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AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL

MÚLT SZÁZADOK HELYI KINCSE –
A POMÁZI BOR

Teleki-Wattay Kastélyszálló novemberi programkínálata
A hangfürdőt tartja Egervári Lilla – Peter
Hess-hangmasszőr és Kiss László hangbűvész
Támogatói jegy: 2000 Ft
November 15. 10.30 – Vitéz Katinka Gyerekszínház
November 18. 18.30h – Nemzeti Filharmonikusok Kvartett koncert
h

November 10. 18h – Kiállításmegnyitó –
Berecz Antal festő műveiből kiállítás és Jazzklub Borbély Mihállyal
November 13. 18h – Hangfürdő
Hangfürdő, tibeti hangtálakkal, handpan-nel,
gonggal és más egzotikus hangszerekkel.
A hangfürdő egy hangszeres relaxáció, egy
utazás, amely segít az ellazult állapotba kerüléshez.

November 19. 18.30h – Magyar estek a
kastélyban
Kiss Mao-Tun István: Hogyan mesélnek a címerek
Az előadásból megtudhatjuk, hogy hol, hogyan alakultak ki a zászlók, milyen jelképek
kerültek rájuk, hogyan váltak idővel címerekké. Megismerhetjük a címertan alapjait,
sajátosságait és a címerek jelképrendszerét.
Az un. pecsétnyomó hengerek egyik fajtája a személyes rangjelzésen és aláíráson túl
történeteket mesélnek el agyagba nyomott
képsorral.

November 20. 18h – Moziklub
Legényanya című magyar film
November 21. 18.30h – Hajdu You Do? –
Hajdu Steve stand-up show
Belépő: 2500 Ft
November 27. 18h – Flow art
Ára: 3500 Ft/fő
A foglalkozásokat vezeti: Egervári Lilla művészet- és szocioterapeuta
Egy óra alkotás zenére, különleges technikákkal, majd egy óra beszélgetés a megélésekről.
Fontos az előzetes regisztrálás, az eszközök
előkészítéséhez.
Regisztrálni a lillaeger@gmail.com címen lehet.
November 29. 16 – Adventi gyertyagyújtás
a kastélyban

Pomáz központjában,
telek eladó, 30%-os
beépíthetőséggel. Ikerház
építésére is alkalmas.
Ára: 39.9 millió Ft.
Telefon: (20) 373-1676

Ez itt az Ön
hirdetésének helye!
Az újság
6000 háztartásba jut el,
és az interneten is elérhető.

„Felkelék én jó reggel hajnalba…
S kimenék én ajtóm elejibe.
Feltekinték magas menyországba,
S annak látám menyország kapuját,
Azon belül menyország ajtaját,
Azon belül egy rengő bölcsőcskét.”
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Köszöntő

„Várj, ember szíve készen!”
Néhány évvel ezelőtt feleségemmel színházban nézhettük
meg Arthur Miller Az Édes fiaim című korai drámáját. A darab
szerint a háborúban Joe Keller elveszítette Larry fiát, ám felesége ezt képtelen elfogadni. Három éve hazavárja a mindenki
számára halottnak vélt fiút… és ez a várakozás minden döntésének mozgatója. A nyomasztó kérdés az utolsó percig ez:
vajon hazaérkezik-e a fiú?
Várakozni csak az az ember képes, aki tudja, hogy ő maga
nem elegendő önmagának. Valami többre vágyik, még nem
kész. Ugyanakkor az adventi időszak tisztító és figyelmeztető.
El kell jönnie Annak, akit várunk. Meg kell, hogy érkezzen –
különben értelmetlen minden várakozás.
„Akkor értjük meg, ha az ellenkezőjére gondolunk: milyen
tragikus az, ha valakinek már nincs várnivalója! Nem vár semmit, nem vár senkit! Egy ember rendszerint nem a reá nehezedő terhek súlya alatt omlik össze, hanem az alatt, hogy nem
bírja elképzelni, hogy ez még lehet valamikor jobb is. Tudjátok, mi a reménytelenség? Az, hogy az ember nem tud már jót
várni! Akinek már nincs mit várnia, az maga sem tudja, miért
él. Nos, a keresztyénségnek van váradalma! A keresztyén ember egy nagy, örvendező várakozás izgalmában élő ember!”
(Joó Sándor)
A szülők várják gyermekük megérkezését. A gyermek várja, hogy felnőtté váljék. A felnőtt várja, hogy elismerjék. Minden ember várja, hogy elfogadják. A naptár szorításában élő
emberek pihenésre várnak. Azok, akiknek nincs munkájuk,
értelmes tevékenységre. Az idősek látogatóra, az elhagyottak
jó szóra, a betegek gyógyulásra, a szegények gazdagságra, a
boldogtalanok boldogságra várnak. Minden ember várja esténként a hírt: mikor találják meg végre a vírus ellenszerét?
Mikor lehet újra szorongás nélkül másfél méteren belül szólni? Mikor lehet újra ölelni?
Mi keresztyének karácsonyra, Krisztus eljövetelére várunk!
Adventnek igazi kérdése, hogy felkészültünk-e az Istennel
való nagy találkozásra?
A „felkészült” igazából azt jelenti, hogy megépült, elkészült,
valami, ami készen van, mert szépen összerakták. Manapság
szokták azt mondani, ha valaki kelekótya, maga sem tudja,
mit csinál, hogy „össze kéne rakni a fejét”. Hát elég sokszor
nekünk is össze kellene rakni nem csak a fejünket, hanem magát az életünket is, ahogyan Noé szépen összerakta a bárkát.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy visszavonuljunk saját várunkba, ahol berendezzük a magunk szűk világát, és nem
veszünk tudomást arról, hogy ez a világ, amelyben élünk, sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megnyilvánulásait. Nem
templomépítőket várnak (bár arra is szükség van), nem elsősorban tudományos irodalomra várnak (nagyon kell ez is).
Elsősorban megélt kereszténységre (Krisztuskövetőkre) van
szüksége ennek a világnak, élő kövekből felépülő közösségekre és tiszta emberekre van szüksége ennek a halálszagú
félelembe belegabalyodott világnak.
A Fiú több, mint kétezer évvel ezelőtt megszületett. A Fiú,
Jézus hazaérkezett és rád vár!
Nyilas Zoltán
esperes

Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.
Nyomtatottan megjelenik 6000 példányban,
továbbá a www.pomaz.hu-n lapozható PDF-ben
HU ISSN 1587-7604
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Államtitkári látogatás
Október 6-án Vitályos Eszter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára
tárgyalt Leidinger István polgármesterrel.
A találkozón, amin Hardi Péter alpolgármester is részt vett, sok mindenről szó esett.
Többek között a koronavírus-járvány tavaszi
hullámában a város sikeres védekezéséről, a

kormány által elvont gépjármű adóról, illetve
annak érezhető hiányáról a költségvetésben,
a Pomázon jelenleg zajló fejlesztésekről és a
Budapest környéki agglomerációs települések jellemző problémájáról, az infrastruktúra
elmaradottságáról, különösen a közlekedési
nehézségekről.

Fizetős tesztelés
2020. októbertől immár a SZEI-ben (Szentendre Város Egészségügyi Intézményei) is
elérhető a térítési díj ellenében igénybe vehető PCR teszt vizsgálat. A mintavételre
előzetesen telefonon lehet időpontot kérni a
+36-20-942-0357 telefonszámon (ez a szám
kizárólag a PCR időpontfoglalásra van fenntartva), illetve emailben a SZEI honlapján
(https://szei.szentendre.hu), az „Időpont
kérése emailben” menüpont alatt.
Mivel a tesztelés elsődleges célcsoportja
azon Páciensek köre, akiknek negatív PCR
tesztre van szükségük (karantén elhagyás,
munkavégzés, egyéb), ezért mintavételre
kizárólag tünetmentes állapotban lehet
jelentkezni.
A tesztelés jogszabályban rögzített ára
19 500 forint.

Lakossági felhívás belterületen történő vadelejtésről
Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy tekintettel
arra, hogy Pomáz belterületén, illetve zártkerti ingatlanok területén a vaddisznók nagy
számban megjelentek, – a magántulajdonú
telkeken és közterületen, több esetben kárt
tesznek – ezért a lakosok kérésére, azok testi
és anyagi biztonságának érdekében Pomáz
Város Önkormányzata vadkárelhárító tevékenységbe kezdett.
2020. október 01-től 2020. december 31ig mindennap délután 16.00 és reggel 06 óra
közötti időben helyi megbízott vadászok a
lakosok biztonságának maximális szem előtt
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tartásával megkezdik a vadak riasztását, indokolt esetben kilövését.
Kérjük, hogy ebben az időpontban, az
alábbi területeken lehetőség szerint fokozott
figyelemmel tartózkodjanak!
Az elejtés módja: vadászlőfegyver
Pomáz Város északi területére vonatkozóan: A rendőrségi engedély száma: Szentendrei Rendőrkapitányság 13090/3810-1/2020.
ált.
Érintett területek: Kráter utca (8506
hrsz.), Kőhegy utca (8455 hrsz.), Mélyút utca
(9858/1 hrsz.), Zuhatag utca (9460 hrsz.),
Ravatalozó utca (295 és 270 hrsz.), Cickány utca (9117/3 hrsz.), Erdő utca (10056
és 10052 hrsz.), Wrabel Sándor utca (9621
hrsz.), Meggyfa utca (1060/6 hrsz.), Honfoglalás útja vége, Vadszőlő utca (9145/2 hrsz.),
Fáy András utca (275 hrsz.) Elejtést irányító
személy: Árvai István
Pomáz Város déli területére vonatkozóan:
A rendőrségi engedély száma: Szentendrei
Rendőrkapitányság 13090/3811-3/2020. ált.
Érintett területek: Dera patak nyomvonala Gábor Áron utca-Tél utca mentén (1272
hrsz.), Ybl Miklós utca (2131/6 hrsz.), Nyár
utca (1606/3 hrsz.), Zsálya utca (3267/1
hrsz.), Klisovácz dűlő (10296 hrsz.), Klisovácz utca (10245/1 és 10245/2 hrsz.) Molnár
utca (3260/9 hrsz.) Gábor Áron utca (1516
hrsz.), Dobogókői út (1271 hrsz.), Garat utca

