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Karácsony,
az Úr jelenlétének ünnepe
A világ minden táján ünnepelt karácsony az év legjobban várt
ünnepe. Keresztény alkalom Jézus születésének megünneplése, de nagyon átérzik a nem hívők is, akik egymás ajándékozásával ünnepelnek. A karácsony hagyományainak és eredetének egyaránt van vallási és pogány jelentősége. Gyökerében
a család és a népi szimbólumok – elsősorban a Mikulás, a betlehem és a díszes fa – fontosságát lehet kiemelni.
Lukács és Máté evangéliuma Jézus betlehemi születését
meséli el: Gábriel arkangyal megjelenését Máriánál – vagyis az
angyali üdvözletet –, a pásztorok imádását, a bölcsek látogatását. A keresztények számára a karácsony az Úr jelenlétének
ünnepét jelenti, aki eljött az emberek közé.
Te hogyan ünnepled a karácsonyt?
Olyan karácsonyt ajánlok neked, ami kevésbé vonzó, de garantálja a megváltást! Tudom, hogy a mai világ szempontjából
ez nem vonzó ajánlat, de keresztény szempontból ez az egyetlen megoldás, hogy az igazi boldogsághoz juss. Tudom, hogy
most ennek a boldogságnak az árát kérdezed tőlem, mert azt
szoktad kérdezni: „Mi az ára?”, de most én erre nem válaszolok! Erre a boldogságra, amit ajánlok neked, nem kettő vagy öt
év a garanciális idő. Ez maga az örök boldogság!
Kedves Olvasóm, Jézus Krisztus érted is megszületett, akár
hiszel benne, akár nem! Rajtad múlik, hogy fel tudod-e ajánlani a legnagyobbat, a legtöbbet! Még mindig egy árból indulok
ki: A SZÍVEDET!
Mogda Péter
plébániai kormányzó
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Isten veled, Polgármester Úr!
Életének 86. évében elhunyt Kulin Imre, volt polgármester. Az önkormányzat saját halottjának nyilvánította városunk rendszerváltás utáni első polgármesterét, aki 12 éven át, 2002-ig töltötte be tisztét. Búcsúztatásán, december 4-én, Leidinger István
polgármester az alábbi gondolatokkal emlékezett meg róla.
Polgármester Úr! Jelentem a tűz eloltva, a veszélyhelyzet
megszűnt!

Tisztelt Gyászoló Család, Kedves Ismerősök, Barátok, Kedves jó pomáziak!
Fájó szívvel búcsúzok Pomáz város polgárai és a város önkormányzata, polgármesteri hivatala, intézményei nevében az egykori Kertbarát Klub megalapítójától és vezetőjétől, városunk szeretett és tisztelt
volt polgármesterétől, Kulin Imrétől.

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Imre!

