyek rendelhetők a jegy.hu weboldalon is.

Szeptember 25. 18h – Művészetterápia
Egervári Lilla szocioterapeutával
Különböző technikákkal ismerkedhetnek
meg a résztvevők, amelyek segítik, hogy önmagukhoz közelebb kerülhessenek, önismeretük növekedjen.
Támogatói jegy: 3000 Ft
Szeptember 26. 18h – Műsoros táncház
Az Opanke együttes táncműsorral egybekötött, élő zenés táncháza
Pomáz hete rendezvénysorozat részeként ingyenes
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Szent István búcsú és ünnep a plébániakertben
Ne csak aludjunk, éljünk is Pomázon!
Kisbuszjárat újraindulásáról és a boltok éjszakai nyitva tartásáról is
döntött a testület
Bővült a Pomázi Értéktár
Pomáz város hete
Szécsi Pál dalai a kastélyban
Csordás Tiborra emlékeztek Németországban is
Október 30-ig gallyazási munkákat végez az ELMŰ
Görögkatolikus parókiaszentelés és keresztállítás
Ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Városgondnoka is van már Pomáznak
Együttműködni, törődni az emberekkel
Mentőszolgálattal gyarapodott a város
Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
Látványos huszárfelvonulás Pomázon
Falusi Ramazuri – Beszámoló a Mátyás suli nyári táboráról

MÚLTUNKBÓL

13

120 éve született a Pilis szenvedélyes kutatója

CIVILEK OLDALA

14

30 éves a Zöld Szív

KÖRNYEZETÜNK

15
16

Fűben, fában, virágban
Védett, védendő és különleges természeti értékeink

NYÍLT TÉR

18
18
18
18

Legyen virtuális kennel tulajdonos
Lakossági fórum az északi elkerülő útról
Módosult a Volánbusz hétvégi menetrendje
Gólyahírek

KIADÓ ÉS SZERKESZTŐSÉG
Alapító:
Pomáz Város Önkormányzata
Felelős kiadó:
Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23–25.
Kiadásért felelős személy:
Dr. Balogh Pál
jegyző
Felelős szerkesztő és hirdetésfelvétel:
Nagy Szilvia
Telefon: 06-30/203-4010
E-mail: pilis.pomaz@gmail.com
Nyomda:
Rúna Nyomda
Felelős vezető:
Elsik Gábor
Hirdetés leadása mérethelyesen
.jpg, .tif vagy .pdf formátumban, CMYK színekben.
Lapzárta minden hónap 20. napjáig.
Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.
Nyomtatottan megjelenik 6000 példányban,
továbbá a www.pomaz.hu-n lapozható PDF-ben

Ez a falu város
Húsz évvel ezelőtt, Vértes Péter képviselő és Kulin Imre polgármester javaslatára, egy szerkesztőbizottság alakult, mutassuk be ország-világ előtt, hogyan tudott az önkormányzat
sáfárkodni a rábízott vagyonnal, az önkormányzatisággal, az
önállósággal, a rendszerváltás óta eltelt 10 év alatt mit tudott
kezdeni magával. Egy dolgozatban be kellett mutatni, hol tart
Pomáz 2000-ben. Ez volt a várossá válási pályázat, amelynek főszerkesztője lehettem és olyan kiváló, lakóhelyüket
szerető kollégákkal dolgoztam együtt, mint Szlávik István,
Herpai Sanyi, Bolyki Pista, Hoglmayer Zsuzsi, Göttinger Pali,
Kaiser doktor, Könczöl Eszter, Mózes Karcsi, Rácz Erzsi, az
előbb említett Vértes Péter és Kulin Imre. Nem volt séta
galopp. Nem csak tényszerű adatokat kellett egymás mellé
tenni, hanem az egész pályaműnek szívből kellett szólnia,
meg kellett győzni a nagytekintélyű zsűrit, hogy ez a falu
megérdemli, megszolgálta és kiérdemelte a városi rangot.
Sőt, – ha úgy tetszik – ez nekünk jár, ezzel Pomáz rehabilitálva
lenne.
Több bizottsági ülés, több egyeztetés a Belügyminisztériummal, ahol lelkesen, de kicsit kételkedve fogadták, hogy képesek vagyunk beadni az önkéntesek által írt és szerkesztett
pályázatot, és kételkedtek az első körben beadott pályázat sikerében, hiszen tekintélyes települések már harmadik, negyedik nekifutással próbálják meg a városi rangot megszerezni.
Arra emlékszem, hogy a családom a karácsonyi ajándékokkal bíbelődött a nagyszobában, én a számítógépnél ültem és a
pályázat utolsó simításait végeztem. Aztán keresni kellett egy
céget, aki mindezt színesben ki tudja nyomtatni. Találtunk egy
budaörsi vállalkozást, akinek volt színes lézernyomtatója és
hajlandó volt az ünnepek alatt dolgozni. Trabantommal mentem és vittem a kéziratot a havas éjszakában, meg-megállva, a
térképet böngészve, hogy este 21 órára odaérjek, mert ekkor
tudtak csak fogadni. Ígéretüknek megfelelően másnap mehettem a kinyomtatott dolgozatokért és máris vittem Mijátovics
Gyuri helyi könyvkötőhöz, aki összerakta, véglegesítette a pályázatot és másnap reggel el tudtuk indítani futárral a Belügyminisztériumba, mondván, hogy innen már nem a mi döntésünk. Aztán már csak várni kellett. Egyszer kijött egy bizottság
megbizonyosodni a leírtak valóságtartamáról, majd sokáig
nem történt semmi. Aztán Kulin Imre polgármester kapott egy
telefont a BM-ből, hogy „Megkapták”.
Voltak ellendrukkereink, voltak, akik lepontoztak, de az
objektív adatok alapján olyan magas pontszámot értünk el,
hogy erre nem lehetett nem megadni a városi címet.
A várossá avatást Pomáz napján ünnepeltük. Átvettük a
városkulcsot dr. Kara Pál BM helyettes államtitkártól és a várossá avató dokumentumot dr. Stumpf István akkori kancelláriaminisztertől… és az írás beteljesedett: Pomáz Város lett.
A képviselő-testület elfogadta, hogy a pályázatunkat tekintsük kiinduló pontnak és évente vizsgálja felül a testület,
hogy a leírtakhoz képest, merre tart a város fejlődése. Ezt a
határozatot aztán nem sikerült betartani. A városi címet eredményező értékeink elvesztek, történelmi, kulturális, idegenforgalmi adottságaink, a kistérségi együttműködésben rejlő
lehetőségek kihasználatlanok maradtak, csak a lakosság és a
forgalom nőtt.
Most nálunk a lehetőség, hogy visszatérjünk az eredeti értékeinkhez! Tartsanak velünk!
Leidinger István
polgármester
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Szent István búcsú és ünnep a plébániakertben

 Az államalapítás ünnepén templombemutatót tartott Emánuel atya és István
László. A Szent István nevét viselő katolikus templomban az ünnep alkalmából
láthatták az érdeklődők a Szent Korona
pomázi másolatát is, amelyet egy helyi
asztalos készített 1904-ben, a koronázási jelvényekkel (az országalmával és a
jogarral) együtt.

Első alkalommal rendezték az augusztus 20-ai városi ünnepséget a
plébániakertben tartott háromnapos Szent István búcsú keretei között. Reggel az ünnepi szentmisét a Szent István ereklye körmenet
zárta. A nap folyamán sokféle, színes családi program várta az érdeklődőket táncházzal, gyermekszínházzal, játékokkal, templombemutatóval, kézműves vásárral.
Délután az ünnepi beszédet Hardi Péter alpolgármester tartotta,
ami után átadták a városi díjakat. A Pomáz Közművelődéséért Díjat
Könczöl Dánielné helytörténész kapta, a Pomáz Közoktatásáért Díjat
Mohácsi Katalin a Mesevölgyi Tagóvoda intézményvezetője vehette
át. Majd az új kenyér ökumenikus megszentelése, megáldása következett.
Este Farkas Annamária és a Dunazug együttes „Szemelvények az
elválasztott területekről” című műsora – a Trianoni békediktátum 100
éves évfordulójáról is emlékezve – népzene és tánc formájában végig
vezette a vendégeket az elválasztott magyarlakta területeken. Juhász
Károly színművész, Eredics Dávid és a Gyémánt házaspár közreműködésével. A napot világi és egyházi dalok zárták.
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A háromnapos rendezvény első napján Szczuka Panka & Ország
Eszti, majd Dörgő és a SobriBoogie koncertje volt, másnap pedig Sváb
bált tartottak, amelyen a Die Berglander Buan húzta a talpalávalót.

Városunk

• 2020. szeptember

Ne csak aludjunk, éljünk is Pomázon!
Az újra megnyitott Helytörténeti Gyűjtemény egyik szobájában beszélgettünk Siklódi Csillával, a Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság elnökével a sikeres Erzsébet-táborokról, jövőbeli terveikről, arról, hogy olyan programok kellenek városunkban, amelyek haza hozzák a pomáziakat, sőt idevonzzák a látogatókat. Egyaránt bővíteni szeretnék a kulturális- és sportlehetőségeket
minden korosztály számára.
Miben változott a bizottságuk munkája az eddigiekhez képest?
Az egyik legfőbb változás, ami a bizottság nevében is látszódik, hogy
az oktatást mi kiemelt feladatként kezeljük ezért lettünk Kulturális,
Oktatási és Sport Bizottság. Úgy gondoljuk, hogy már az egészen fiatal gyerekektől kezdve a felnőttekig szükség van erre a városban. Ezt
rögtön az első nyáron hangsúlyossá is tudtuk tenni. A járványhelyzet
miatt elfogyott azoknak a szülőknek a szabadsága, akik márciustól
otthon voltak a gyerekekkel. Számukra még fontosabb volt, hogy a
nyári szünetben a gyerekek megbízható, ellenőrzött napközi ellátásban részesülhessenek. Soha nem látott magas számmal, 418 gyereket írattak be napközi táborokba. Az iskolák fantasztikusan kreatív
együttműködésével az Erzsébet-táboros programokat rekordidő alatt
tudtuk összeállítani. Az összes pályázatunk nyert, így a szülők számára egész nyáron ingyenes Erzsébet-táborokat tudtunk biztosítani. Az
önkormányzat is hozzátett ehhez anyagi támogatást, a Váci Tankerülettel szerződve a tanárok Erzsébet-tábori díjazását kiegészítettük. Így
a családoknak ingyenessé tehettük a tábort és az önkormányzatnak
sem került többe, mint ha saját táborokat szerveztünk volna.