(3260/3 hrsz.) Elejtést irányító személy: Horváth Zoltán
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket
az esetleges kellemetlenségekért! Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése van, kérjük
jelezze a pomaz@pomaz.hu-n vagy a 06-26/
814-381-es telefonszámon. Amennyiben vadkárral kapcsolatos bejelentést szeretne tenni
kérjük az tartalmazza: mikor, hol, milyen kár
keletkezett valamint a bejelentő pontos adatait (név, lakóhely, telefonos elérhetőség).
Pomáz Város Önkormányzata

Közvilágítási
hibabejelentő
A város honlapján (www.pomaz.hu), a nyitólapon található „Közvilágítási hibabejelentő
fülön” lehet jelezni a közvilágítási hibákat.
A bejelentett
hibákat a hivatal továbbítja
az elektromos
hálózat karbantartójához.
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Városvédelmi koncepciót alakítottunk ki
A jelenlegi közbiztonsági helyzetről, annak javítási lehetőségeiről, a jellemző bűncselekményekről, illetve a városvédelmi
terveikről és ebben a polgárőrséggel megkötendő megállapodás szerepéről beszélgettünk Kiss Lászlóval, a Közbiztonsági
Bizottság elnökével.
Kikkel dolgoznak együtt a bizottságban?
A bizottságban két képviselőtársam – Sipos
Zoltán és Nagy István – segíti a munkát, illetve két külsős tagunk van, Molnár Attiláné
Szilvia és Mészáros Alpár, akik nagyon aktívan és tevékenyen részt vesznek a bizottsági
munkában. A fő irányvonalunk szakbizottságként a város biztonságának, közrendvédelmének a folyamatos értékelése.
Milyen jelenleg Pomáz közbiztonsága?
Bármennyire is igyekszünk, sajnos azt kell
mondanom, hogy nincsenek jó tapasztalataink az utóbbi időben. Ismét erőteljesen megjelentek a drogproblémák a városban. Volt
egy kicsit csendesebb időszak, a terjesztők
átálltak új anyagokra, amik meg is jelentek
a városban. A drogok terjedésének megakadályozására járőrszolgálatokat szervezünk,
együttműködünk a rendőrséggel. Az új szentendrei rendőrkapitány is hathatós segítséget
ígért nekünk, ami már közös szolgálatban is
realizálódott.
Milyen lehetőségek vannak a közbiztonság javítására?
Városvédelmi koncepciót alakítottunk ki,
eszerint próbáljuk megszervezni, erősíteni a
városőrséget, ami több szervezettel együttműködve, egymás munkáját lefedve, minél
nagyobb időintervallumot kitöltve, azon dolgozna, hogy biztonságosabb várost teremthessünk. Ennek a tervnek a része volt az is,
hogy tárgyalásokat kezdtünk a polgárőrséggel. Többfordulós egyeztetés után olyan szövegezés került vissza a bizottság elé, amelyet
az már nem tudott támogatni, a megállapodás szövege lassan teljesen kiüresedett.
Miben nem tudtak egyességre jutni?
Azt a koncepciót, hogy együttműködjön a
polgárőrség a városőrséggel és a rendészettel
az egyesület elutasította. Úgy értelmezték,
hogy az önrendelkezési joguk, az önállóságuk sérül ezzel, holott maga a koncepció
semmiféle alá-fölé rendeltséget nem jelent.
Együttműködést jelent, ami esetenként közös szolgálatok szervezésében, egymás tevékenységének segítésében valósulna meg,
amikor egymás kompetenciáját meg tudnák
erősíteni. Reményeink szerint közös szolgálatok is lehettek volna. Ezt a legutóbbi változatnál teljesen elutasították a polgárőrök,
amit nagyon sajnálok. Most új felkérést kap-

tunk a Képviselő-testülettől, hogy folytassuk a tárgyalásokat és szülessen egy olyan
megállapodás, amely a polgárőrségnek és a
városnak is megfelelő. Nekünk felelősen kell
tárgyalnunk, döntenünk, hiszen a város közbiztonsága mellett, közpénzekről is döntünk.
Ha az a város érdekében van, akkor természetesen teljes mellszélességgel támogatjuk,
ahogy az idei költségvetésben is megszavaztuk a Polgárőr Egyesület teljes költségvetését. Úgy gondoljuk, hogy akkor döntöttünk
felelősen a polgárok, a város pénzéről, ha
ezért elvárásokat is támasztunk a teljesítő
egyesület felé. Az azért jogosan elvárható,
hogy ne csak adjunk, hanem kérhessünk is.
Az a konfliktus, ami korábban felmerült –
amikor az egyesület úgy érzékelte, hogy nem
kaptak meg minden támogatást a várostól
– inkább egy kommunikációs félreértés volt.
Hiszen visszanézve az előző éveket, ugyanakkor kaptak meg minden támogatást, ahogyan
az korábban is történt. Ebben az évben a civil egyesületek közül, kiemelkedő támogatást
egyedül a Polgárőr Egyesület kapott.
A kábítószeren kívül milyen bűncselekmények fordulnak még elő a
városban?
Jellemzőek a kisebb-nagyobb értékű betöréses, besurranós lopások. Sok az idősek elleni
gazdasági bűncselekmény, megjelentek az
unokázós átverések, illetve más jellegű csalások. Ilyen például, amikor egy-egy szolgáltató képviselőjének kiadva magukat jutnak be
lakásokba, és ilyenek az agresszív házalók is.
Vannak problémás területek a városban?
Sok helyen okoz problémát a közterületen
való italozás. Több olyan terület van, ahol állandó probléma az illegális hulladéklerakás.
Akár más településről is átszállítják és lepakolják hozzánk a szemetet.
A térfigyelő-kamerarendszer bővítése megoldás lehet?
Jelenleg a közterület-felügyelet időszakos
megfigyelése alatt van a térfigyelő-kamerarendszer, illetve a rendőrség is használja.
Reméljük, hogy hamarosan ez is megoldódik. Keressük a törvényes lehetőségeket, hiszen ez egy szigorúan szabályozott rendszer.
A kamerarendszer frissítésében és kiterjesztésében is több feladatunk van. Részben
érkeztek már be olyan kamerák, amiket rejtetten el lehet helyezni, részben még vannak