Hányszor tettem jelentést tűzoltóparancsnokként, amikor egy-egy
tűzeset, árvíz, műszaki mentés után érdeklődtél, vagy a hagyománnyá
vált, minden hétfőn ½ 9-kor tartott beszámolómon. Nem formálisan
figyeltél, hanem nagyon. Nem egyszer a hivatal ablakából kiabáltál le,
amikor riasztásunk volt, hogy hova mentek? Mert érdekelt, ha valaki
bajba került, kell-e segíteni. Polgármesterként elnöke voltál az öt település által fenntartott tűzoltótestületnek és a negyedévente tartott
közgyűléseken, polgármestertársaiddal mindig a települések ügyeit is
megtárgyaltátok, hogy lehet közösen, összefogva, erősebben fellépni,
a település lakóinak életét jobbá tenni, szolgálni. Mindenkivel jóban,
sőt baráti kapcsolatban voltál. Nemrég temettük jegyződet, Czink
Jóskát és pénzügyi csoportvezetődet, Romvári Marikát. Kiváló küldöttség megy az Istenhez a pomáziak ügyében reprezentálni!
Mikor is találkoztunk először? 1970-ben? A tűzoltóság közgyűlésén. Én verset mondtam, te – mint a Kertbarát Klub vezetője Pákolicz
Misivel ültél az első sorban és a közgyűlés végén gratuláltál, kezet
fogtál velem és azt mondtad, hogy nagy ember lesz belőlem.
Aztán jó hosszú ideig csak kedves feleségeddel tartottam a kapcsolatot, ő mint könyvtáros én, mint olvasó. De láttam munkádat, amit a
kertbarátoknál végeztél. Fogalom voltál. Nem csak Pomázon, az egész
országban. Mire jó egy kimondhatatlan nevű budapesti munkahely,
az FM Országos Szőlő-, Gyümölcsfa és Díszfaiskolai Szaporítóanyag
Felügyelőség, ahova HÉV-vel megy az ember és a HÉV-en barátkozik,
beszélget. Szóba kerülnek a kiskertek, a sok pesti víkendes, akik telket
vettek Pomázon, de nem értenek a kertműveléshez, és panaszkodsz,
hogy sír a lelked, ahogy a lepusztult dombokra nézel, a napsugaras
déli oldalakra, a mikroklíma páratlan zugolyaira, hol régi gyümölcsösök elvadultan tengnek, és szőlőket gaz borít, többségükben immár
senki földjei, s a parlagok közt tartatnak nyilván. A virágzó kertkultúra
csak emlék. És te, mint fiatal kertészmérnök hívást, küldetést éreztél,
bár sosem hittél a küldetéstudatban. Elkezdted tanáccsal ellátni a víkendeseket, a kertekkel rendelkezőket, és megláttál egy lehetőséget,
hogy hírnevet szerezz Pomáznak. Alakítani kell egy szervezetet, össze
kell fogni, barátkozni, művelődni, kertészkedni kell! Mindezt 1968ban… Volt is futkosás, hogy milyen szervezkedés megy itt Pomázon?
Aztán mindenki megbékélt, megnyugodott. Klubot alapítottál, még a
Hazafias Népfrontba is hagytad, hogy betagosítsák, mert csak így lehetett országos kertbarát mozgalmat csinálni. Pomázon is és még sok
helyen az országban ma is működnek a kertbarát klubok, amelyeket
több, mint 50 évvel ezelőtt megálmodtál és elindítottál.
Aztán sokáig nem találkoztunk. Majd egymásmellé sodort az élet a
rendszerváltáskor.
Itt a lehetőség, legyünk képviselők, legyél polgármester! Mennyit
kellett győzködni, hogy te vagy a legalkalmasabb ember, most, amikor politikailag sokfele szakad az ország, te tudod elhozni Pomázra a
nyugalmat, a békét. Csak azzal a feltétellel vállaltad el, ha segítünk,
ha melletted maradunk, ha kitartunk melletted. Ekkora hatalmas alázattal, szerénységgel, emberszeretettel még nem is találkoztam, ahogy
vezetőként dolgoztál. Mi, technokrata képviselők csak a feladatra, a
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végcélra, a műszaki, jogi és pénzügyi lehetőségekre koncentráltunk,
de te mindig láttad a feladatok mögött az embert. Mindenhova mentél, ahova hívtak. Mindenkihez volt türelmed, kedves szavad. És fönntartottad a békét. És Pomáz fejlődésnek indult. Tornatermek épültek,
bekötöttük a közműveket, virágoztak a civil szervezetek, újságokat,
könyveket adtál ki, vagy segítetted a kiadást, pezsgett a kulturális
élet. Megszülettek a testvérvárosi kapcsolatok, és ápoltál baráti szálakat Hans-Dieter Heller, később Martin Büchner polgármesterekkel
Németországból, vagy Pawel Buksalewicz polgármesterrel Lengyelországból, akik fájó szívvel búcsúznak tőled. Hoztuk hozzád a külföldi
delegációkat, a belföldi minisztériumi tisztviselőket, országos hatáskörű szervek képviselőit és te mindenkivel szót tudtál érteni. Önállósodott a tűzoltóság, a rendőrség, a zeneiskola, az iskolák, óvodák.
Kigondoltad a Pomáz napját, legyünk büszkék, hogy itt járt Petőfi,
legyen szeptember 23-a egy nagy civil ünnep. Szeressük ezt a földet,
idézted sokszor Sashegyi szavait. Nem baj, ha sok elmélete cáfolatra
talált, de ki higgyen ennek a községnek a dicső múltjában és nagyszerű jövőjében, ha nem mi pomáziak! És hittél abban, hogy várossá
leszünk, hittél abban, hogy evolúcióval sok mindent békésen el lehet
érni és nem kell hozzá revolúció.
Nem hittél és nem olvadtál fel az izmusokban, hitted az önrendelkezést, a belső szabadságot és nagybetűvel EMBER tudtál maradni egy
egyre embertelenebb világban is.
A minap autóval jöttem a Panni boltnál és megláttam egy magas,
szikár embert zöld kabátban, hosszú lépteivel sietett a járdán. Ösztönösen indexeltem és fékeztem, hogy ott megy az Imre és hazaviszem,
és közben beszélgetünk. Majd belém hasított a szörnyű felismerés,
hogy biztosan nem te vagy. Nem lehetsz te. Hiányodat nehéz lesz
megszokni.
Polgármester Úr! Köszönöm életművedet, szolgálatodat, fájó szívvel búcsúzunk, nyugodj békében!
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Engedély a budakalászi
„fél-elkerülő” útra