Milyen kulturális programokat szeretnének a városban rendezni?
Igyekszünk a jövőben nívós, még akár a környező településekről is
idevonzó programokat hozni Pomázra. Nagy eredmény például, hogy
sikerül a Budapesti Fesztiválzenekar Kakaókoncert sorozatát Kakaóscsiga koncert névvel Pomázon megrendezni. Tíz zenész jön el hozzánk, és pontosan ugyanazt adják elő, amiért egyébként Budapestre
be kellene utazni.
Éves programtervek is vannak már?
Vannak természetesen, fesztiválokkal, eseménysorozatokkal. Kiemelten foglalkozva a helytörténettel, értékmentéssel, értékátadással.
Szeretnénk elérni, hogy az újonnan Pomázra költözők is, ha végig
mennek az utcán, nekik is történeteket jelentsen. Hogy itt élt egykor
Tesla, vagy ott pedig ecetgyár, postakocsi fogadó volt. Akkor már ők is
egészen máshogy érzik magukat Pomázon. Ha ezt elérjük, akkor tartalmat adunk Tamási Áron sokat idézett mondatának: „Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Mi azt szeretnénk,
hogy Pomáz az otthonunk legyen.
Kulturális téren is bővültek a lehetőségek a kastély újranyitásával.
A kastély új ügyvezetője azonnal elkezdte nem csak az intézmény
karbantartását, de a város számára, mint közösségi teret, programok
helyszínét működtetni. Eddig ugyanis az újonnan, néhány éve beköltözők közül sokan nem is tudták, hogy van, hiszen nem volt olyan
program, amin részt vehettek volna.

 Siklódi Csilla Kiss László képviselővel kemencét épít

Ezek milyen jellegű táborok?
Minden nap tartalmas programokat biztosítottunk a gyerekeknek,
amelyek három szempont köré szerveződtek: önismeret, környezetés egészségtudatosság és helyismeret. A táborok keretében több mint
száz gyerek látogathatta meg a Helytörténeti Gyűjteményünket, megismertettük őket a pomázi templomokkal, és az Ófaluban is sétáltunk.
Ingyenesen várta a látogatókat a nyáron a Helytörténeti
Gyűjtemény. Hogyan sikerült ezt megoldani?
A nyitvatartást nyertes pályázatokkal tudtuk megoldani, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fizette azokat a diákokat, akik itt dolgoztak a nyáron. A gyűjtemény látogathatósága mellett Lázár Luca,
aki diplomás történész-muzeológus, megcsinálta a kiállított anyag
teljes leltárát is. Hétvégeken a Pomáz Barátai Társaság és a Közösen a
Városunkért Egyesület tagjai vállaltak ügyeletet.
Mik a tervek a gyűjteménnyel?
Szeretnénk, ha a Művelődési Ház egyik tagintézménye lenne. Kellene egy állandó munkatárs, hogy legyen gazdája a gyűjteménynek,
akinek az is a feladata lenne, hogy kézműves foglalkozásokat szervezzen. A cél az, hogy tájházzá váljon, aminek a feltétele, hogy élővé
tegyük, tudásátadással, kézműves foglalkozásokkal rendszeres hagyományőrző programokkal működő közösségi térré alakítjuk.

Sportprogramok tekintetében sem volt szerencsés az idei év.
Sok tervünk van, amelyeket halasztanunk kell a járvány miatt, hiszen
a sportrendezvényeket is lefújták vagy elnapolták. A tervek között
szerepel például a szabadidős futás helyszíneinek bővítése, streetball pályák, pingpong asztalok telepítése, stb.
Munkája eredményeként milyennek szeretné látni a várost
pár év múlva?
Vidámnak és fiatalosnak. Egyik kiemelt célunk, hogy ne kelljen a tizen-, huszonéves ifjaknak Budapestre, Szentendrére menniük, ha a
barátaikkal találkozni szeretnének. Olyan helyek kellenek, ahol szórakozhatnak, programokkal, vagy csak hellyel várják őket. Az augusztus 20-ai Papkerti Mulatságok első napján bemutatkozott a „Pomázi
Ifipark”, ahol a helyi fiatalok, együttesek felléphettek. Köszönet ezért
a szervezőknek és a házigazda Emu atyának! A plébániakert remek
hely, hiszen zárt, van infrastruktúra és színpad is, és vannak tehetséges zenészeink, szórakozni vágyó fiatalok és még mindig fiatalok is,
mint amilyenek mi is vagyunk. Nagyon remélem, hogy a jövőben nemcsak a turistákat sikerül megállítani, hogy itt kezdődjenek, záruljanak
a pilisi kirándulások, hanem a környező településekről is érdemes lesz
figyelni, mert Pomázon olyan érdekes dolgok történnek. És ami a legfontosabb, a pomázi emberek érezzék otthon magukat, hogy ne csak
aludni, hanem élni is itt akarjanak!
Nagy Szilvia

5

Városunk

Kisbuszjárat újraindulásáról
és a boltok éjszakai nyitva
tartásáról is döntött a testület
Az augusztus 27-ei képviselő-testületi ülés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg a júliusban elhunyt Csordás Tibor élete és
munkássága előtt.
Az ülésen döntöttek arról, hogy a boltok este 10 órától reggel 6-ig
nyitva tarthatnak, de alkoholt nem árusíthatnak ebben az időszakban.
Az önkormányzat létrehoz egy Környezetvédelmi Alapot, ami lehetővé teszi, hogy a kivetett környezetvédelmi bírság egy része az önkormányzatnál maradhasson. Lakhatási támogatással segítené a jövőben a Pomázon dolgozó közalkalmazottakat a város, ezzel próbálva
mérsékelni a munkaerőhiányt.
Az önkormányzat célja, hogy ismét működjön a helyi kisbuszjárat. Jelenleg a Volánbusz Zrt.-vel folytatnak tárgyalásokat ezügyben.
A tervek szerint a kisbuszjárat reggel 5 és este 23 óra között közlekedne, a H5-ös HÉV menetrendjéhez igazodva, óránkénti követési idővel.
A Fáy András utcában az Almafa magánóvoda havi 80 000 forintért
bérelheti a jövőben az ott kialakítandó parkolót, amivel a környéken
régóta fennálló közlekedési, parkolási gondokat szeretné megoldani a
város. A parkoló kialakítását az óvoda vállalta.
Megválasztották az ülésen a Kábítószeres Egyeztető Fórum új elnökének Sipos Zoltánt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét.
Kiss László, a Közbiztonsági Bizottság elnöke arról tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy készül az önkormányzat és a Pomázi Polgárőr Egyesület között a megállapodási tervezet. A bizottsági elnök
azt is elmondta, hogy az önkormányzat időben kifizette a polgárőrség
számára a 3. negyedéves támogatást.
Döntés született arról is, hogy az október 3-ai szüreti felvonulást az
önkormányzat 300 000 forinttal támogatja.
A testület módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, eszerint az élelmiszerosztás koordinátorának kiválasztását és a munkájának ellenőrzését a jövőben a szociális bizottság
végzi.
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Önkormányzati képviselőink elérhetőségei:
Kiss László

📧

1. választókerület

📞

kiss.laszlo.1vk@gmail.com

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

Leidinger István

📧

70/633-4378

2. választókerület

📞

polgarmester@pomaz.hu

20/951-4420

Fogadóóra: e-mailes vagy telefonos egyeztetés alapján

Ország István

📧

3. választókerület

📞

orszag.istvan.3vk@gmail.com

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

Ország István képviselő,
Pomáz 3. választókerület

Siklódi Csilla

📧

4. választókerület

📞

siklodi.csilla.4vk@gmail.com

Fogadóóra: minden hónap első
keddjén 17 órától a Műv. Házban

70/489-7047

Siklódi Csilla képviselő,
Pomáz 4. választókerület

Andrásné Murányi Borbála

📧

30/846-7310

5. választókerület

📞

borbala@andrasek.hu

20/968-9811

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

Nagy István

📧

📞

6.ker2019@gmail.com

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

Bővült a Pomázi Értéktár

Hardi Péter

Több helyi értékkel gazdagodott a helyi értéktár az elmúlt fél évben.
Felkerült a listára Jankovits Gyula és Mattyók Aladár munkássága,
Glykais Gyula életpályája, az 1848-as honvédsírok, a Teleki-Wattay
kastély és az egykori Szent István strandfürdő. Újra visszakerült az értéktárba az előző testület által kivett pomázi hosszúszárú cseresznye,
ahogyan tíz természeti érték is.
Komoly munkát végzett a Pomáz Barátai Társaság, amely egyesületet megbízott az önkormányzat az értéktár kidolgozásával, és a
jövőben is több mint 150 javaslat vár még kidolgozásra. Emellett az
értékeket bemutató honlap is hamarosan elindul. Továbbra is várják
azok jelentkezését, akik szeretnének az értékek kidolgozásában részt
venni.