beszerzés alatt álló projektek. Mindenképpen szeretnénk azokat a területeket kamerával megfigyelni, ahol sűrűn vannak a közösséget zavaró bonyodalmak, szemétlerakás,
drogos jelenlét, akár gazdasági bűncselekmények, közlekedési vétségek tekintetében
is nagyon fontos lenne, hogy látható legyen a
város teljes egészében. Örömmel vesszük azt
is, hogy megsokasodtak a civil bejelentések.
Az illegális szemétlerakásoktól kezdve, a kábítószerrel való visszaélésekig. Ebben elég
sok sikeres megmozdulás volt, amihez az
is kellett, hogy olyan rendészeink, közterület-felügyelőink vannak, akik gyorsan tudtak
intézkedni ezekben az ügyekben.
Mint bizottság milyen lehetőségeik
vannak?
Tervezünk megnyitni egy olyan kisebb fórumot, ahol ezek a lakossági bejelentések egyszerűbben leadhatóak. Fontosnak tartjuk,
hogy beinduljon a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum működése, ami a drogfogyasztás ellen nagyot tudna lépni, illetve a prevenciós
munkára is nagy hangsúlyt fektetnénk. Szeretnénk, ha lennének ifjú segítőink, ha az
iskoláknál is tudnánk olyan programokat
támogatni, képviselni, amelyek később nagy
hatással lesznek erre a javulásra.
Nagy Szilvia
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Kérdések-válaszok a szelektív- és zöldhulladék elszállításról
Az alábbiakban a leggyakrabban felmerülő kérdéseket gyűjtöttük össze, és válaszoltuk meg a szelektív- és zöldhulladék gyűjtéssel és elszállítással kapcsolatban.
Honnan tudhatom, hogy melyik napon szállítják el a szelektív- és a zöldhulladékot?
A szelektív- és a zöldhulladék elszállítása négyheti rendszerességgel ugyanazokon a napokon van. Hogy az adott utcában pontosan
mikor van a szállítási nap, az a szolgáltató oldalán utca szerint kereshető (https://www.vszzrt.hu/hulladekgazdalkodas/szelektiv-hulladekgyujtes), illetve táblázatos formában elérhető a város honlapján
(www.pomaz.hu), és negyedévente megjelenik a Pomázi Polgárban.
A zöldhulladékot melyik hónaptól és meddig viszi el a szolgáltató?
A kerti hulladékot (zöldhulladékot) havonta legalább egyszer, áprilistól-novemberig szállítják el. Karácsony után az ingatlanok elé kitett
fenyőfák elszállítása ugyancsak a szolgáltató által meghatározott időpontban történik, amiről előre értesítik a lakosságot.
Hogyan kell kihelyezni a zöldhulladékot?
2020. július 1-től, a környezet védelme érdekében, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. csak átlátszó, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő
zsákokban szállítja el a zöldhulladékot. A lomb, fa és bokor nyesedék,
fű és gyom ilyen zsákokba gyűjtve helyezhető ki az ingatlanok elé.
Az ágakat és gallyakat a korábban megszokottak szerint, maximum
1 méteres hosszúságúra darabolva (legfeljebb 10 cm átmérőig kötegelve), és két helyen összekötve lehet kitenni.
Mikor lehet kitenni a szelektív- és zöldhulladékot az ingatlan elé?
Az előírásoknak megfelelően, leghamarabb a szállítást megelőző napon, de legkésőbb a szállítási nap 6:00-ig helyezzék ki közterületre
a szelektív- és zöldhulladékot. A késve vagy nem átlátszó zsákban,
illetve nem megfelelő módon összekötegelt zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el. Amennyiben a munkatársaik a zöldhulladékos
zsákokban háztartási-, vagy egyéb hulladékot találnak, azt nem szállítják el, ahogyan a rönkfákat, gyümölcsöket, földes fagyökereket sem.
Hol lehet lebomló zöldhulladékgyűjtő zsákot venni?
Pomázon, 100 forintos darabáron, az alábbi helyeken lehet a lebomló
hulladékzsákokat megvenni:
• Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
2013 Pomáz, Fáy András u. 51.
• Pilis Kosara Kft. Piactér Élelmiszerüzlet
2013 Pomáz, Szabadság tér 3.
• Pilis Kosara Zöldségüzlet
2013 Pomáz, Vörösmarty u. 14/b
• Pilis Top-Food Kft. Élelmiszerüzlet
2013 Pomáz, Bem J. u. 19.
• Pilis Csemege Élelmiszerüzlet
2013 Pomáz, Beniczky u. 74.
• A+B 2006 Kft. Élelmiszerüzlet
2013 Pomáz, Táncsics M. u. 23.
• Jónás és Fiai Gazdabolt
2013 Pomáz Beethoven utca 21.
Meddig használhatóak a lebomló zsákok?
A lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákok szavatossági ideje – tárolási
körülményektől függően – 6-8 hónap. A zsákok 100 darabos cso-
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magolásban kerülnek forgalmazásba, a gyártás ideje és a zsákok
szavatossága is ezeken az egységcsomagokon lesznek feltüntetve a
jövőben. Aki kisebb tételben vásárol, az eladótól kérhet információt a
zsákok pontos gyártási idejéről. A zsákokat a lehetőségekhez mérten
száraz, hűvös helyen, tűző napfénytől elzártan ajánlott tárolni. Erre
a célra megfelelő egy szekrény, a garázs, száraz pince, illetve a fenti
kritériumoknak megfelelő hely.
Nagyobb mennyiségű zöldhulladékot hova lehet elhelyezni?
Magánszemélyeknek a szolgáltató biztosítja, hogy évente 3m3 zöldhulladékot ingyen elhelyezhetnek a hulladékgyűjtő udvarban. További
mennyiség lerakására csak díj megfizetése esetében lehetséges.
Hogyan lehet a közterületre kitenni a szelektíven gyűjtött
hulladékot?
Az összegyűjtött szelektív hulladékot átlátszó zsákban kell kihelyezni. A műanyag, fém, tetra (társított italos karton) hulladékot zsákban
kell elhelyezni, míg a nagyobb mennyiségű kartont, újságpapírokat,
könyveket összekötegelve lehet kitenni a közterületre. Az ömlesztve,
kötegelés nélküli papírhulladékot a szolgáltató nem szállítja el.
Mit az, amit szelektíven lehet gyűjteni és mit nem? (a VSz
Zrt. tájékoztató anyaga nyomán)
Papír hulladék: Szelektíven gyűjthető papírhulladék a könyvek, füzetek, újságok, magazinok, borítékok, napilapok, kartonpapírok és az
ehhez hasonló tiszta papír anyagú csomagoló anyagok. A szennyezett
papír (pl. zsíros pizzás doboz, a szennyezett szalvéta, használt papírzsebkendő, papírtányér, papír pohár) hulladékot a hagyományos
kukába kérik elhelyezni, mivel a szennyezett anyagot nem lehet újrahasznosítani.
Műanyag hulladék: Tisztára mosott műanyag palackok, PET palackok, HDPE (kemény anyagú) samponos doboz, műanyag zsákok,
nylon zacskók, fóliák. A szennyezett hulladékot, mint pl. étolajos, vajas, joghurtos, tejfölös poharakat ne helyezzenek ki a szelektív gyűjtés
során, csak és kizárólag megtisztított állapotban. Fontos, hogy nem
minden műanyag számít szelektív műanyagnak. Kérjük, ne helyezzenek ki műanyag játékokat, kerti széket, műanyag tányért, műanyag
vödröt, hungarocellt, hungarocell habtálcák (húsnak, gyümölcsnek,
stb.), chipses zacskót.
Üveg hulladék: Üveghulladékot balesetvédelmi okok miatt csak és
kizárólag szelektív szigeteken és üveggyűjtő pontokon adhatnak le,
házhoz menő formában nincs lehetőség az üveghulladék elszállítására. A gyűjtőkonténerben vegyesen elhelyezhető a színes és fehér
üveg (pl. sörös, boros, befőttesüvegek, stb.), azonban ablaküveget
(síküveg) és más „táblás” üveget tilos a konténerbe rakni. Csak tiszta
üvegek kerüljenek a gyűjtőedénybe, azonban a címkéket, kupakokat
nem szükséges leszedni róluk.
Fém és tetra hulladék: Szelektíven gyűjthető a sörös és üdítőitalos
fémdobozok és a konzervdobozok, valamint a kiöblített tejes és gyümölcsleves dobozok. Kérjük, más fém jellegű tárgyakat (pl. evőeszközök, régi edények, lábasok) ne helyezzenek ki szelektív szállításkor.
A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2000 Szentendre, Dunakorzó 25.
Telefon: (26) 300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre
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Javaslatok az Ipari Parki HÉV-megálló kialakítására
Leidinger István levele Vitézy Dávidnak,
a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójának
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A H5-ös HÉV-vonal tervezett rekonstrukciójához és elsődlegesen Pomáz városát, másodlagosan a kiszolgált térséget érintve szeretnék
néhány általunk preferált szempontra rávilágítani a tovább sikeres
együtt gondolkodás miatt:
Röviden a jelenlegi helyzetről és problémákról:
• 1112-es főközlekedési út és a H5 HÉV-vonal szintbeli, sorompós
kereszteződése a csúcsidőkben 3-4 km visszatorlódást okoz, amely
megbénítja a város főútjának (1112, 1111-es utak) közlekedését, a körforgalmat.
• A HÉV-állomás, mint intermodális közlekedési csomópont szűk
kapacitású P+R parkolóval rendelkezik, ami miatt a környező utcák,
szolgáltatók, üzletek előtti területek is telítődnek, kiszorítva a vásárlókat.
Tervezett fejlesztés:
• A HÉV-állomás átépítése, egységes arculat, akadálymentesítés,
korszerűsítés, új autóbusz-pályaudvar építése általunk üdvözlendők.
• 300 db P+R parkoló kiépítése üdvözlendő, de a település beépítettsége miatt ennek a helyére nem látunk sok esélyt. A meglévő P+R
parkoló átépítése többszintű, esetleg magas vagy mély parkolóvá lehetséges, de magas a költségigénye.
• Külön szintű közúti átjáró építése üdvözlendő, de rendkívül költséges, az átépítés alatt további forgalomlassítás és torlódás lesz.
Javaslatunk:
• A tervben szereplő „Pomáz Ipari Park megállóhely” létesítése az
alábbi szempontokkal:
– Az eredeti tervben szereplő hely nyugati irányba való áthelyezése:

→ itt a peronok kiépítése gyakorlatilag akadály nélkül elvégezhető.
→ több, mint 300 m egyenes szakaszú HÉV-pálya
→ a pomázi HÉV-kanyar miatt a HÉV sebessége korlátozott, nem
érheti el a 80 km/óra sebességet, így menetidő hosszabbodással nem,
vagy csak minimális mértékben lehet számolni az új állomás miatt.
– Az új tervezett állomás mellett 3,57 hektáros, egy magánszemély
tulajdonában álló, szántó művelési ágú terület, valamint 1,19 hektáros
MÁV-HÉV tulajdonában álló kivett beépítetlen terület található, amely
4,76 hektáros bruttó területű P+R és B+R kialakítására alkalmas,
amely több, mint 1000 jármű elhelyezését tudja biztosítani. Szükség
szerint további bővítésre is van lehetőség.
– A tervezett parkolóval kapcsolatban már megkezdődtek az egyeztetések, hogy az ne érintsen Natura 2000 területet, és védett növény
élőhelyét se veszélyeztesse.

– Az 1112-es út
nyomvonalának módosítása szükséges,
egyrészt az új HÉV-állomás és P+R megkö-  A tervezett HÉV-állomás melletti terület alkalmas parkoló kialakítására
zelítésére, másrészt
az 1112-es út – HÉV
vonal szintbeli keresztezésének kiváltására a következők szerint:
→ Az új, Ipari Park állomás környékén az 1112-es utat aluljáróban
kell átvinni a HÉV-töltés alatt. Itt a legegyszerűbb, hiszen a töltés itt
megy a legmagasabban.
→ Az új 1112-es út nyomvonalát a HÉV-sínekkel párhuzamosan kell
vezetni és visszacsatolni a jelenlegi szintbeli kereszteződés után a
Mártírok útjára.
→ A kicsatlakozás előtt szükséges egy leágazás (körforgalom) a
Béke utca irányába, ahol Pomáz Alcsevicza, Susnyár, Kőhegy, Orlovác lakórésze, Szentendre lakótelepi része megközelíthető a belváros
érintése nélkül.