Decemberi nyitvatartás
a Szakrendelőben

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi
Osztálya PE/UT/01091-21/2021 számon kiadta az építési engedélyt a
budakalászi „fél-elkerülő” útra.
A tervek várhatóan még idén novemberben elkészülnek, és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) ebben az évben kiírhatja a
pályázatot a kivitelezési munkákra. 2022-ben megindulhat az építkezés, amely 2024 év végéig tart.

Az alábbi napokon változik a rendelési idő a megszokotthoz:
December 11. (szombat): műszaki karbantartás miatt a SZEI ZÁRVA
December 17. (péntek): a rendelés 7.00 és 13.00 óra között tart
December 23. (csütörtök): a rendelés 7.00 és 12.00 óra között tart
December 24. (péntek): országos munkaszüneti nap, a SZEI ZÁRVA
December 27–28–29. (hétfő-kedd-szerda): a rendelés 7.00 és 12.00
óra között tart
December 30. (csütörtök): a rendelés 7.00 és 19.00 óra között tart
December 31. (péntek): leltár és informatikai karbantartás miatt a
SZEI ZÁRVA

Szemelvények a tűzoltóság
eseményeiből
November 2-án Pomázon a Vörösmarty és Csokonai utca kereszteződésében két személygépkocsi ütközött. Az egyik a baleset következtében villanyoszlopnak hajtott. Mindkét járműben 1-1 fő utazott.
A mentők megfigyelésre mindkettőjüket kórházba szállították. A kiérkező pomázi önkéntes tűzoltók a járműveket áramtalanították, a forgalmi akadályt megszüntették.
November 10-én két személyautó és egy menetrend szerinti autóbusz ütközött Pomázon a Dobogókői úton. A buszon három utas és
a járművezető utazott, nem sérültek meg. Az egyik személykocsiban
egy, a másikban két fő utazott, egyikük sem sérült. A baleset miatt az
1111-es utat teljes szélességében lezárták. A pomázi tűzoltók a járműveket áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelés után a forgalmi akadályt megszüntették.
Egy fiatal férfi csúszott kb. 10 méteres mélységbe a Holdvilág-árokban november 14-én, vasárnap. A létra után történt esethez a pomázi
önkormányzati, a szentendrei hivatásos tűzoltók, valamint a Pest Megyei Kutatómentő Szolgálat quadja vonult. A sérültet a mentők és a
tűzoltók gyalog közelítették meg az erdőn keresztül. Miután a mentők
ellátták a sérült fiatalembert az árokból gyalog felsegítették a széles
erdészeti útig, ahonnan a kutatómentők quaddal a mentőjárműig
szállították. A mentők súlyos fejsérüléssel szállították kórházba.

Környékbeli jegyzők
konzultációja volt Pomázon
A szomszédos és környékbeli települések jegyzői és aljegyzői számára
szervezett konzultációt a Pomázi Polgármesteri Hivatal a Teleki-Wattay kastélyban. A rendezvényt Leidinger István polgármester nyitotta
meg.
Az első előadást dr. Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének
elnöke tartotta, majd Liszkay Krisztina településtervező, a Magyar
Építész Kamara Terület- és Településrendezési Tagozatának elnöke
a településtervezéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról tartott
tájékoztatót.
A programot egy kötetlen beszélgetés zárta az önkormányzatok
közútkezelési gyakorlatáról, amelyet dr. Imre Gábor csobánkai jegyző
vezetett fel.