Fogadóóra:
egyeztetést követően

📧

6. választókerület

Nagy István képviselő,
Pomáz 6. választókerület
7. választókerület

📞

csikovar@gmail.com

Kósa Anikó 

📧

8. választókerület

zoltan.sipos.pomaz@gmail.com

Fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján

kaniko0113@gmail.com

20/336-1252

Hardi Péter – Pomázért

Sipos Zoltán

📧

20/498-5672

📞

20/294-4498

kompenzációs lista

📞

20/398-8988

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

Rédei Imre 

📧

imredei60@gmail.com

kompenzációs lista

📞

20/928-9718

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

Sarkadi Attila 

📧

sarkadia6406@gmail.com

kompenzációs lista

📞

26/328-833

Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18–19 óra között
a Művelődési Házban
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Pomáz város hete
Rendhagyó módon ebben az évben nem egy napon rendezi meg az önkormányzat Pomáz város napját, hanem több napon át, több helyszínen,
sokféle színes programmal várják a lakosságot.
Lapzártánkkor az alábbi események szerepeltek az összeállított naptárban, a teljes program az újság megjelenése után lesz ismert.

Szeptember 19. szombat

Művelődési Ház
10.00 – Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar koncertje
10.00 – MATASZ lövészet
10.30 – Polgármesteri köszöntő
10.35 – Tánc a köbön mazsorett csoport előadása
19.00 – Vujicsics együttes koncertje
 Pomáz város kulcsa

Teleki-Wattay Kastélyszálló
12.00-16.00 – Természetgyógyászati előadás és beszélgetés Horváth
Bozsena természetgyógyász vezetésével (Résztvevő civilcsoportok:
Közösen a Városunkért Egyesület, Felvég-Szépítők csoportja és a
Szent István Téri Akciócsoport)
Szent István tér – játszótér
16.00–18.00 – Faültetés és kézműves foglalkozások a Pomázi Ökokör
szervezésében
Focipálya
Jótékonysági lábtenisz kupa

Szeptember 20. vasárnap

Pomázi Művelődési Ház
14.00 – Holdvilág-árok Országjáró és Kulturális Egyesület műsora
19.00 – Mészáros Tibor handpan előadása
Szent István tér
12–18 óra – Gyerekprogramok a SZITA szervezésében
Arcfestés, kavicsfestés, hullahopp karika verseny, biciklipálya ügyességi verseny, tombola és büfé
Természetgyógyászati előadás, meridián jóga bemutató óra és gyerekeknek mandala színezés – Horváth Bozsena szervezésében

Szeptember 21. hétfő

Klisza
18.00 – Őszi Nap-Éj egyenlőségi tűzgyújtás – Magyarok Szövetsége
szervezésében

Szeptember 23. szerda

Művelődési Ház
18.00 – Sipos Mihály és a Búzavirág együttes műsora

Szeptember 24. csütörtök

Teleki-Wattay Kastélyszálló
Magyar estek a kastélyban sorozat:
Szó-rakozó – képek és jelképek a Pilisben, az előadást Kiss Mao-tun
István, őstörténetkutató tartja
Belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött a létszámkorlát miatt. Regisztráció: az msz.pomaz@gmail.com címen vagy a 20/350-9721-es
telefonszámon

Szeptember 25. péntek

Művelődési Ház
17.00 – Teleki-Wattay Művészeti Iskola bemutatója
Magyar Vár
19.00 – TRIASZ koncert

Szeptember 26. szombat

Művelődési Ház
10.00 – Harcművészeti és önvédelmi bemutatók
17.00 – Kevély táncház a Dunazug Együttes közreműködésével
Teleki-Wattay Kastélyszálló
18.00 Műsoros táncház
Az Opanke táncműsorral egybekötött, élő zenés táncháza
Magyar Vár
10.00–18.00 – Pomázi Civil és Intézményi Piknik (főzéssel egybekötött
bemutatkozó, közösségépítő, kötetlenül és kisebb-nagyobb csoportokban szervezetten beszélgető, pártpolitikától független, jó hangulatú, az intézmények és a civil szervezetek tagsága részére szervezett
zártkörű rendezvény)

Szeptember 27. vasárnap

Művelődési Ház
15.00 – Rock’fort zenekar koncertje
Teleki-Wattay Kastélyszálló
17.00 – Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Előzetes telefonos helyfoglalás szükséges a Művelődési Ház telefonszámán: (20) 228-2135
Örökség Udvar (Helytörténeti Gyűjtemény udvara, Kossuth Lajos u. 48.)
12.00–16.00 – KV Egyesület-SZITA és Felvég Szépítők csoportja szervezésében:
Természetgyógyászati előadás és kézműves foglalkozás
Klisza
14.00–19.00 – Bemutató séták a tervezett tanösvény útvonalán a Pomázi Ökokör szervezésében, a Pomáz Barátai Társaság közreműködésével, kézműves foglalkozásokkal

Szécsi Pál dalai a kastélyban
Augusztus utolsó hétvégéjén Gergely Róbert előadásában csendültek
fel Szécsi Pál dalai a Teleki-Wattay kastély kertjében. A jó hangulatú
nyáresti programon az énekes egykori nagy slágereit hallgathatta meg
a közönség, egy pohár pezsgő kíséretében.
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Csordás Tiborra emlékeztek
Németországban is
Az idén július 27-én 88 éves korában elhunyt Csordás Tiborról írt
megemlékező sorokat Martin Büchner Oberhausen-Rheinhausen
polgármestere és Karl Riegel elöljáró, illetve külön írásban emlékezett meg róla Claudia Deutsch, a Pomázt Támogató Kulturális
Egyesület elnöke a város lapjában. Megemlékezésükben méltatva
Csordás Tibor Pomáz és Oberhausen-Rheinhausen testvérvárosi
kapcsolatának kialakításában és erősítésében végzett munkáját is.

Október 30-ig
gallyazási
munkákat
végez
az ELMŰ
A 20 kV-os hálózat biztonsági övezetében
lévő fák gallyazását, a védőtávolság kialakítását, az oszlopok megközelítését gátló növényzet eltávolítását végzi az ELMŰ Pomázon
2020. október 30-ig. A munkavégzés a hétvégét és az ünnepnapokat nem érinti. A munkálatok várhatóan nem járnak áramszünettel.

Görögkatolikus parókiaszentelés
és keresztállítás
Több évtizedes álma vált valóra augusztus
22-én a helyi görögkatolikus közösségnek.
Az Ond utcában ugyanis parókiát szentelhettek, amelynek udvarán egy kereszt is helyet
kapott.
Az eseményen Mosolygó Péter jelenlegi
görögkatolikus parókus mellett, a korábban
itt szolgálatot teljesítő elődei vettek részt, illetve Lejtényi Emánuel plébániai kormányzó
és Stefan Milisavić, Ljubisav Milisavić szerb
ortodox parókus fia, édesapja képviselőjeként. Nyilas Zoltán református esperes nem
tudott jelen lenni az eseményen, de levélben
elküldte üdvözletét.

Ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Előzetesen időpontot kell foglalni a személyes ügyfélfogadáshoz. Ezt meg lehet tenni
telefonon a (26) 814-300-as számon, levélben a pomaz@pomaz.hu e-mail címen, illetve személyesen, hivatali időben az Ügyfélszolgálaton.
Az Ügyfélszolgálat helye: 2013 Pomáz,
Luppa Vidor utca 12. Munkaidő: hétfő:
8-17-ig, kedd-csütörtök: 8-16.30-ig, péntek:
8-13.30-ig.
Az Ügyfélszolgálaton hivatali munkaidőben személyesen intézhető a Pomázi Polgármesteri Hivatalnál ügyintézéshez szükséges

nyomtatvány igénylése, valamint papíralapú
kérelem, beadvány, közérdekű panasz, be-

Városgondnoka is van már Pomáznak
Schieszl Csaba, az új városgondok feladatai
közé tartozik a jövőben a közterület-fenntartók mindennapi feladatainak a kiadása és a
munkák elvégzésének figyelemmel kísérése.
A közterületeken lévő gaz levágása, a parkok
rendezése, a város játszótereinek karbantartása, így például a hinták, csúszdák javítása, ellenőrzése, a szabadtéri fitnessgépek
felújítása, illetve mindezek mellett gépjármű
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előadóként is tevékenykedik az önkormányzatnál.
Munkakörébe tartozik az önkormányzati
épületek – az orvosi rendelő, óvodák, bölcsőde,
iskolák konyháinak – karbantartása, mindennapi problémáinak a megoldása. Például a csőtörések, beázások, különféle szerelési munkák, festések elvégzése. A tervek szerint ezt a munkakört
később a városi épületgondok veszi át tőle.