 Lecsatlakozási útvonalak a Mártírok útjáról, ami elterelné a belvárosból a
forgalmat

→ Az 1112-es útra csak azok kanyarodnának vissza, akiknek Pomáz
más része, illetve a Pilisi-medence az útiránya.
→ Ezáltal az 1112-es út Szentendrei úti szakasza nem lenne főútvonal, az onnan nyíló utcákról és a Szentendrei útról megszűnne az
átmenő forgalom.
→ A jelenlegi 1112-es út – HÉV-pálya kereszteződés megszűnne, a
többszintűvé való átépítése szükségtelenné válna.
→ A hatályos HÉSZ hasonló megoldást tartalmaz.
Az Önök által tervezett beruházás és a mi javaslatunk közötti
költségvetés és közlekedésszervezés összehasonlítása:
• Az új állomás, peron, 1112-es új nyomvonal megépítésével nem alakul ki forgalmi dugó, korlátozás.
• A 300 db-os P+R parkoló helyett ezres, akár kétezres nagyságú P+R parkolót lehetne kialakítani egy fő magántulajdonában lévő
szántó és MÁV-HÉV tulajdonban lévő területen (viszonylag egyszerű
kisajátítás). Az építés viszonylag egyszerű, nem okoz forgalom, vagy
parkolási korlátozást az építési idő alatt.
• Az 1112-es – HÉV-pálya szintbeli csomópont átalakítása alul-, vagy
felüljárós csomóponttá tetemes költsége helyett olcsóbb és kisebb átalakításokkal ugyanazt az eredményt tudjuk elérni.
• Az új Ipari Park állomás viszonylag könnyen ellátható közművekkel. Jól megközelíthető kerékpárral, hisz az EuroVelo kerékpárút mellett helyezkedik el.
• A P+R parkoló könnyen elérhető Pomáz irányából, a Pilisi-medence irányából és a Dunakanyar irányából is.
Tisztelet Vezérigazgató Úr!
Kérem javaslatunk tovább gondolását, valamint készségesen állunk
a további egyeztetés és a legjobb megoldás kialakítása elé.
Pomáz, 2020. október 12.
Kiváló tisztelettel:
Leidinger István
polgármester
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Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
2020. október 23-án a kora reggeli órákban Pomázon a Dúcz László
utcában nyújtottak segítséget a mentőknek a pomázi önkéntes tűzoltók. Egy túlsúlyos beteg családi házban rosszul lett, őt szállították
hordágyon kézi erővel a mentőig.
Október 6-án 10 óra 35 perckor érkezett a riasztás, miszerint Pomázt elhagyva az 1111-es úton fának csapódott egy személygépjármű,
a helyszínen egy beszorult sérült van. A járműben két személy utazott,
mindketten megsérültek, egyikük ki tudott szállni. A helyszínen a pomázi tűzoltók a járművet áramtalanították, majd a mentőkkel egyeztetve megkezdték a beszorult sérült kimentését feszítő-vágó berendezéssel. A közben a helyszínre érkező szentendrei tűzoltókkal együtt
a sérültet kiemelték, a mentőknek átadták. A két személyt a mentők
könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A rendőrség helyszínelése
után a szerencsétlenül járt járművet a pomázi tűzoltók a kerekeire
állították.

Október 14-én este ismét közúti balesethez vonultak tűzoltóink.
Ezúttal Pomázon a Beniczky út 109. előtt egy személyautó kerítésnek
ütközött. Egy sérültet a mentők kórházba szállítottak.
Október 17-én reggel az 1111-es úton, a kecskefarm közelében egy
személygépkocsi az útról letérve árokba csapódott, majd onnan az
útra visszasodródva az oldalára borult. Egy fő utazott a járműben, saját erejéből ki tudott szállni, őt a mentők súlyos sérülésekkel kórházba
szállították. A pomázi tűzoltók az autó elektromos leválasztását elvégezték, majd a rendőrségi helyszínelés után a járművet a kerekeire
állítva megszüntették a forgalmi akadályt.

Elismerést kapott a Pomázi Polgárőr Egyesület
Tisztelt Lakosság, kedves Pomáziak!
Örömhírt szeretnénk megosztani Önökkel!
2020. 10. 20-án ünnepélyes keretek között vette kezdetét Százhalombattán az Országos Polgárőr Szövetség 56-os megemlékezés-sorozata,
ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről emlékeztek meg, majd az ünnepség keretein belül elismerések átadására is
sor került.
Az Országos Polgárőr Szövetség 56-os megemlékezés-sorozatának
nem csak résztvevői lehettünk, hiszen egyesületünk számára egy különleges, örömteli eseménnyel is kiegészült ez a rendezvény.
Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének előterjesztése alapján
az Országos Polgárőr Szövetség az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető
címet adományozta: hatékony közterületi polgárőr szolgálatért a Pomázi Polgárőr Egyesületnek.
Ugyanezen rangos eseményen a „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozatát vehette át: Czető Gyula r. főtörzsőrmester, Egyesületünk oszlopos tagja, Pomázi Körzeti Megbízott.
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Az Egyesület elnökeként büszke vagyok a polgárőrségünk minden
tagjára, hiszen eredményeinket együtt, közösen értük el.
Örömömre szolgál, hogy egy olyan közösség tagja lehetek, ahol
minden nehézség ellenére is, egy összetartó, önzetlen, maroknyi kis
csapattal próbálunk tenni szeretett városunk Pomáz közbiztonságának javulása érdekében, immáron 28 éve rendületlenül.
Köszönöm nekik az évtizedek óta fennálló kitartásukat, szeretetüket, önzetlen munkájukat melyet a városunk és annak lakosai érdekében tesznek.
Tisztelettel:

Verebes Istvánné
elnök

Pomázi Polgárőrség elérhetősége
Telefon: (30) 621-4110
E-mail: pomazorseg@freemail.hu
Cím: 2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23.
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Elfogadták a költségvetés
módosítását
Az október 19-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadták a
módosított költségvetést. A módosításra azért volt szükség, mert a
koronavírus-járvány miatt az elvonások és a váratlan kiadások miatt
több mint 100 millió forint nem várt kiadása volt a városnak.
28 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület az október 29-ei
ülésén. Megépülhet a Sashegyi Sándor Iskolánál a rekortán pálya,
sportolási lehetőséget nyújtva az iskola diákjainak, és felnőtteknek
is. Mivel a környék lakói aggódtak a zaj- és fényszennyezés illetve a
megnövekedett forgalom miatt, az önkormányzat szakértői véleményt
kér ez ügyben.
Módosították a helyi adókról szóló rendeletet. Változik az üdülők,
az üzletek, boltok, irodák, büfék, a gazdasági épületek után fizetendő
adó. Belterületen csak abban az esetben kell telekadót fizetni, ha a
telek beépítetlen, vagy nagyobb 1200 négyzetméternél. Négyzetméterenként 50 forint lesz a művelés alól kivont zártkerti ingatlanok adója.
Elfogadták a Teleki-Wattay Kastélyszálló üzleti tervét, az új bölcsőde eszközei beszerzésére kiírt pályázatot, épülhet a csapadékvíz-elvezetés a Dankó utca és környékén, a Mátyás király utca aszfaltozását a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bola ’95 Kft. végezheti.
A képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a 2006-os,
mára elavult jogszabályokra hivatkozó együttműködési megállapodást az önkormányzat megszünteti a Pomázi Polgárőr Egyesülettel.
Többszöri, sikertelen tárgyalássorozat után egyelőre új együttműködési megállapodás nem született. (Erről a Kiss Lászlóval készített interjúban olvashatnak az 5. oldalon.)
November 15-én hatályba lép a Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet, ami több, korábbi helyi jogszabályt foglal össze.
A rendelet a következőkkel foglalkozik: Pomáz címerének, zászlójának
használata; házszám és utcanévtábla elhelyezése; közterülettel kapcsolatos szabályok (például a közterület engedély nélküli használata,
város játszótereinek használata, hó- és síkosságmentesítés); ingatlanokkal kapcsolatos szabályok (például az ingatlanok tisztántartása,
az ott lévő növényzet gondozása) és a közcsatornával, vízelvezetéssel
kapcsolatos szabályok.
A Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén
a jogszabály szankció kiszabását teszi lehetővé. A Szankciótörvény
alapján – ami a mögöttes jogszabály – az első szankció a figyelmeztetés, amennyiben ez nem hatásos, akkor lépnek életbe a továbbiak.
A kiszabandó szankció nagyságának a meghatározásánál a törvény
féltucat mérlegelendő szempontot határoz meg. Emellett az önkormányzati rendelet további enyhítő szempontokat is tartalmaz, eszerint az elkövető vagyoni és szociális helyzetét is figyelembe kell venni.
Ezt a szempontot egyedül a legsúlyosabb jogsértések esetén mellőzi a
jogszabály, vagyis olyan esetekben, ami életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztethet.
Az új Szankciótörvény szerint a legnagyobb bírságot – a Közösségi
együttélés szabályai esetében ez 200.000 forint – abban az esetben
lehet kiszabni, ha a 2021. január 1-től vezetendő Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában az érintett személyt 3 éven belül ugyanazon
jogsértés miatt már közigazgatási bírsággal sújtották.
A Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet elérhető a város
honlapján, a hatályos rendelet között.

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:
előzetes egyeztetés alapján

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. választókerület

📞

6.ker2019@gmail.com

Fogadóóra:
telefonos egyeztetés alapján

Nagy István képviselő,
Pomáz 6. választókerület

Hardi Péter

📧

7. választókerület

📞

csikovar@gmail.com

Fogadóóra:
egyeztetést követően

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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Megemlékezés az 1956-os forradalom hőseiről
Október 23-án a HÉV-állomásnál lévő 1956os emlékműnél kezdődött a forradalomról
való megemlékezés. Az Ivancsics Ilona és
Színtársai művészei, Soós Máté Bátor és
Kató Linda „Itt élned, halnod kell” című műsorszámukban dalokkal idézték fel a forradalom eseményeit. Majd a megemlékezők koszorúkat, virágokat és mécseseket helyeztek
el az ’56-os szobornál, a Városháza parkjában lévő emlékműnél, és a forradalom pomázi áldozatainak, hőseinek sírjainál.
A rendezvényen Szlávik István, volt önkormányzati képviselő tartotta az ünnepi beszédet, amelyből a pomázi eseményeket felelevenítő részleteket emeltük ki. A beszéd teljes
szövege letölthető a www.pomaz.hu oldalról.
„(…) Pomázon is megalakították a Nemzeti
Bizottságot. Vezetőjének a mélyen vallásos
és tiszta erkölcsű Farkas Zoltánt választották. A bizottság legfőbb feladatának a falu
békéjének fenntartását tartotta. A Nemzetőrség vezetője először Kulcsár István, 28-tól
Bóna Zsigmond lett, 29-től helyettese Héder
Géza volt.
Már ezen a napon hősi halottja lett Pomáznak, Mészáros György személyében. 20 éves
volt és 23-án szerelt le. Budapesten két lövés
érte. Édesanyjának kétnapi keresés és több
száz halott forradalmár megtekintése után
sikerült megtalálni. A keresésben a családon
kívül Tölgyes Kálmán atya, és a Petrovits házaspár is segített. Kálmán atya a Kálvária-kereszt előtt adott dísznyughelyet. Később a
kálvária keresztet helyezték át, hogy a sír
kevésbé legyen feltűnő helyen.
Bánóczi Fülöp János október 25-én délután teherautón társaival fegyvert szállított,
és a szentendrei bekötőúton ismeretlen személyek lövést adtak le rájuk. Bánóczi Fülöp
Jánost, aki tüdőlövést kapott, Esztergomba,
a Városi Tanács Kórházának sebészeti osztályára szállították. Életét már nem tudták
megmenteni, 27-én meghalt. Nevét Esztergomban három emléktábla is őrzi.
A forradalom minden jelentősebb helyszínén találkozunk pomáziakkal. A teljesség
igénye nélkül:
Korausz Ferenc a Bem téri szolidaritási
nagygyűlésen vett részt.
Az akkor 16 éves Varga János a Bem téri
tüntetőkkel együtt vonult a Parlamenthez,
részt vett a Rádió elfoglalásához szükséges
fegyverek beszerzésében, majd a Corvin-közi
csoport élet-halál harcában.
Czimmer Tibor a Széna tér sebesültjeit
hordta ölben Tóth Ilona orvostan-hallgatóhoz.
A 19 éves Zséli István részt vett a 23-i
tüntetésen és az éjszaka elkészült röplapok
terjesztésben. Részt vett az utcai harcokban
a Kilián-laktanya környékén és a Corvin-közben, továbbá fegyverek beszerzésében és
szállításában egy csoporttal.
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Nemcsók Vince nemcsak résztvevője, hanem műszaki levezetője is volt a Sztálin szobor ledöntésének.
Cserbakői Endre műegyetemi tanár a Móricz Zsigmond körtér környékén vezetett egy
diákokból álló csoportot, illetve együtt harcolt velük.
Nieszner György, az Esztergomban állomásozó 51-es Légvédelmi Tüzérség sorkatonája
volt. Osztagával részt vett a Flórián-tér rendjének biztosításában, a főváros védelmére
légvédelmi lövegek szállításában és a Soroksári úti, Jutadombi csata börtönviselt túlélője. Összes parancsnokát kivégezték.
Rábel Antal egyetemistaként vett részt a
miskolci eseményekben.
Hauszman László a Parlament állományához tartozó gépkocsivezető volt. November
4-én felkérték, hogy egy tolmácsot, egy levelet és Szeles Róbert főhadnagyot vigye
Tökölre a Maléter Pál vezette delegáció után.
Tökölre érve, orosz katonák kirángatták őket
az autóból, és egy terembe vitték, ahol a többi sofőr is volt. Repülővel Ungvári börtönbe
vitték. Karácsonyra került elő.

Sosity Milorad a Petőfi-laktanya november
4-i orosz elfoglalását élte túl, mint védő hét
lőtt sebbel, közte két tüdőlövéssel.
(…)
Pomázon a Nemzeti Bizottság és a Nemzetőrség a forradalom alatt meg tudta őrizni
a békét, nyugalmat, meg tudták akadályozni a
véres számonkéréseket, le tudták szerelni a forrófejűeket. A forradalom bukása után is tovább
végezték munkájukat, amíg szervezeteiket fel
nem számolták. Nemigen gondoltak arra, hogy
a kegyetlenség korai áldozatai lesznek.
Már februárban öt pomázi nemzetőrt állítottak statáriális bíróság elé, s mondtak rájuk
halálos ítéletet február 12-én. Kettőjükön:
Bóna Zsigmondon és Katona Sándoron még
aznap végrehajtották. Héder Géza, Rudas
András, Szutter János kegyelmi kérvényt adhatott be, de nyakuk fölött 21 napig lógott a
kötél, majd ítéletüket életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták.
Márciusban a Nemzeti Bizottság vezetői
kerültek „a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés” vádjával bíróság elé. Varga Sándort (őrnagy, Szentistvántelep) elsőre halálra, majd ezt visszavonva 1 év felfüggesztett börtönre, Farkas
Zoltánt 3,5, Bence Dezsőt 1,5, Kacsovszky
Nándort 2,5 év börtönbüntetésre ítélték.
Júliusban letartóztatták Varga Jánost és
1958-ban a tárgyaláson 13 év börtönre ítélték.
És a végső mérleg. Végrehajtott halálos ítélet: 3 fő, Bóna Zsigmond, Czimmer Tibor, Katona Sándor. Hősi halált halt: 2 fő lőtt sebbel:
Bánóczi Fülöp János, Mészáros György. További 1 fő halt meg ismeretlen körülmények között
szívlövéssel: Kiss András. Letöltött börtönbüntetés: 12 fő, Balogh Gyula, Bencze Dezső,
Cserbakői Endre, Farkas Zoltán, Héder Géza,
Kacsovszky Andor, Nieszner György, Pozsár
István, Rudas András, Szutter János, Varga
János, Zséli István. Összesen több mint 54 év.
12 nap békéjének, 12 nap pomázi békéjének az ára!”
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Átadták a Pomáz díszpolgára és a Pomázért díjakat
Az október 23-ai ünnepség keretében adta át Leidinger István polgármester a Pomáz díszpolgára és a Pomázért díjakat.
Díszpolgári kitüntetés annak a pomázi vagy másutt lakó, magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki Pomáz
városáért és azon túlmenően a magyarságért, hazánkért valamilyen kiemelkedőt – legyen az eszmei, szellemi, tárgyi vagy
anyagi természetű – cselekedett.
Ebben az évben Pomáz
díszpolgára kitüntetést kapott:

Petrás Mária, országosan és nemzetközi
szinten elismert csángó-magyar népdalénekes, keramikus művész.
Babos Rezső, címzetes egyetemi docens,
okleveles
erdőmérnök,
növényvédelmi szakmérnök,
Kárpát-medence szerte elismert
faanyagvédelmi szakértő.
Egervári Sándor, labdarúgó, edző, a magyar
labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, az utánpótlás-nevelés élharcosa.

Posztumusz díszpolgári kitüntetést
kapott:

Jankovits Gyula, szobrászművész
Szilárdfy Gyula, matematika-fizika szakos
tanár, a pomázi ifjúság szellemi támogatója,
Pomáz polihisztora

 Petrás Mária

 Babos Rezső

or

 Egervári Sánd

 Jankovits Gyul

a

„Pomázért” kitüntetés annak adományozható, aki életművében, konkrét cselekedetében Pomáz hírnevét öregbítette, a polgárok
életvitelét szebbé, boldogabbá, gazdagabbá
tette, önzetlen áldozatvállalással alkotott,
nevelt, huzamosabb ideig közösségi munkát
végzett.

a

 Szilárdfy Gyul

Pomázért díjat kapott:

Izsó Ildikó, aki számos rendezvény, közösségi munka
szervezője volt a városban.
Krunityné Sosity Anica, az Opanke táncegyüttes alapítója, aki
37 éve vezeti, szervezi
a táncegyüttest.
Méhes Imre, zenetanár, a pomázi Zenés Diákszínpad alapító tagja, a
Teleki-Wattay Művészeti Iskola Vegyeskarának karnagya.

 Izsó Ildikó

 Krunityné So

sity Anica

(A Pomázi Polgár későbbi lapszámaiban
részletesen bemutatjuk a díszpolgárok és
Pomázért díjat kapottak életútját, tevékenységét.)
 éhes Imre
M
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Püspöki Szent Liturgia a szerb ortodox templomban
Október 18-án, vasárnap délelőtt, Őexcellenciája Lukiján a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye püspöke Szent Liturgiát tartott a
pomázi szerb ortodox templomban, abból
az alkalomból, hogy befejeződött annak felújítása. A püspökkel együtt szolgált Ostoic
Zorán budapesti parókus, Varnava Knezevic
szerzetes és Milisavic Stefán diakónus.
Az Istentiszteleten részt vett Biljana GuticBjelica, Bosznia-Hercegovina magyarországi
nagykövete, Aleksandar Loncarevic, a Szerbiai Köztársaság Nagykövetsége képviselőjeként, Ljubomir Aleksov, az Országgyűlés
szerb nemzetiségi szószólója, és Pomáz
Város Önkormányzatának képviseletében
Hardi Péter alpolgármester és Siklódi Csilla
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke.
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Szüreti felvonulás és bál
Régi hagyományt felelevenítve, október 3-án, a három nemzetiségi
önkormányzat (szerb, német, roma)
szüreti felvonulást szervezett. A menet a város Csobánka felőli végéről
indult, a Szabadság (volt Piac) téren
az Opanke tartott rövid bemutatót,
majd a kastély parkjában folytatódott az ünnepi műsor, amelyet szüreti bál követett.