jelentés benyújtása, általános tájékoztatás
kérése.
A Hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő:
13-17 óráig, szerda: 8-12-ig és 13-16-ig, péntek: 8-12-ig. A jegyző ügyfélfogadása: hétfő:
13-17 óráig tart.
A Pomázi Polgármesteri Hivatal Pénztári
nyitva tartása: hétfő: 9-12-ig és 14-16.30-ig,
szerda: 9-12-ig és 14-15-ig, péntek: 9-12-ig.
A hivatal épületében kérjük maszk, vagy
a szájat, orrot eltakaró sál, kendő viselését,
illetve a 1,5 méteres védőtávolság betartását.
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Együttműködni, törődni az emberekkel
Kulin Imrével, Pomáz első szabadon választott polgármesterével beszélgettünk hivatalban töltött 12 évének emlékeiről, Pomáz
fejlődéséről, várossá válásáról, és a lakossággal való együttműködés, megértés fontosságáról.
30 évvel ezelőtt, a rendszerváltás
évében választották meg polgármesternek. Hogyan emlékszik erre?
Nagyon nem készültem erre a szerepre, még
a gondolatomban sem volt, hogy ilyen közéleti szerepet vállaljak. Sikerült meggyőzni,
hogy induljak képviselőjelöltnek, a választáson pedig képviselőséget nyertem az 5. körzetben. Akkor még a testület választotta a
polgármestert, nem közvetlenül a választók.
Egy ellenjelöltem volt, 10-7 arányban engem
választottak meg független polgármesternek.
Új országos politikai környezetben,
új szerepben. Milyen volt a kezdet?
Akkoriban 8 párt működött Pomázon, elgondolható micsoda csaták voltak itt. Némelyike
szerette volna, ha az ő szekerüket tolnám, de
megmondtam, hogy erről szó sem lehet. Nem
tetszett nekik, de előbb-utóbb tudomásul
vették. Idővel a nagy csata is elcsitult. Az első
évben reggeltől estig jöttek hozzám az emberek. Úgy gondolták, én majd mindent meg
tudok oldani. Ebből a szempontból a kertbarát múltam sokat jelentett, sok emberrel volt
kapcsolatom és megtanultam az emberekkel beszélgetni. Fontos volt, hogy meghallgassam őket. Ez a jó kapcsolat köztem és a
polgárok között nem csak az első időben volt
meg, hanem végig megmaradt.
Ezért is választották kétszer újra?
Az emberek nagyon figyelték, hogy az önkormányzat mit valósít meg, utakat, közműveket, járdákat épít. A legfontosabb pedig, az
hogyan beszélnek velük. Ha egy polgármester feljebbvaló akar lenni, parancsolni, uralkodni akar, és nem szolgálni, akkor azt az
embert nem fogadják el.
Miben fejlődött a város ezekben az
években?
A mi időnkben indult meg a gázellátás, a
főutca építése, a vízellátás kibővítése és a
telefonhálózat. Akkoriban alig volt még Pomázon telefon, döntenem kellett, kinek van
valóban szüksége rá. Sikerült kialakítani egy
nagyon jó, hozzáértő hivatali apparátust,
amely együttműködni, törődni akart az emberekkel. Persze így is akadtak tévedéseink,
hibáink. Szinte első dolgunk volt, hogy a
szerb közösségnek visszaadtuk a korábbi
időkben jogtalanul elvett épületét a templom
mellett. Önkormányzati telken és támogatással sikerült felépíteni a német közösségi házat, majd megvalósítani egy roma kulturális

házat a falu végén. Pomáz összetett település, 5 nemzetiség, több felekezet lakja, és mi
azt szerettük volna, hogy itt az összes nemzetiség és felekezet jól érezze magát. Sokat
jelentett a testvérvárosi kapcsolat kiépítése
Oberhausen-Rheinhausennel, és a kitelepített németekkel való intenzív kapcsolat.
Első igazán nagy akciónk az önálló pomázi
zeneiskola megteremtése volt, ami aztán
Pomáz zászlóshajója lett. Az első négy év új
korszakot jelentett a település fejlődése és az
emberi kapcsolatok terén, felpezsdült az élet.
A továbbiakban is ez folytatódott?
Folytattuk, amit elkezdtünk. Fejlődtünk gazdaságilag, kulturálisan, miközben városunknak nem volt adóssága. Megépítettünk két
tornatermet, egy új postát a Huszár utcában.
Jó települési légkör jött létre, sok civil szervezetet segítettünk, kb. 50 szervezet alakult
ekkoriban, és közel 40 Pomázról szóló könyvet, művet adtunk ki. Rengetegen dolgoztak,
alkottak, segítettek, közreműködtek.
Hogyan lett a nagyközségből város?
Pomáz egykor járási székhely volt. A ’90-es
évek második felében úgy döntött az állam,
hogy a jól működő, jó gazdasági körülmények
között lévő nagyközségekből, amelyeknek térségi szerepe is van, alakuljon város. Először a
testületben volt némi hezitálás, végül mégis
benyújtottuk a pályázatunkat. Leidinger István
vállalta, hogy ennek a pályázatnak az egész
anyagát kidolgozza. A belügyminisztériumból
jött egy hölgy felmérni, hogy áll Pomáz. Milyen
a gazdasági állapota, mi minden történt 10 év
alatt, milyen a légkör. Nagyon meglepte, hogy
itt milyen jó hangulat van. Ezután vártunk. Míg
egy reggel csöngött a telefon. „Megkapták.”
Ennyit mondott a hölgy. Ez nagyon nagy öröm
volt számunkra. 2000. szeptember 23-án, Pomáz napján – amit szintén mi találtunk ki – volt
a városavatás. Eljöttek a megyétől, minisztériumtól, megkaptuk az oklevelet, a kulcsot.

Miért szeptember 23-a lett Pomáz
napja?
Petőfi Sándor 1845. szeptember 23-án egy
napot töltött Pomázon. Minden évben március 15-én megemlékeztünk az 1848-as forradalomról a Kőhegyen. Az egyik ilyen ünnepségen mondtam, hogy az a nap, amikor
Petőfi Pomázon járt, legyen a város napja, és
ezt közfelkiáltással elfogadták.
Mi változott a várossá válással?
Egy város több állami pénzt kap, de több a
feladata is. Az emberekben volt némi kétség, hogy vajon tényleg város vagyunk-e. Azt
mondtam, hogy ez olyan, mint egy új ruha, egykét számmal bővebb, mint a korábbi, bele kell
nőni, amihez évek hosszú sora kell. Ha sokat
dolgozunk, akkor méltóak leszünk hozzá. Sokat fejlődött Pomáz, szépült a városkép, gazdagodott a település. A harmadik ciklus végén
az Államkincstártól használatra visszakaptuk
a Teleki-Wattay Kastélyunkat. A mögötte álló
épületet korszerűsítettük, ebben kapott méltó
elhelyezést a korábban albérletekben működő, kiváló minősítésű zeneiskolánk.
Hogyan gondol vissza életének erre
a 12 évére, amíg polgármester volt?
Álomszerű volt. Mint mondtam, nem készültem erre, nem akartam polgármester lenni. Ez
az alkalmatlanság érzése sarkalt engem arra,
hogy meg kell felelnem, nem lehetett félvállról venni. Ami emberileg tőlem telt igyekeztem megtenni, a vezetőtársaimmal, dr. Czink
József jegyzővel és Lakatos Miklós alpolgármesterrel, a hivatallal és a képviselő-testülettel együtt, és úgy érzem ezek jó gyümölcsöket
teremtek. A konfliktusokban inkább a meg�győzést választottam, az ügyek megoldását
kerestem. Életem legcsodálatosabb 12 éve
volt, majd a Jóisten mérlegre teszi, milyen
volt ez az időszak.
N. Sz.
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Mentőszolgálattal gyarapodott a város
Nyáron nyitotta meg közös irodáját Pomázon a Favorit Mentőszolgálat és a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége.
A közös iroda mellett a tevékenységük – az életmentés – is összeköti
őket, így a reményeik szerint a jövőben egymást jól kiegészítve tudnak
együttműködni.
A Favorit Mentőszolgálat fő profilja a sürgősségi vérszállítás, de
emellett orvos- és nővérszállítással, orvostechnikai eszközök szállításával, transzplantációs szervek, gyógyszer és gyógyszerkészítmények
szállításával is foglalkozik.
Farkas János cégvezető elmondta, hogy családjával közösen sok
éve támogat különböző egyesületeket és szervezeteket, anyagi és
tárgyi adományok formájában. Ebben az esetben is fontos volt a
számukra, hogy hogyan tudnának saját közbenjárásukkal másoknak,
másokon segíteni.
Egyelőre a szállítást három szakmailag jól felszerelt gépkocsival
végzik. A vérkészítményekhez szükséges hűtést tudják biztosítani, a
szükséges felszerelések és dokumentáció ehhez a rendelkezésükre állnak (pl. hűtőládák, belső hőmérő, szállítási napló). Kollégáik több éves

egészségügyi tapasztalattal rendelkeznek, mindannyiuk PAV I vizsgával
rendelkezik, így szükség esetén megkülönböztető jelzés használatával
szakszerű és gyors segítséget tudnak nyújtani. A rendszeresen szervizelt járművekben emelt szintű elsősegélynyújtó táskák is vannak,
illetve az egyik gépkocsi defibrillátorral is rendelkezik. A tervek szerint,
életmentő készülék a többi járműbe is beszerzésre kerül.
A mentőszolgálat a tevékenységét legfőképp Budapesten és Pest
megyében végzi, de vidéki felkéréseket is elvállalnak. Terveik között
szerepel a 24 órás orvosi ügyelet létrehozása és fenntartása, ugyancsak egész napos járóbeteg szállítás, és a speciális mentésekben való
részvétel.
„Gyorsan, megbízhatóan egy közös célért, az ÉLETÉRT!”
Szükség esetén az alábbi elérhetőségeken kereshető a mentőszolgálat:
E-mail: favoritmentoszolgat@gmail.com
24 órás ügyelet: (20) 219-3441