Múlt századok helyi kincse – A pomázi bor
A pomázi bor több, mint egy évszázadon keresztül volt országosan, sőt külföldön is ismert és elismert. Az itt élők legfőbb
megélhetési forrása ekkoriban a szőlőművelés volt. Hatalmas területeken álltak a szőlőültetvények, ahol olyan mesebeli nevű
szőlőket termesztettek, mint például az Esthajnal vörös ananász szőlő, a Perzsiai fejér szőlő és a Zultán szőlő. Ma már sajnos
azonosítani sem nagyon tudják ezeket a fajtákat, a pomázi szőlőtermesztésnek pedig az 1880-as években pusztító filoxérajárvány vetett véget.
A rómaiak hozták magukkal Pomázra a szőlőkultúrájukat az i.e. 1. század végén, amikor
városunk és környéke is a Római Birodalom
fennhatósága alá került. A Lugi és a Tavan
dűlőben lévő római villák feltárása során talált rajzok és domborművek mutatják, hogy
lugas módszerrel, teraszokon termesztették
és létráról szüretelték a szőlőt.
A középkorban lett újra nagy jelentőségű
a szőlőtermesztés. A pomázi szőlőterületek
több középkori oklevélben előkerülnek. Így
például a várost először említő 1138. szeptember 3-án kelt oklevélben is szó esik az itt
zajló szőlőművelésről, amikor II. Béla király
megerősíti az apja, Álmos herceg által a dömösi egyháznak tett adományokat.
A török hódoltság alatt Pomáz és környéke
is elnéptelenedett. Majd a 18. század folyamán, a betelepülő és egyre növekvő lakosság
újra fellendítette a mezőgazdaságot. Növekedett a bortermelés, új szőlőket is telepítettek.
A szőlő mellett a pomázi határban más gyümölcsöket is termesztettek.
A szőlőtermesztést a kedvező éghajlati és
talajviszonyokon kívül adó- és járandósság
mentesség is segítette. Kedvező hatással volt
a városok közelsége, az egyre növekvő piac,
és segítség volt a Duna közelsége, ahol szállították az áruikat.
A 18. század második felére megtízszereződött a korábbiakhoz képest a településen
előállított bor mennyisége, így Pomáz Pest
megye öt legjelentősebb szőlő- és bortermelő
helyei közé tartozott. Ebben az időszakban a
pomázi bor már a külföldi piacokra is eljutott.
1765-ös adatok szerint a legnagyobb egybefüggő szőlőterület a Kő-hegynek a falu felé
eső lejtőjén, a Susnyár dűlőben volt.
A Borászati Lapok 1877. évi októberi száma a Pilisi felsőjárás legjelentősebb bortermelő települései közé sorolta Pomázt, amely

 Az 1863-as térképen, amely Pomázt és annak határát ábrázolja, látszódik, hogy a település több
pontján is voltak szőlőültetvények

Szentendre után a maga 1000 kataszteri
holdnyi szőlőjével a második helyen állt a
térségben. A település Szentendrével és Tahitótfaluval a kereskedésben is az élen járt.
Pomáz és környékén leginkább fehér szőlőből készítettek bort.
A budai szőlőiskola 1844-ben kiadott árjegyzékéből érdemes visszakövetkeztetni,
milyen fajta szőlőket termeszthettek ekkoriban. Ebben a listában olyan régi fajták
szerepelnek zömében, amelyeket napjainkban nem termesztenek. Ilyen például a
Setét-vörös bársony színű szőlő, az Esthajnal vörös ananász szőlő, a Perzsiai fejér szőlő, a Zultán szőlő, a Gerezdes szőlő, a Passa
tutti szőlő és a Viola színű Andalusiai muskatály szőlő.
A 19. század közepén még mindig kiemelkedő Pomáz szőlő- és bortermelése, amely-

nek titka a jó fekvésű szőlőhegyek. Az adatok
szerint a szőlőt tőkefejesen, sorokban művelték. Az újtelepítésű fajták közül a leggyakoribbak a kadar, kövidinka, rizling és mézédes
voltak. A 19. században Budapesten rendezett kiállításokon a Pomáz kő-hegyi aszú borok és vörös borok nem hiányozhattak.
A nagyhírű és sikeres szőlőtermesztésnek
az 1880-as években pusztító filoxérajárvány
vetett véget Pomázon, ami 10 év alatt a szőlőterületek nagy részét tönkretette. A járvány
elmúltával újratelepítették a szőlőt a pomázi
határban, de azok nagysága és a terméseredmények nem érték el a korábbiakat. A régi
fajtákat már nem tudták visszahozni a gazdák a termesztésbe, így ekkoriban kezdtek
elterjedni az amerikai direkttermő fajták.
Nagy Szilvia
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Pomáz könnyei, avagy az ürömlevelű parlagfű átka
A patetikus megfogalmazás nem egy érzelmes regény, film címét, hanem napjaink egyik legkínzóbb, megoldatlan és egyre növekvő problémahalmazát takarja. A cikk szerzője személyes érintettség révén idestova 40
éve kénytelen foglalkozni a kérdéssel, nem tudományos értekezések gyártása céljából, hanem a nehézlégzés,
az orrdugulás, kötőhártya-gyulladás, bőrviszketés gyötrő napi tüneteinek különféle módon való kezelése miatt. Lehet-e még
valamit írni arról a témáról, amiről annyian, annyit írtak? Talán a pomáziak szemszögéből, róluk és az ő érdekükben igen.
Az ok, az átok hozója az ürömlevelű parlagfű, a parlagfüvek nagy családjának Magyarországon legelterjedtebb és legagresszívebb
allergén gyomnövénye. Észak-Amerikából
került Európába az 1870-es évek környékén.
Mára gyakorlatilag nincs parlagfűmentes terület hazánkban.
Az okozat, az átok, az allergia, a szervezet
egy nem megfelelő immunválasza, a tünet
együttes egy sor súlyos betegség kialakulásának hátterében áll, szövődményei életre
szólóan károsíthatnak.
Magyarországon egyes felmérések szerint
a lakosság 20 százaléka érintett. Kialakulásához két feltételre van szükség. Egyik a genetikai, a született adottság, a másik maga a
környezet, ami az allergének fokozott előfordulása miatt érzékenységet okoz. Az allergia
minden örökölhető hajlam nélkül is kialakulhat, ha a környezetben nagyon magas egyes
allergének (pl. parlagfű) koncentrációja, vagy
más kiváltó tényezők vannak jelen, pl. kemikáliák (gyomirtók, vegyszeres szúnyogirtás),
szintetikus adalékok. A napjainkban egyre
fokozódó légszennyezés is jobban elősegíti
az allergiák megjelenését.
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Miért a parlagfű az egyik, ha nem a legveszélyesebb allergén gyom? Ennek számos oka van:
– agresszív terjedés (Szélbeporzás miatt
nagy tömegben terjed, kevés ellenség, rossz
gyomirtás – ellenállóképesség kialakulása a
gyomirtó szerekkel szemben, fertőzött vetőmag és földművelő eszközök, bolygatott-elhagyott területeken nagy magszámmal jelenik meg.)
– nagyon sok virágpor
– hosszú virágzási idő (70-125 nap)
– extrém allergizáló hatás
A probléma súlya mára már mindenki
számára nyilvánvaló és a többség családon
belüli tapasztalatokkal is rendelkezik, így az
igazi kérdés az, mit tehetünk mi, itt és most
Pomázon, hogyan védekezzünk ellene, ill. mit
tegyünk, ha ennek ellenére betegek leszünk?
Kézenfekvő megoldásnak tűnik a növény
megtelepedésének, terjedésének megakadályozása, gátlása (irtás). Ma ez áll a parlagfűvel kapcsolatos cselekvési programok
központjában.
Hogyan állunk a fertőzöttség tekintetében mi itt, Pomázon?
Kerékpáron bejárva a települést kedvező
tapasztalatom, hogy a közterületek döntő
többségén kismértékű a növény jelenléte.
Inkább a külterületeken és ott is a bolygatott
részeken pl. Majdán földútjainak környéke
(ahol nagy gyalogos, kerékpáros és motoros forgalom van) vagy a Klissza domb és a
pomázi rét bolygatott és műveléssel felhagyott területein, földútjain találni nagyobb
tömegben a növényből. A parlagfű a bolygatott területeken, nyílt talajfelszínen tud csak
megtelepedni. Ezért rendkívül fontos lenne a
fűkaszák használata során figyelni a helyes
nyírási magasságra. Gyakran látni, utak mellett, parlagfüves parcellákon, hogy gondatlanul, teljes erőből, a talajt sem kímélve nyírják
a füvet, ahol talajsebeket okozva újra nyílt
utat kínálnak a parlagfű özönnek. Sajnos az
agglomerációra jellemző jelentős építési tevékenység nagymértékben rontja az összképet.
Eladásra szánt és építési célú belterületi telkeken a parlagfű mindenhol nagy számban van
jelen, ennek hatását az eltelt néhány hétben
személyesen is megtapasztalhattam. Új pomázi polgárként magam is küzdök a növén�nyel saját kertemben több-kevesebb sikerrel.
A telektulajdonosok felelőssége nyilvánvaló
és számon kérhető, mégsem valószínű, hogy a
szankcionálás rövid távon eredményre vezet.

Marad a védekezés, az allergia tüneteinek
csillapítása, kezelése. Erre ma már számos
szemcsepp, gyógyszer és gyógyhatású termék áll rendelkezésre, de teljes gyógyulás
illetve a tünetek százszázalékos kiküszöbölése sajnos nem lehetséges. A betegek nagy
száma egyben vonzó üzlet a felfokozott érdeklődéssel visszaélő áltudományos „természetgyógyászok”, ezoterikus és „fitoterápiás”
ügyeskedők számára. Több helyen olvashattuk, hogy a parlagfű valójában igazi gyógynövény, az „istenek eledele”, ahogy a latin
ambrosia elnevezést egyesek lefordították.
Az igazság azonban az, hogy a növényt Szent
Ambrus (Kr. u. 339–397), azaz latinul Ambrosius milánói püspökről nevezték el. A legfrissebb kutatások szerint a gyom minden
formájában igen kártékony, állatkísérletek
során agy-, vese- és májkárosodást sikerült
bizonyítani.
Saját hosszútávú tapasztalat, hogy a közhelyes megoldások a célravezetők. Ha rosszul
érzed magad, allergiás tüneteid vannak, fordulj orvoshoz! Az egészséges életvitel, sport
(különösen az úszás), a dohányzás kerülése,
a helyes táplálkozás (pl. a kereszt allergének
kerülése, az alkoholfogyasztás csökkentése –
különösen a vörösbor ront a tüneteken) megkönnyíti a nehéz időszak átvészelését. Saját
felelősségre lehet kísérletezni a járatlan úttal
(jómagam is fogyasztottam parlagfüvet és érdekes módon némi átmeneti kellemetlenség
után kicsit javult az állapotom, sajnos csak
rövid időre), de ennek jelentős kockázatai
vannak.
Befejezésül: a legtöbb irodalom, cikk, kutatás az allergének fajtáival (mint a parlagfű),
a különböző orvosi és alternatív terápiákkal
foglalkozik, sokkal kevesebb azzal, miért nő
ilyen viharos ütemben az allergiások száma.
A választ a mindennapjainkban, ételeinkben
(mesterséges adalékok, vegyszermaradványok), környezetünkben („növényvédő” szerek, gyomirtók, kozmetikumok, vegyszeres
szúnyogirtás, levegőszennyezés, égéstermékek stb.) kell keresnünk, itt Pomázon is!
Giay László
Pomázi Ökokör

Pomázi Ökokör
pomaziokokor@gmail.com
facebook.com/pomaziokokor
Olvasson minket a Pomázi Polgárban, következő cikkünkben a környezettudatos Karácsony témáját járjuk körbe.
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Nemesi temető a városunkban
A szerb temető nyugati sarkában, a sportpálya közelében, mintegy 200 négyzetméternyi
területen, kerítéssel elválasztva, egyszerű, de
szép formájú, nemesi címerrel díszített, feliratos vörös márvány (sűrű mészkő) síremlékek
sorakoznak. Az árnyas fák alatt porladva, a
Wattay család tagjai és a rokonsága alusszák
örök álmukat. A Ravatalozó úti iparteleppel és
a szerb temetővel közvetlenül határos, és ma
is használatban van. (Ide csak a családtagok
temetkezhetnek, időről-időre, exhumálással
szorítva helyet az új elhunytnak. A temető
gondnoka mindig egy leszármazott családtag.)
Ez a „magántemető” – Pomáz örökségének
becses darabjaként – több olyan személy
emlékét őrizte meg, aki jelentős szerepet játszott a település életében, vagy azon túl is
országos hírnévre tett szert.
Az újkori Pomázt betelepítő III. Wattay Pál
unokájának, Wattay II. Györgynek (1769–
1823) címerrel díszített sírköve erősen megkopott feliratos kő, amely a késői utód, Koronka Lajosné (Wattay Paula) síremlékével van
egybeépítve. A kőbe vésett felirat a família
utolsó direktorának, Wattay Györgynek, az
erényeit méltatva üzen az utókornak, mint „a
szelídség és az atyai szeretet remekje, a közdolgok előmozdításában való fáradhatatlanságának s a szíves egyetértés fenntartásában
való igyekezetnek nemes példája…” Meghalt
1823 karácsony havának 30-án, s vele sírba
szállt a közösség legfőbb támasza, a református egyházközség fenntartásához és a
templom építéséhez számos donációval
hozzájáruló legáldozatkészebb, legtekintélyesebb tagja. Olajfestmény arcképét a
református egyházközség kegyelettel őrzi.
Mocsáryné Fáy Mária (1846–1917) nőági Wattay leszármazott, az első magyar
utazónő, aki úti élményeit nyomtatásban is
közreadta. Síremlékét egy hatalmas tiszafa
lombozata takarja: „Beutazta Európát, Ázsiát, Afrikát és Amerikát, utazásairól könyvet
is írt…” – emlékeznek meg róla hálás rokonai.
Mocsáryné idős korában csak a nyarakat töltötte Pomázon, Pesten a szellemi élet ismert
és megbecsült alakjaként volt jelen. Egész vagyonát jótékonykodásra fordította, Pomázról
sem feledkezve meg.
Sírját az adományokban szintén élenjáró
családtagok veszik körül: a kapun kívülről
is jól látható – vörösmárvány síremlékek:
Fáy Rudolf (1770–1835), a nagyapa, Fáy
Ignác (1821–1863) az l848-as adományáról
elhíresült apa, a korán elveszített anya Fáy
Ignácné (Kenessey Franciska) (1827–1847),
a testvéröccs Fáy Géza, ki élt 9 évet, s emlékét apja a református iskola számára tett
alapítványában örökítette meg.
A legrégebbi sír a családhoz anyai ágon
kapcsolódó Mocsáry Antal író felesége, Darvas Mária (1769–1803) nyughelye, kinek
nem túl díszes nagyméretű sírkövére – a kor
divatja szerinti barokkos bőbeszédűséggel –,

 Wattay sírkert – nemesi temető

 Fáy család síremlékei

felvésték életének minden fontos állomását:
„boldogul múlt ki Pesten Szent Iván havának
VI. napján (1803) életének 34 fedhetetlen
házassági életinek pedig 15 esztendejében”.
Ma ez a legrégebbi sír a Wattay temetőben.
Hasonló értéket képviselnek a ma már
csak elvétve előforduló sírversek: Wattay József (1815–1860) fiatalon elhunyt feleségét
Princz Franciskát (1828–1854) így siratta:
„Láng vala, láng vezette, lángjával ment föl az
égbe. Honnan örök lobogó lángja hevíti szívem”. A tragikusan elhunyt Wattay Jolántól
(1889–1931) „Nagyon szerettél nagyon szerettünk soha nem feledünk!” – sorokkal búcsúzott megrendült családja.
Említést érdemel még Wattay György
második feleségének Darvas Krisztina
(1798–1820) asszonynak szokatlan formájú,
háromszög alapú, domború címerrel díszített
síremléke, amelynek felirata már alig olvasható. A felmérés során 51 elhunytat sikerült
azonosítani, közülük néhánynak az emlékét
már csak gyászjelentés őrizte meg, mint Wattay Lajos nemzetőr századosét és Wattay
János 48-as honvédét.
Az utókor „CSENDES NYUGODALMAT” kíván az itt nyugvók poraira!
Könczöl Dánielné

 Wattay György (1769–1823) és Wattay Paula
síremléke
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Őszi hírek a német suliból
Ez a hónap is aktívan telt a német suliban, a járványügyi helyzet ellenére is. Persze, úgy szerveztük az eseményeket, hogy
vigyázzunk egymásra.
Szent-Györgyi Albert születésnapja alkalmából tanulóink paprikát hoztak magukkal,
megemlékezve arról, hogy Nobel-díjas tudósunk ebből a zöldségből mutatta ki a C-vitamin hatóanyagát.
A 8. osztály a Gyopár-forráshoz kirándult,
majd egy réten leülve a tanárok nézték, ahogyan játszottak egymással, majd beszélgettek közösen. Láttak varangyos békát, színes
szitakötőket, hazafelé pedig találtak egy cicát. Jól szórakoztak.

Szeptember 22-e autómentes nap. Azok a
tanulók, dolgozók, akik ezen a napon gyalog,
kerékpárral, rollerrel vagy tömegközlekedést
választva érkeztek iskolánkba a diákönkormányzati tagoktól a bejárati kapukban egyegy kis nyomdaképet kaptak köszönetképpen és emlékül.
A magyar diáksport napján iskolánk tanulói és tanárai egy közös reggeli tornával
indították a napot. Vidám és élményekben

gazdag perceket szerezve az együtt mozgás
élményével gazdagodva, no meg kissé elfáradva indultak a gyerekek a tantermeikbe, az
első tanítási órára.
Hagyományunkhoz híven az Állatok világnapja alkalmából ismételten adományokat,
eleséget gyűjtöttünk az iskolánkban fészkelő és az ide látogató madaraknak, illetve az
akváriumi és tavi halainknak. A tavaszi, a
járvány miatt elmaradt, szintén adományozó akciónkat megtartva, a pomázi
kutyamenhely lakóinak is kértünk
kicsiktől-nagyoktól
elemózsiát, amit
az 5.osztályból Cecei-Fogarasy Ábel,
Kassai Zsófia, Tóth
Dorottya és Török

Hanna tanulók segítségével juttattunk el és
adtunk át a menhely dolgozóinak közvetítésével a kis és nagy lakóknak. Örömmel és
nagy szeretettel fogadták adományainkat,
amelyeket ezúton is köszönünk a lelkes adományozóknak!
Százhetvenegy éve történt. Aradon és
Pesten. A megtorlás kegyetlen volt. A zsarnok nem tűrhette a lázadást. Tizenhárom
honvédtábornok és az első felelős magyar
kormány miniszterelnöke halt vértanúhalált
e napon. És még nagyon sokan kerültek hóhérkézre vagy börtönbe súlyos évekre. Egy
bűnük volt: a magyar szabadságért harcoltak
mind! Rájuk emlékeztünk október 6-án. Minden osztály falára igényes tablók kerültek,
sok gyerekrajzzal. A felsősök megtanulták
kívülről az aradi vértanúk nevét kimondani
és helyesen leírni is. Megemlékező videófilmet néztek meg kicsik és nagyok. Reggel az
iskolarádión keresztül gyerekek véleményét,
gondolatait ismerhettük meg október 6-áról.
Íme néhány a sok közül:
„Én ezt az ünnepet szeretem, mert emlékezünk a régen meghalt hősökre.”
„Amikor lesznek gyerekeim, minden apró
részletet el fogok mesélni nekik.”
„Én szeretem a hazáról szóló ünnepeket.
Sokat jelent nekem ez az ünnep!”
Balog Ilona Katalin
intézményvezető

Kitüntető cím a Teleki-Wattay Művészeti Iskolának
Partnerségi kapcsolat hat országgal

Iskolánk nagy örömére az új tanévet ismét egy
nyertes pályázattal indíthattuk el. Az Erasmus+ Európai Uniós programon belül a KA229
pályázati rendszerben intézményünk Franciaországgal, Romániával, Horvátországgal, Spanyolországgal és Törökországgal fog együttműködni a következő két évben.
Hat ország diákjai és tanárai a partnerségi
kapcsolat részeként 1-1 hétre egymáshoz látogatva nemcsak megismerik egymás kultúráját és szokásait, hanem együtt dolgoznak
majd egy közös téma megvalósításán. E téma
keretén belül most a Táncművészeté lesz a
főszerep, így maga a projekt elnevezése is ezt
tükrözi, ami a Hop’Eur’hop címet kapta.
A cserekapcsolatokban olyan diákok
vesznek részt, akik
nemcsak jól kommunikálnak, hanem
kiválóan és elkötelezetten teljesítenek a Moderntánc
tagozatunkon belül.
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A sikeres pályázatnak köszönhetően a
résztvevők az elkövetkező években új stílusok megismerésével és bemutatásával, tánctörténeti kutatásokkal fognak foglalkozni.
Arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan és milyen táncműfajjal tudják kifejezni
az olyan európai értékeket, mint az egyenlőség és diverzitás, a szabadság, a szolidaritás,
az emberi jogok és a környezetünk védelme.
A projekt koordinátora iskolánk moderntánc
tanszakának tanára, Vincze Éva lesz.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
lett a TWMI

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola immár
második alkalommal nyerte el az Oktatási
Hivatal Bázisintézménye címet, így az elismeréssel 2017 óta büszkélkedhet. A sikeres
pályázók olyan megfelelő infrastrukturális
háttérrel, színes szakmai módszertannal, magas szervezeti kultúrával és újító szemlélettel
rendelkező intézmények, amelyek saját jó
gyakorlataikat, innovációikat képesek széles
körben átadni más intézmények számára.