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
2020. július 25-én éjjel fél kettőkor riasztották a pomázi tűzoltókat
Csobánkára, hogy a Poszáta utcából nyíló erdei úton emberi nyöszörgést hallani. A helyszínen egy személy 8-10 méter mély vízmosásba
esett. A személyt a mentők hordágyon rögzítették, a tűzoltók kézi erővel vitték a mentő járműhöz. A fiatal férfit gerincsérülés gyanújával
szállították kórházba.
Augusztus elsején déli órákban egy hölgy lábszára kirándulás közben eltört Dobogókőn, a Thirring-körúton. A helyszínre érkező pomázi
és pilisszántói önkéntes tűzoltók a sérültet hordágyon, kézi erővel kb.
700 métert szállították meredek hegyi ösvényen felfelé a nagy parkolóban várakozó mentőautóig. A mentésben részt vett a Pest Megyei
Kutató-Mentő Szolgálat is. A sérültet a mentők kórházba szállították.
12 óra elteltével, éjfél után nem sokkal, ismét sérült kirándulóhoz
érkezett jelzés. Ezúttal Pomáz Kő-hegy környékén egy férfi kézfeje
sérült meg, ami miatt nem tudott a meredek oldalon felkapaszkodni.
A pomázi önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltókon kívül a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a kutató-mentő szolgálatot is
riasztották az esethez. A sérült férfit a pomázi tűzoltók találták meg és
kísérték a Petőfi-kilátóhoz, ahol a mentőknek átadták.
2020. augusztus 3-án Pomázon a Huszár utcában egy személyautó
garázskapunak ütközött. A rendőrségi helyszínelés után a pomázi tűzoltók a járművet áramtalanították, majd kézi erővel a kapuból kitolták.
A járműben utazó személy nem sérült.
Augusztus 6-án a Margitliget és Garat utca sarkánál két személygépkocsi ütközött. A baleset következtében az egyik jármű felborult,
de kiérkezés előtt a közlekedők kerekeire állították és áramtalanították. Egy könnyű sérültet a mentők kórházba szállítottak.
2020. augusztus 9-16. között rendezte meg az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége az Ifjúsági tűzoltó minősítő táborát Sió-
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fokon. A táborban Pomázról 12 ifjúsági tűzoltó vett részt. Az elméleti
és gyakorlati foglalkozások alkalmával a gyerekek a tűzoltás műszaki
mentésen kívül magatartást, fegyelmet tanultak. A délutáni foglalkozások alkalmával csapatépítő játékokat szerveztek a felnőttek. Természetesen a napi fürdőzés sem maradhatott el. Az alaki foglalkozásról
illetve a táborzáró ünnepség összeállításáról ismét a Szentendrei Altiszti Akadémia kiképző törzszászlósa, Nyiscsák István gondoskodott.
A szombati írásbeli, szóbeli és gyakorlati szintvizsgán Molnár Márk
Attila ifjúsági tűzoltó a II. korcsoport vizsgázói közül a III. legeredményesebb vizsgázó volt. Az elismerésért járó díjat az ÖTOSZ elnöke
és a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke adta át. Lendvai Kristóf önkéntes tűzoltó a táborban nyújtott kiemelkedő magaviseletéért, valamint az ifjúság vezetéséért az ÖTOSZ elnökétől különdíjban részesült.
A záróünnepség után átvette a vonulós tűzoltói kinevezését. A pomázi
ifjúsági csapat oktatásait, felkészítését dr. Leidinger Kitti vezette.

Városunk

• 2020. szeptember

Látványos huszárfelvonulás Pomázon
Augusztus 29-én, szombat délelőtt, zenés katonai hagyományőrző
parádé volt a főutcán és a Huszár utcán. Az ország számos pontjáról
érkezett huszárok és katonai hagyományőrző egyesületek felvonulását a Pomázi Önkéntes Tűzoltó Zenekar kísérte.
A városháza előtt Leidinger István polgármester köszöntötte a tavaszi emlékhadjáratok képviselőit, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és a Magyar Hagyományőrség tagegyesületeit.

A felszólalók között volt Fülöp Tibor Zoltán a tavaszi emlékhadjáratok
rendezője, Herpai Sándor a Magyar Vár Alapítvány alapítója, Székely
Tibor a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke
és Kocsi László alezredes a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok
Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője.
Délután a Magyar Várban csatabemutató volt, több lovas- és hagyományőrző program kíséretében.
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Falusi Ramazuri – Beszámoló a Mátyás suli nyári táboráról
Szuper egy hetet töltöttünk együtt augusztus 17-23. között Tetétlenen, ami tele volt játékkal, vidámsággal, közösségi élmén�nyel, tapasztalattal, kedvességgel, állatokkal, természettel, friss levegővel, finom ételekkel, és még sokáig sorolhatnánk.
Nagyon nagy szüksége volt mindannyiunknak erre a feltöltődésre, az elmúlt nehéz
hónapok után, de talán pont ezért, sokkal
jobban, sokkal mélyebben éltük meg a tábor
minden pillanatát.
Hihetetlen kedvességgel és vendégszeretettel fogadtak minket ismét Tetétlenen.
Lesték minden kívánságunkat, mindig rendelkezésünkre álltak. Rengeteg szeretetet,
figyelmet és mosolyt kaptunk, amit ritkán
tapasztalunk meg itthon. Fantasztikus volt,
amilyen türelemmel mutatták meg a nénik a
csigatészta készítés rejtelmeit, amilyen szeretettel készítették el nekünk a kenyérlángost,
amilyen vidámsággal énekeltek a gyerekekkel
együtt.
A püspökladányi tűzoltóságon rengeteg
érdekes információt kaptunk a tűzoltók életéről, és megnézhettük milyen eszközök vannak az autókon. A gyerekek kimeríthetetlen
kérdésáradatot zúdítottak a tűzoltókra, akik
készségesen, türelmesen, és óriási szakértelemmel válaszoltak nekik.
A mezőőr felkészülten és hatalmas tudással választ adott a gyerekek minden kérdésére és egy olyan világba kalauzolt el minket,
amire nincsenek szavak. Fantasztikus élmény
volt, ahogy elénk tárult az élővilág, a bivalyok
legelésztek, a récék le- és felszálltak a vízre
és a vízről, a fecskék a fejünk körül cikáztak.
Közben pedig a mezőőr szenzációs történeteket és érdekességeket mesélt a környék
állat és növényvilágáról. Sőt, egy óriásit fogócskázhattunk is a szalmabálákon.
Számtalan munkafolyamatba leshettünk
be, próbálhattuk ki magunkat. Készítettünk
csigatésztát és szilvás gombócot, öntöttünk
gyertyát, karkötőt fontunk, kipróbáltuk az
íjászkodást, és megalkottuk a saját alvós
mackónkat törölközőből. Meglátogattuk a
kabai piacot, ahol a környéken termelt gyümölcsöket, zöldségeket árultak. Szedtünk
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homoktövist, ami egy rendkívül különleges
és egészséges növény, tele van C-vitaminnal,
rengeteg jótékony hatása van, és számos terméket készítenek belőle.
Páratlan élményekben volt részünk, hiszen egész héten rengeteg állat vett minket
körül, kezdve a strucc farmtól, a bivaly rezervátumon át, a mezőőr tanyájáig. Nem
csak messziről, kerítés mögül nézhettük ezeket az állatokat, hanem egészen közel mehettünk, megsimogathattuk, megfoghattuk
őket. Az egészen pici példányoktól a kifejlett
egyedekig sok-sok állattal találkozhattunk.
A strucckeltetőben megnéztük az óriás
strucctojásokat, megsimogathattuk a legfiatalabb, 2 hónapja kikelt struccbébiket. Utána
már tisztes távolságból a „tini” csapatot és a
kifejlett, felnőtt példányokat is láthattuk.
A mezőőr tanyáján 19 féle különböző állatfajtát csodálhattunk meg. Voltak malacok,
bocik, kacsák, tyúkok, birkák, de a legnagyobb sikert a 3 hónapos kis csacsi aratta.
Ezek olyan emlékek lesznek, amelyekre
évek múlva is emlékszünk, amelyeket szívesen mesélünk majd az unokáinknak.

Természetesen a rengeteg tapasztalat
mellett jutott idő a szórakozásra is. Nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a gyerekek a párnacsatába, közösségi játékokba, a
sorversenybe, forgózásba, a soha véget nem
érő számháborúba, a buborékfociba, ami vicces látványt nyújtott, ahogyan össze-vissza
kóvályogtak a gyerekek az óriásira fújt buborékokban, és próbálták eltalálni a labdát.
Kihagyhatatlan program a strandolás is, amit
Püspökladányban és Kabán is élvezhettünk.
Szuper produkciók születtek a Ki mit tud?-ra,
amire csupán néhány óra alatt készültek fel a
gyerekek. A sok-sok program után természetesen jól esett nyugovóra térni, sokan már az
esti mesék végét sem hallották, hiszen a saját
maguk által készített alvós mackókat ölelgetve pilledtek el egy-egy kimerítő nap után.
Még leírni is fárasztó mennyi minden történt velünk az egy hét alatt, nemhogy átélni.
Meséljenek a továbbiakban a képek és a
videók helyettünk! Remélhetőleg visszaadják
azt a hangulatot, azt az élményt, amiben részünk volt!
Gál Anita

Múltunkból

• 2020. szeptember

120 éve született a Pilis szenvedélyes kutatója
Sashegyi Sándor tavasztól őszig Pomázt és a környékbeli területeket járta, a téli hónapokban
levéltárakban kutatott és művelte magát, közel négy évtizeden át kutatta a Pilist. Lelkes munkája
nyomán számos lelőhely került fel a régészeti térképre. Emlékét ma iskola és utca őrzi városunkban.
Családjával kisgyermekkorában költözött
Pomázra Sashegyi Sándor, amatőr régész,
kutató, aki 1900. szeptember 21-én született
Budapesten. Felnőttként több munkahelyen
és munkakörben is dolgozott, a Ganz gyárban esztergályosként, a Duna-Gőzhajózási
Társaságnál hajófűtőként, a későbbiekben
pedig régészeti megbízott is volt a szentendrei Ferenczy Múzeumnál.
A régészet és a Pilis történelme iránti érdeklődése úgy kezdődött, mint egy kalandregény.
Kortársai visszaemlékezései szerint gyermekkorában elküldte az édesanyja a Teleki-Wattay család asztalosához faforgácsért, mert a
család azzal fűtött. A mester műhelyében, egy
régi íróasztal fiókjában, egy térképet talált a
kíváncsi gyerek. Elkérte azt az asztalostól, aki
neki is adta. Az elbeszélések szerint a térkép
Szentendre alatt Sicambriát, a középkori források szerint Attila hun király által alapított
várost ábrázolta. Ez indította el Sashegyi Sándort az úton. Harminchat éven keresztül járta
a Pilist, Pomáz határait, a környékbeli dűlőket
és az akkor még fellelhető romokat, leleteket
kereste, kutatta. Kutatásait a régi térképek,
a magyar krónikák és az itt élő idős emberek elbeszélései vezették. Egy ősi város nyomait kereste, amelyet többféle néven is említenek a krónikák, például Sicambria, Buda,

ekkoriban még magas és vastag falromok
álltak, többször végzett kutatásokat. A feltárások során az itt talált romokat középkori
királynéi vár nyomaiként azonosította, ame-