A Teleki-Wattay Művészeti Iskola pedagógusai számára hatalmas megtiszteltetés és
öröm a cím újbóli elnyerése, hiszen ez egyben
munkájuk méltó elismerését is jelenti.
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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!
Krámer Zalán

2020. 07. 31

Bakom-Keleti Barnabás 2020. 09. 07
Dévényi Szonja

2020. 09. 18

Dévényi Vendel

2020. 09. 18

Szabó Marcell

2020. 09. 20

Nagy Tamás Noel

2020. 09. 23

Stanczil Károly

2020. 09. 23

Papp Bíbor

2020. 09. 24

Carraro Leonardo Miklós 2020. 10. 01
Gellért Loretta Szofia

2020. 10. 01

Balogh Barnabás

2020. 10. 08

Boda Flóra Petra

2020. 10. 09

Velizsál Zorka

2020. 10. 15

Ez történt a Mátyás iskolában
Az állatok világnapján

Idén mi szerveztük az állatok világnapjáról
való iskolai megemlékezést. Az osztályból
mindenki választott magának egy osztálycsoportot, ahova szeretett volna bemenni elő
adást tartani.
Bementünk a tantermekbe, elindítottuk a
felelős állattartásról szóló kisfilmet. A gyerekek a filmben látottak alapján válaszoltak
a videóba helyezett kérdésekre. Az alsó tagozatosoknak 8, a felsősöknek 20 kérdésre
kellett válaszolniuk. Vittünk egy lapot, amin
az adott kérdések voltak kinyomtatva. Erre

írtuk mi vagy a tanárok a gyerekek válaszait.
Amikor végeztek, elmondtuk – volt, aki már
az elején –, hogy mi is az állatok világnapja,
miről szól, és kinek a tiszteletére tartjuk. Végül visszamentünk a saját tantermünkbe, és
leadtuk a válaszokat.
A díjkiosztás három nappal később volt,
csütörtökön. Mivel az alsó és a felső tagozaton is egyenlő pontszám lett az első helyen,
sorsolnunk kellett, hogy melyik két osztály
látogathat el a Fülöp kecskefarmra. Miután
kisorsoltuk a nyerteseket, minden osztály választhatott egy osztályplüsst magának.
Somlai Emília 7.c

A 2. szünetben az alsósoknak Gál Anita
és Számedli Anikó tanító nénik zenés tornát
tartottak. Ezután az újraélesztés világnapja
alkalmából hozzánk érkező Favorit Mentőszolgálat 2 vérszállító rohamkocsijával ismerkedhettek meg diákjaink. A 3. szünetben
a felsősök Mikula Ildikó tanárnő vezetésével
tornáztak, táncoltak. Az iskola tanulói és pedagógusai piros vagy zöld felsőben jelentek
meg, ezzel is kifejezve az egészséges életmódra való törekvés fontosságát. A vidám
mozgás után minden osztály gyümölcs- és
zöldségtálat kapott, amelyet az osztálytermekben fogyasztottak el a diákok.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönjük a szervezést Inczédyné Számedli
Anikónak és Orgovánné Kiss Erikának, a segítséget Bruckerné Mikula Ildikó, Gál Anita,
Ácsné Horváth Szilvia, Szabó Mariann tanárnőknek, az anyagi támogatást a Pomázi Nebulókért Alapítványnak!

Rendhagyó egészségnap

Idén a vírushelyzet miatt a hagyományoktól
eltérően szerveztük meg egészségnapi programunkat.
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Köszönet!
Nemrégen bent jártunk a város jegyzőjének
fogadóóráján, hogy lakossági panaszokra,
illetve a nagyobb közösséget érintő javaslatainkra kérjük támogatását. Jóleső érzéssel
tapasztaltuk a pozitív hozzáállását, illetve a
felmerült problémákról a korrekt tájékoztatását. Nem ezt szoktuk meg a korábbi ciklus
jegyzőjétől, mikor többször megfordultunk
nála. Nem ragadtam volna tollat, ha nem
szembesültem volna a fogadóóra lezárásaként mind a két bejelentő, panasztevő esetén egy külön emlékeztető felvételével. Ebben rögzítésre kerültek a bejelentő adatai, a
bejelentés időpontja, tételesen összefoglalva
az ügyfél panaszai, aláírásunkkal hitelesítve.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a hivatal egyenrangú félként kezeli a hozzá fordulókat, és
bármikor visszakereshető módon kezelte
ügyünket.
Miután megköszöntük ezt a polgárbarát
eljárást, elgondolkodtam, hogy az új ciklusban még kiknek kéne megköszönnünk a közösségért végzett kiemelkedő munkáját, és

az alábbi három esetben találtam indokot a
megemlítésre:
Elsősorban Leidinger István polgármesternek a mostani választási ciklusra hatalmas munkával egyedül elkészített 92 oldalas
javaslatát a városi gazdasági és fejlesztési programra. Számonkérhető formában,
konkrét programokat feltüntetve, időpontok
meghatározásával, részletesen, szakmailag
átgondoltan terjesztette a képviselő-testület
elé jóváhagyásra úgy, hogy a gyéren folydogáló lakossági észrevételeket is beépítette.
Érdemes összehasonlítani az előző ciklus hasonló anyagával úgy formáját, mint tartalmát
illetően, hogy értékelni tudjuk a munkáját.
Külön dicséret illeti Hardi Péter alpolgármester munkáját, amit a lakosság napi szintű
tájékoztatására tett azzal, hogy beszámol a
Facebook oldalán a hivatalban és az önkormányzatnál végzett fontosabb eseményekről,
társadalmi munkában. Jellemző, hogy közel
ötezer látogatója van levelező oldalán, és
az észrevételeket, reakciókat mindig megvá-

Halloween a kastélyban
Október 31-én faragott tök versenyt, Halloween futamot és jelmezbemutatót rendeztek a Teleki-Wattay Kastélyszállóban. A szép
számmal megjelent résztvevők – akik közül
sokan jelmezben érkeztek – a játékokon pontokat szerezhettek, amiket a büfében különféle finomságokra válthattak be.
A jó hangulatú rendezvény megrendezésében közreműködtek a Közösen a Városunkért
Egyesület és a SZITA tagjai, a Nullpont Színjátszó Műhely és a Felvégszépítő csoport.

Ingyenes jóga
Bozsenával
Szerdánként 17 órától 18.30-ig meridián
jóga a Művelődési Házban,
péntekenként pedig délelőtt 9 órától a
Karitász Házban (Szent Miklós tér 1.).
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laszolja. Nagy űrt pótol ezzel a munkájával
városunkban. Nem lehetne ezt intézményesíteni valahogy?
Kiemelkedő társadalmi munkát végez a
városban Elek Icu. Hatalmas energiával szervezi a rászorultak karitatív megsegítését töretlenül, most már hónapok óta önzetlenül.
Hetente több mázsa élelmiszert juttatva el a
rászorulóknak.
Köszönöm a városunkért és az ott lakókért
végzett munkájukat, de remélem a következő
lap megjelenésekor lesz alkalmam a városi
problémákról is szólni.
László Attila
Pomáz, Víztároló u.

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

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

Vörösmarty
Gyógyszertár

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

Pomázi Polgár hirdetési tarifák
Méret

nettó

+áfa

bruttó

színes

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

50 800 60 960

1/2 (178 x 134 mm)

20 000

5 400

25 400

30 480

1/4 (86,5 x 134 mm)

10 000

2 700

12 700

15 240

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

5 250

1 415

6 665

8 000

1/16 (41 x 64,5 mm)

2 700

730

3 430

4 115

1/32 (41 x 30 mm)

1 350

365

1 715

2 055

RIASZTÓ- ÉS KAMERARENDSZEREK

Cím: 2013 Pomáz,
Vörösmarty utca 12.

Vagyonvédelemmel és villanyszereléssel foglalkozó,
közel 25 éves tapasztalattal rendelkező cég vállalja riasztóés kamerarendszerek telepítését, szükség esetén távfelügyeletre
való bekötését.

Telefon: 06-26-326-402

Tel.: 06-30-202-1254 E-mail: optimalseckft@gmail.com

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

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

Kukoricán nevelt, vágnivaló csirke
kapható a baromfikeltetőnél

e-mail:
badogosbela47@gmail.com

Nyitvatartás:
munkanapokon: 8–16 óráig
szombaton: 8–12 óráig

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

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

Vasárnap
8:00: Pomáz – plébániatemplom
(9:30 Csobánka – templom)
11:00 Pomáz – plébániatemplom
18.00 Pomáz – Szent Miklós kápolna
Hétköznap
hétfő, csütörtök
7:00 – plébániatemplom
kedd, péntek
18:00 – plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
18.00 Pomáz – plébániatemplom
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