 Holdvilág-árok nagy sziklafala

 Klisza romemlékei

Etzelburg. Terepi munkái során számos jelentős felfedezése volt, több olyan lelőhelyet tárt
fel, amelyet a munkásságának köszönhetően
tart számon a régész szakma. A történelem
során sok nép (avarok, kelták, hunok, magyarok, rómaiak) fordult meg Pomáz és környékén, és ők számtalan régészeti emléket hagytak maguk után. Sashegyi Sándor felfedezései
is több régészeti korszakból, például a bronz-,
kelta-, vas- és a római korból származnak. Feltárásairól és elméleteiről számos feljegyzést
írt, naplót vezetett és több újságcikk szerzője
is volt. Szellemi hagyatéka a szentendrei Ferenczy Múzeumnál van elhelyezve.
Legismertebb kutatásait a Kliszán és a
Holdvilág-árokban folytatta. A Kliszán, ahol

 Kunbaba, a Pilis kutatójának sírján
(Forrás: Holdvilágárok – Holtvilágárok című könyv)

lyet Nagy Lajos király építtetett egykor anyja,
Erzsébet számára.
A Holdvilág-árok és környékére többször
visszatért ásatásokat folytatni. Kutatásai
elején a nagy sziklafal – amelyen vésett kaptárfülkéket azonosított – még félig be volt
temetve. Kitartó munkája eredményeként a

nagy sziklafal tövében 1941. október 12-én
egy sírt tártak fel. Az ott talált csontokat a
kor három jelentős tudósa azonosította, név
szerint dr. Gallus Sándor, a Magyar Nemzeti
Múzeum régészeti osztályvezetője, dr. Nemeskéri János, a Magyar Nemzeti Múzeum
antropológusa és dr. Mészáros Gyula turkológus, antropológus. A tudósok megállapítása szerint a sírban talált csontok egy taurid,
60-70 év közötti férfi maradványai. Sashegyi
Sándor elmélete szerint, amelyet a tudósok
véleményére és a magyar krónikák adataira
alapozott, a sírban talált férfi Árpád fejedelem, vagyis az ő temetkező helyét találták
meg a Holdvilág-árok sziklafalánál. A felfedezésnek nagy híre volt a korabeli sajtóban.
Sashegyi Sándor 1958. június 30-án hunyt
el. A pomázi református temetőben lévő sírját egy kunbaba őrzi, annak mása, amelyet a
Holdvilág-árok bejáratánál talált még 1927ben. Az eredeti kőbabát 1944-ben a szentendrei kőbánya munkatársai elszállították, a
bányában pedig megsemmisült.
Sashegyi Sándor nevét és emlékét ma iskola és utca is őrzi Pomázon. Munkásságáról
minden évben Árpád nap környékén emlékeznek meg a Herceg Ferenc által szervezett túrákon, amelyek a Holdvilág-árokba vezetnek.
Nagy Szilvia
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30 éves a Zöld Szív
Napjainkban már köztudott a bolygónkon
tapasztalható klímaváltozás, a vadvilág egyre szűkülő élettere, a hulladék kezelésének
problémája. Harminc évvel ezelőtt azonban
ez nem volt még téma. Újdonságként hatott a
zöldszíves szemlélet, az, hogy nem legyőzői,
hanem részei vagyunk a természetnek, s ennek megfelelően kell viselkednünk is.
1989 egyik forró nyári éjjelén gondolkodtam el azon, miként találhatnám meg azokat
a személyeket, legyenek akár gyerekek vagy
felnőttek, akik hozzám hasonlóan aggódnak
a természet sorsáért, és hajlandóak tenni is
érte. Akkor találtam ki azt a felépítést és feladat rendszert, ami szerint a Zöld Szív Ifjúsági
Természetvédő Mozgalom nevű egyesület a
mai napig működik. Miután felhívásaim különféle újságokban megjelentek, az ország
különböző pontjairól érkeztek a jelentkezések. A mintát a pomázi Barát-pataknál szerzett tapasztalat szolgáltatta, ahová gyakorta
vittem ki tanítványaimat. Ilyen patakbejárás
során bukkantunk rá a budakalászi Lenfonógyár vízszennyezésére is, amelyet közbenjárásunkra sikerült megszüntetni. A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig nevű vízvizsgálati
projektünk híre Cousteau kapitányhoz is eljutott, és meghívott minket a Duna kutató hajójára. Balogh János professzor úr is tagja
volt a Zöldszíves nagytanácsának, ahogy a
mai napig segíti egyesületünket dr. Juhász
Árpád, az országosan ismert geológus, Vida
Gábor akadémikus professzor és mások.

 Dunaharasztin a zöldszíves tanösvény bejárása

az erdei iskolában is hasznát veszik. Öreg fa
projektünk keretében a gyerekek felmérik a fa
tulajdonságait, magokat gyűjtenek róla, amelyeket elültetnek, majd a kikelő magoncokat
cserépben nevelgetik, végül a facsemetét kiültetik a szabadba, és még évekig gondozzák.
Zöldszíves ligetek hirdetik már országszerte a
zöldszívesek áldásos tevékenységét. A zöld-

ti és pedagógiai konferenciával, és emlékfa
ültetéssel ünnepeltük meg. Nagy elismerés
számunkra, hogy a Nemzeti Múzeumban
nyílt „A mi időnk ’89-’90” című kiállításon a
történelmi események bemutatása mellett
(pl. Nagy Imre újratemetése, a vasfüggöny
átvágása stb.) a Zöld Szív relikviái is helyet
kaptak.

 Cousteau kapitány kutatóhajóján 1991-ben

Zöldszíves csoportjaink országszerte (pl.
Pakson, Dunaharasztin, Kunhegyesen, Mezőberényben, Gyulán, Százhalombattán
stb.) működnek óvodákban és iskolákban,
lelkes pedagógusok vezetésével. Feladatuk,
hogy válasszanak maguknak egy természeti
értéket és azt fogadják örökbe. Ily módon
gondoznak a zöldszívesek patakpartot, vadvirágos rétet, forrást, öreg fát vagy facsemetét. Van zöldszíves forrásunk, Novaj pedig
megkapta a „Zöldszíves falu” kitüntető címet.
Fontosnak tartjuk a környezeti szemléletformálást és a hagyományőrzést is.
Sikeres projektjeink évek óta működnek.
Vízvizsgálatainkat negyedévenként végezzük. Patak, mező és erdő projektjeinket
munkafüzetek és eszközzsákok is segítik, és
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 Vízvizsgálat Gyulán 2009-ben

szíves túrákon és táborokban szelíd megismerési módszereket alkalmazunk, vagyis úgy
figyeljük meg az utunk során látott növényeket és állatokat, hogy azokban kárt nem okozunk, hiszen élőlénytársainknak tartjuk őket.
A jubileumi évet Pomázon rendezett országos találkozóval és tudományos – művésze-

A járvány elmúltával megszervezzük a
zöldszíves pedagógusok szakmai találkozóját.
Harminc éves fennállásunk alkalmából ünnepi kiadvánnyal készülünk. Szívesen várjuk a
pomázi óvodák és iskolák jelentkezését is!
Orgoványi Anikó
a Zöld Szív alapító elnöke, vezetője

Környezetünk

• 2020. szeptember

Fűben, fában, virágban
A koronavírus feje tetejére állította a világot, újraírta sok minden mellett az egészségről alkotott eddigi képzeteinket is. Felértékelődött a testünkkel, lelkünkkel kapcsolatos törődés: sokan kezdtek aktívan mozogni, az
immunrendszerüket megerősíteni, vagy éppen vitaminok, gyógyhatású készítmények után kapkodni, hogy
védettséget szerezzenek a fertőzés ellen. Geng Imolával, a Pomázi Ökokör legújabb tagjával beszélgetünk, aki helyben élő
biológus és fitológus.
Kerestek téged tavasszal azzal a
kérdéssel, milyen teakeveréket kell
inni, hogy ne kapja el valaki a koronavírust?
Szerencsére nem kerestek. A tea ügyben hozzám forduló ismerőseim talán tudják már,
hogy nem szoktam gyógyteát javasolni világjárványokat okozó vírusok ellen. Viszont
annál inkább szorgalmazom a gyógynövények használatát a mindennapi életünk során, amivel folyamatosan karban tarthatjuk
az immunrendszerünket, támogathatjuk az
emésztést, segíthetjük a vesénk munkáját,
gyorsabban és szövődmények nélkül vészelhetünk át egy náthás megbetegedést. A hétköznapjainkba becsempészett teázás együtt
járhat a gyógynövények megismerésével, és
nem csak testileg, hanem lelkileg is jótékony
hatású a természet napi ízlelése.
Azt tapasztalom, hogy szkeptikusan állunk a legegyszerűbb dolgok
használatához. Inkább kérjük a
bedobozolt csodaszereket, még ha
nem is tudjuk, mire való pontosan,
vagy hatásos e igazán. Hogyan lehet
innen eljutni a gyógyfüvek megismeréséig és megfelelő alkalmazásáig?
Az ide vezető út nagyon sokféle lehet. Szomorú eset, amikor egy súlyosabb betegség
döbbent rá, hogy életmód- és étkezési szokás
váltására van szükség. Sok esetben a gyermekvállalás hoz változást, amikor elkezdünk
kutakodni, hogy mi a jó a csemeténknek,
igyekszünk megóvni a terhelő szintetikus
anyagoktól, természetes, egészséges étellel,
itallal kínáljuk, aztán jó esetben úgy marad
a család. Újra divat kezd lenni a kertészke-

dés. A konyhakerttel való foglalatosság során
könnyen eljutunk a fűszerkerthez, ami olyan
alapvető fontosságú, mint egy háztartásban
az elsősegélydoboz. Ha újra megismerjük és
rendszeresen használjuk a kerti zöldfűszereket – pl. a petrezselyemzöldet, lestyánt,
borsikafüvet, kakukkfüvet, rozmaringot –
már rengeteget tettünk a jó emésztésért,
a bélműködés rendben tartásáért. Egy citromfű, menta, kakukkfű és levendula bokor
pedig máris sok-sok teavariációt ad a család
számára. Ma már remek ismeretterjesztő kiadványok, tanfolyamok, gyógynövénytúrák
állnak rendelkezésünkre, ahol elkezdhetjük a
fajok megismerését, alapvető gyógynövények
használatát, teakeveréket állíthatunk össze.
Kínában akkor fizettek az orvosnak
az emberek, ha nem betegedtek
meg. A megelőzésben, egészséges
életmód megismertetésében nálunk
is sokkal nagyobb teret kaphatna a
gyógynövénytan. Van ötleted arra,
hogyan lehetne az emberek szemléletét formálni?
Igen, pedig az a bizonyos kezdő mondat, hogy
„Már az ókorban is...”, Nyugaton és Keleten
is ugyanúgy folytatódik, a gyógynövények dicséretével, használatukról számtalan írásos
emlékkel. Legismertebbek: a fokhagyma, a
gyömbér, ginzeng, levendula, rozmaring, zsálya és még sorolhatnám, vagy említhetnénk
az aromaterápiás fürdőket, a méhészeti termékeket, a kolostorkertek terményeit. Persze
a tudás növekedett, a tudományos vizsgálatok sok mindenre fényt derítettek, és az orvoslásban a régi bevált praktikáknak és az új
eredményeknek egymást kiegészítve kellett
volna haladniuk, de ez csak Keleten történt

meg. Európában mintha elfelejtődött volna,
hogy a gyógyszerek alapanyagai is növényi
kivonatok voltak, később a szintetikus anyagok előállítása már mindent tarolt. A természetgyógyászok a holisztikus szemléletet
hiányolják a nyugati orvoslásban, pl. egy
gyomorégés esetén az orvos ne csak felírja
a savlekötőt, hanem a páciens életmódjára,
étkezési szokásaira is rákérdezzen. Ilyenkor
adjon tanácsot, és igen, gyógyteát is javasoljon! A szemléletformálásban az oktatásnak
és a médiának lenne nagy szerepe, mert még
mindig ezek az elsődleges csatornák, amiken
keresztül eljutnak az információk. Jó dolog,
hogy a negyedikes környezetismeret könyvben már van szó gyógynövényekről, de az
érzékeléshez kötődő élményszerzés még hiányzik. Hasznosnak tartom a tanulóköröket,
építő baráti társaságokat, közösségeket, ahol
összedobódnak az örökölt vagy tanult tudásmorzsák, megoszthatók a tapasztalatok.
Ennek szellemében elvitted a Pomázi Ökokör tagjait egy gyógynövény
túrára a Klissza dombon. Milyen lelőhelyek vannak még Pomáz környékén? Egyáltalán, ha van fogalmunk
arról, mi micsoda, menjünk gyógynövényt gyűjteni?
Mi, Pomázon élők olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy városunk csodaszép
és igen változatos természeti környezetben
fekszik. Nem csak a Pilis kapuja, hanem több
táj találkozása is. A település körül a leg
gyakrabban használt, a háztartásban legfontosabb gyógynövényekre könnyedén rálelhetünk. Ilyenek például a bodza, lándzsás útifű,
menta, szeder levél, apróbojtorján, orbáncfű,
kökényvirág, hársfavirág, mezei katáng, nagy
csalán, akácvirág. Ezekről az érdekes természetrajzi tulajdonságokról, növényzetről,
gyógynövényekről, természetvédelemről még
többet mesélek a jövőben tervezett FűFaVirág gyógynövényismereti kirándulásokon
az Ökokör szervezésében. Fontos szabályai
vannak a gyógynövénygyűjtésnek, amelyek
betartása nélkül senkinek sem ajánlom a
gyűjtögetést. Az interneten például itt olvashatjuk:
https://gyorgytea.hu/gyogynovenyek-vilaga/a-gyujtesrol/
Akiket a teakeverék ötletek, receptek, gyógynövényleírások érdekelnek, azoknak szeretettel ajánlom a www.teablog.hu oldalon összegyűlt sok-sok böngészni valót a témában.
Balogh Flóra
Pomázi Ökokör

15

Környezetünk

2020. szeptember •

Védett, védendő és különleges természeti értékeink
Pomáz rendkívül gazdag természeti értékekben, mégis az elmúlt időkben kicsit mostohán bántunk velük. Remélem, ahogy a
jövőben az egész világon, így városunkban is felértékelődik a környezet védelme.
A Pilis kapujaként szoktuk emlegetni Pomázt,
de közben elfelejtettük levédetni ezt a kifejezést, így egy környékbeli népszerű telepü-

üledékes eredetű, azaz mészkő. Míg a Visegrádi-hegység inkább a Börzsöny átnyúlása a
Dunán túlra, és közös vulkáni eredetük van.

 Hatalmas szelídgesztenyefa

lés is használni kezdte. Lehet ugyanannak
két kapuja? Lehetne, de az észszerűség meg
a földrajz azt mondja, hogy Pomáz a Pilis
hegység kapuja, míg Pilisszántó inkább a Pilis-hegy kapuja lehetne. Ehhez a mi jelmondatunkat le kellene védetni.
Ha már a Pilisről beszélünk, akkor azt is
illene tudni, hogy a földrajzosok a Pilis alatt
csak a Derától nyugatra eső területet értik,
míg mi egyszerű átlagemberek a történelmi Pilist, azaz a Pilis Visegrádi-hegységet,
mint egészet. Számunkra természetes, hogy
a Holdvilág-árok a Pilisben és nem a Visegrádi-hegységben található. Pedig a kettő
között jelentős a különbség. A Pilis hegység

 Fokozottan védett gyapjas gyűszűvirág
(Czímer Mihály képe)
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 Napóleon kalapja a Kő-hegyen

Pomáz hosszan elnyúlóan a Dera mentén
a Pilis hegység lábánál fekszik. Közben mélyen benyúlva a történelmi Pilisbe, a Visegrádi-hegységbe. Amikor a természeti szépsége-

 Sok természeti értéket rejt a Dera

iről, értékeiről beszélünk, ki gondolná, hogy
már a város belterületén is van mit keresni.
Kezdjük egyből a legfontosabbal a Derával.
Az egész városon áthúzódik, védett halfajok
és egyéb élőlények (kövi rák) lakhelye, a partján húzódó fák, bokrok hűvösebb, párásabb,
kellemesebb klímát biztosítanak, egy „zöld
folyosót” a városon át. Azaz csak biztosítottak. Az elhibázott patakberuházással sikerült
évekre tönkre tenni ezt a kincset. Remélhetően a természet ismét birtokba veszi. Ha már
Dera, akkor ne felejtkezzünk meg arról az örvendetes tényről, hogy pár éve egy hódcsalád
költözött patakunkba, és jól is érzi itt magát.
Csúnya emberek vagy egy-egy árvíz kárt tesz
az élőhelyükben, de ők szívósan mindig vis�szaépítik a rombolásokat. Sokan nem is tudják, hogy Pomázhoz nem csak a Dera-patak
tartozik. Mikor a Bükkös-patakról beszélünk,
kevesen gondolják, hogy az egy hosszabb
szakaszon egyben Pomáz távolabbi részének
határpatakja, méghozzá a legszebb szakaszon, a Sikárosi-rét felett és alatt. Csodaszép
helyek vannak arra is. Van még egy másik patak, a Dolinai-völgy alján eredő Barát-patak,
amely pomázi részének környezete is nagyon
sok védett növénynek, állatkának az otthona.
(Sőt, elárulom: egy kisebb kb. 15×40 méteres
tavacska is megbújik itt.)
Visszatérve a városunkba a Messelia oldalában található két hatalmas szelídgesztenye
fa, a kisebb a volt gyakorlati kertben, a nagyobb, impozánsabb meg a hegyre felmenő
Balogh Ádám utca egyik telkét teljesen beteríti. Véleményem szerint többszáz éves lehet.
Igazán büszkék lehetünk rá. Van még egy-két
hasonlóan öreg védendő fánk.
A Messelia-hegy tetején hétvégi házakkal
körbevéve, részben kerítéssel lezárva, egy
természetes erdőség is védelmet kapott. Jogosan, mert ott is bőven vannak növényritkaságok. Ugyanígy növényritkaságokkal van
tele a Majdán-fennsík. Május eleje táján
törpenőszirmok ezrei virágoznak ott, de az év
bármely napján kimenve, pár méteren belül
egy-két különleges, értékes, ritka, védendő
növénybe botlunk. Itt érdemes megemlíteni
az ezen a környéken található különlegességet a „gyapjas gyűszűvirágot”. Ismereteim
szerint Magyarországon csak pár száz példány nő, és ebből 100-150 Pomázon.
A másik jelentős természeti terület a Tó
fenék. Ez az egykori mocsárvilág (a Duna ár
tere volt) szintén különleges növény- és állatritkaságokat rejt. Hogy mást ne mondjak, él
még ezen a területen egypár mocsári teknős
is. A rét szárazabb részein ősszel tömegesen
virágzik a réti őszirózsa. A peremén található
egy mesterséges tó és két jelentősebb forrás is.

Környezetünk
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 Árvalányhaj is nő a környező réteken

a befagyott jegén, míg csapadékosabb nyarakon akár csónakázni is lehetett rajta. Fokozottan védett környék.
A Kő-hegy maga is bővelkedik természeti és kulturális értékekben A már messziről
impozáns látványt nyújtó sziklái, amelynek
egyikén helyezkedik el a Petőfi-kilátó, annak
sarkán pedig a „Napóleon kalapjának” nevezett természeti képződmény.
Még távolabb menve a lakott részektől, ott
van a Holdvilág-árok. Szintén nem véletlenül
olyan népszerű kirándulóhely. Kulturális és

 Törpe nőszirom

Megjegyzem, az értékes területek és a növényritkaságok felsorolása korántsem teljes.
Részben az értékek nagy száma miatt, részben az értékek egyedisége miatt sem lenne
szerencsés ezek közhírré tétele, veszélyeztetése. (Így nem írok a kosborokról, amelyek
különlegességük ellenére tömegesen pompáznak egy-két területen.) Szintén Pomáz
lakott határán található a Kő-hegy oldala.
Itt a Natura 2000 területek közé beékelődve
van egy beerdősült terület, amelyen néhány
kisebb rét található, ezek déli tájolásúak,
csapadékban szegények, és szintén különleges növénytársulások otthonai. Árvalányhajak, különféle védett szegfűfélék és egyéb
különlegességek mellett többek közt sok száz
tő védett „nagyezerjófű” is található itt. (Jelenleg ez a terület súlyosan veszélyeztetett, a
2018-as HÉSZ-ben beépítését egyedi szabályozással engedélyezték.)
Innen alig pár száz méterre a Kő-hegy tetején Pomáz és Szentendre közös határán terül el az egykori kráter-tó. Mára már gyakran
kiszárad, de pár éve még télen csúszkáltunk

 Védett nagyezerjófű is él Pomázon

természeti értéke egyaránt van. Olyannyira,
hogy a megyei, de esetleg még az országos
értékek között is ott lehetne a helye az értéktárban.
Szintén egy teljes cikket érdemelnének
Pomáz forrásai vagy barlangjai. Ezek ex
lege, vagyis a törvény erejénél fogva védett
értékek, és van közöttük, amelyiknek kulturális értéke is van. Azért záró gondolatként
szeretném még kiemelni a Sikárosi-réten nyíló tízezres őszi kikerics mezőt, jelezve ezzel
azt, hogy ez a Pomáztól oly távol eső terület
is nagy részben Pomázhoz tartozik, és hogy
tudjuk mennyire értékes tájon élünk.
Pásztor Lajos

 Természeti és kulturális kincsünk, a Holdvilág-árok
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Legyen virtuális kennel tulajdonos
A 20 éves kennelsorunk felújítása érdekében
szeretnénk meghirdetni – a virtuális örökbefogadáshoz hasonlóan – a virtuális kennel
tulajdonosi programot. A programban a virtuális tulajdonos felújítaná (építőanyag és
munkadíj) a kiválasztott kennelt, így a neve
és adatai kikerülnek a kennel falára. A szerződés visszavonásig érvényes és jelképes,
hiszen a tulajdonjog a Pomázi Állatvédő és
Állatsegítő Egyesületé maradna. A virtuális
kennel tulajdonosnak semmilyen kötelezettsége nem keletkezik az egyszeri felújítási
munkálatokon túl.
Egyesületünk költségvetése az éves működésre sem elég, tehát önerőből nem tudjuk

megoldani a beruházási, felújítási munkákat,
szükségünk van külső segítségre. Arra gondoltunk, hogy például egy építőipari cégnek
van annyi „maradék” építőanyaga, ami egy
kennelhez elég, vagy talán nem terheli meg

egy cég költségvetését a megvásárolni való
vasháló, beton járdalap, OSB lap, stb.
Akinek van kedve és lehetősége csatlakozni a projekthez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a (30) 496-4122-es telefonszámon
napközben, vagy írásban az ave.pomaz@freemail.hu email címen.
Hálásan köszönjük!

Módosult a Volánbusz

Lakossági fórum az északi elkerülő útról hétvégi menetrendje
A Budakalászt északról elkerülő útról lesz lakossági fórum 2020. szeptember 17-én, csütörtökön,
17 órakor a Művelődési Házban. A tervezett út Pomázt és a 11-es főutat Budakalász kihagyásával
kötné össze. A fórumon a beruházást előkészítő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberei
az út kivitelezésének pontos részleteit, illetve annak Pomázt és a szomszédos településeket érintő
várható hatásait mutatják be.

A tervezett útvonal térképe a www.pomaz.hu oldalon a Média fül alatt a Dokumentumok között érhető el.

Augusztus 20-tól változott a Volánbusz járatainak a menetrendje.
Pomáz várost érintő két módosítás:
1. Új, közvetlen járatok indulnak hétvégenként Pomáz–Pilisszentkereszt–Dobogókő–Pilisszentlélek–Esztergom, Kórház
vonalon, jellemzően 120 percenként.
2. Hétvégenként Pomázon belül kis mértékben növekszik a Dobogókőről érkező
járatokról való csatlakozási idő. Ennek célja, hogy megnövekedett turistaforgalom esetén is biztosan el lehessen érni a Batthyány
tér felé közlekedő HÉV járatokat.
Az új és a módosított menetrendek a szolgáltató honlapján elérhetőek, illetve a megállókban kihelyezett tájékoztatókon.

Gólyahírek

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!
Mátyás Mendel

2020. 07. 13

Balatoni Károly Márton

2020. 07. 14

Fehér Dominik

2020. 07. 15

Fehér Liliána

2020. 07. 15

Wéber Barka Ildikó

2020. 07. 17

Borbás Levente

2020. 07. 23

Kniesz Liza Júlia

2020. 07. 24

Ritter Ábel

2020. 07. 29

Balassa-Molcsán Hunor 2020. 08. 01
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Őri Boglárka

2020. 08. 05

Bártfai Anna

2020. 08. 05

Horváth Milán Zsolt

2020. 08. 11

Kovács Letícia

2020. 08. 16

István
Király
Gyógyszertár
Cím: 2013 Pomáz,
Kossuth utca 15.

Telefon: 06-26-325-462
Nyitvatartás:
Hétfőn és csütörtökön:
7–19-ig
Kedden, szerdán és
pénteken: 7–18-ig
Szombaton: 8–13-ig

Vörösmarty
Gyógyszertár
Cím: 2013 Pomáz,
Vörösmarty utca 12.

Telefon: 06-26-326-402
Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig:
8–18 óráig
Szombaton:
8–12 órág

Bojler szerviz
Hajdú és olasz bojlerek
javítását, cseréjét,
vízkőtelenítését vállalom
a hét bármilyen napján.
Telefon: 06-30-708-6052
Villanyszerelés

• elektromos hibaelhárítás
• szerelvények (biztosítéktábla,
konnektorok, kapcsolók cseréje)
• fogyasztók szakszerű bekötése
• bojlerek javítása, vízkőtelenítése
• lámpatestek szerelése, javítása

Telefon: 06-30/879-0635

Evangélikus Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órától
a szentendrei Evangélikus
Templomban (Luther tér 1.)
Szeretettel várják az Istentiszteletre a pomáziakat is.
Illetve az online is követhető.
Lelkész: Horváth-Hegyi
Olivér
Tel.: (20) 824-2789
E-mail: oliver.horvath-hegyi@lutheran.hu

Kőhegy
Gyógyszertár
Cím: 2013 Pomáz,
Jankovich Gyula utca 2.
Nyitva: hétfő–péntek:
8–19 óráig
Szombaton: 8–13 óráig
Telefon: 06-26-326-240,
06-26-786-825
www.kohegy.hu
patika@kohegy.hu

Ez itt
az Ön
hirdetésének
helye!

Kedves Partnerünk!
Továbbra is várjuk megrendeléseiket a megadott elérhetőségeken.
Üdvözlettel: a Pomázi Polgár szerkesztősége

Pomázi Polgár hirdetési tarifák
Méret

nettó

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

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.
pomáz-csobanka@reformatus.hu
Telefon: 06-26/325-297

bruttó

színes

50 800 60 960

1/2 (178 x 134 mm)

20 000

5 400

25 400

30 480

1/4 (86,5 x 134 mm)

10 000

2 700

12 700

15 240

1/8 (86,5 x 64,5 mm)

5 250

1 415

6 665

8 000

1/16 (41 x 64,5 mm)

2 700

730

3 430

4 115

1/32 (41 x 30 mm)

1 350

365

1 715

2 055

Kukoricán nevelt, vágnivaló csirke
kapható a baromfikeltetőnél
Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig
szombaton: 8–12 óráig

Az újság
6000 háztartásba
jut el,
és az interneten
is elérhető.

Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint
lapos tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468

+áfa

1/1 (210 x 297 mm) + 3 mm kifutó 40 000 10 800

Pomáz,
Bethlen Gábor utca 1/a.
Telefon: (06-26) 325-869

Várjuk leveleiket
Az Olvasó oldalára várjuk a pomáziak
észrevételeit, javaslatait, saját történeteiket. Ha elbeszélni valójuk van, amit
szeretnének az újságban megjelentetni,
azt a pilis.pomaz@gmail.com címre
küldhetik.
Római katolikus miserend

Vasárnap
8:00: Pomáz – plébániatemplom
(9:30 Csobánka – templom)
11:00 Pomáz – plébániatemplom!
18:00 Pomáz – plébániatemplom
Hétköznap
hétfő, csütörtök
7:00 – plébániatemplom
kedd, péntek
18:00 – plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
18:00 Szent Miklós kápolna!
A nyári miserend is
a fenti időpontok szerint alakul.
Lejtényi Emánuel,
plébániai kormányzó

Görögkatolikus Parókia
Istentiszteletei
a Szent Miklós kápolnában
(Karitász Ház)
Vasárnap
9.00 Szent Liturgia
Szerda
18.00 Szent Liturgia
1-2-3. Péntek
18.00 Vecsernye
Dr. Mosolygó Péter
parókus
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Ond utca 2.
Telefon: 06-30-316-6345
pomaz.görögkatolikus.hu

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2020. évi szelektív hulladékgyűjtési naptár – Pomáz
IV. negyedév

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 kimososott 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.

Kedves Pomáziak!
Az utcanévjegyzék elérhető a város honlapján, a www.pomaz.hu címen.
A zöldhulladék gyűjtés időpontjai továbbra is megegyeznek a szelektív hulladékok szállítási napjaival.