5

Városunk

2021. december •

Döntések a november 25-ei
testületi ülésről
• Módosították a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet, amire azért volt szükség, hogy az előre nem látható bevételi-kiadási oldalon szereplő változásokat szerepeltessék a jogszabályban. A pénzügyi
osztályvezető beszámolójában elhangzott, hogy idén sem az önkormányzatnak, sem az általa irányított költségvetési szerveknek nem
volt likviditási problémája, a bevételek fedezték a kiadásokat.
• Elfogadta a képviselő-testület a helyi civil szervezetek pénzügyi
támogatási rendjéről szóló rendeletet. A korábbi, 2008-as rendelet
megalkotása óta alapvetően megváltozott a jogszabályi környezet, és
ezeket a módosításokat az önkormányzati rendelet csak részlegesen
kezelte. A most megalkotott jogszabály könnyíti a támogatást igénylők adminisztrációs terheit is.
• Ismét kiírja az önkormányzat az 1. számú háziorvosi körzet betöltésére szóló pályázatot. A praxis betöltéséig továbbra is helyettesítéssel oldják meg a háziorvosi feladatok ellátását a körzetben.
• A testület elfogadta a forgalomtechnikai kiviteli tervet, amely az
önkormányzathoz beérkezett lakossági bejelentések felülvizsgálata
alapján készült. A terv a város több pontján tükör vagy súlykorlátozó tábla kihelyezésével, forgalomlassítással, illetve egyirányúsítással
igyekszik rendezni a forgalomtechnikai kérdéseket.
• A 2. számú gyermekorvosi körzetben tartós helyettesítéssel dr.
Juhász-Keglovits Klára látja el a gyermekorvosi feladatokat jövő év
május 31-ig.
• Elbírálták a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. Eszerint 2022-ben hat diákot támogat az önkormányzat ösztöndíj formájában, közülük öten
havonta 30 ezer forintot, egy hallgató pedig 15 ezer forintot kap 10
hónapon keresztül.

Közmeghallgatást tartott
az önkormányzat
November 15-én a művelődési ház nagytermében volt a közmeghallgatás, amely egy perces néma főhajtással kezdődött Kulin Imre volt
polgármesterre emlékezve. A képviselők elfogadták az önkormányzat
saját halottá nyilvánításáról szóló előterjesztést. A lakosság részéről
javaslatok, kérdések hangzottak el többek között a költségvetéshez,
forgalomtechnikai szabályozáshoz, környezetvédelmi és szociális
ügyekhez kapcsolódóan.

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
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Stabil az önkormányzat pénzügyi helyzete
Az elmúlt esztendő eredményeiről és nehézségeiről beszélgettünk Leidinger István polgármesterrel. Többek között arról, hogy
milyen beruházások történtek a városban, mik várhatóak a jövő évben, és miért tartja szükségesnek a külterületi telkek esetében az adórendezést.
Az önkormányzat munkájára hogyan hatott a koronavírusjárvány?
Az év a tavalyról áthúzódó erőteljes pandémiás nyomással kezdődött.
Ez júniusig a képviselő-testületi munkára is rányomta a bélyegét, mivel
a törvény értelmében sem a testület, sem a bizottságok nem ülésezhettek. Ebben az időszakban a képviselőkkel kéthetente-havonta online üléseket tartottunk, ahol minden előterjesztést átbeszéltünk, és ez
alapján hoztam meg a döntéseket. Nem kevés pénzt költött a város a
járvány megelőzésre, főleg az első hullám idején. Megjegyzem, hogy novemberben beszélgettem Martin Büchnerrel, Oberhausen-Rheinhausen
polgármesterével, hogy Németországban hogyan zajlott a járványkezelés. Elmondta, hogy ők minden pénzt visszakaptak, amit a járványra
költöttek. Mi nem, hogy nem kaptunk vissza semmit, de még csökkent is
az önkormányzat bevétele, hiszen a gépjárműadót teljesen elvonták, az
iparűzési adót megfelezték, és kompenzálással kaptuk vissza.
Hogyan alakult a város pénzügyi helyzete?
Elmondhatjuk, hogy egyenesbe hoztuk a város gazdálkodását, stabil
az önkormányzat likviditása. A 200 millió forintos rendelkezésre állási
hitelhez sem kellett hozzányúlni, így valószínű, hogy a decemberi hitelfordulónál fel is tudjuk mondani. Párbeszédet kezdeményeztünk a
helyi vállalkozásokkal, több alkalommal Üzleti Kaszinót szerveztünk
számukra. Ennek is betudom, hogy bár gazdasági visszaesés van az
országban, 100 millió forinttal több iparűzési adó folyt be, mint amire
számítottunk. Külön öröm, hogy sok vállalkozó hozza vissza a cégét
Pomázra.
Milyen fejlesztések, beruházások történtek az év folyamán?
Elkezdtük felépíteni a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Szolgáltató Kft.-t. Már több feladatot át is adtunk nekik, például a
közterület-fenntartási munkákat és az iskolai konyhák üzemeltetését,
emellett még épületfelújításokat is tudtak vállalni. Szeretnénk tovább
erősíteni a céget, hogy a városnak legyen egy olyan csapata, akik a
műszaki, karbantartási, felújítási munkákat el tudják végezni. A Pomáz Kft.-vel egy nagyon értékes, 2000 m2 alapterületű ingatlant is
megvásárolt az önkormányzat a város szívében, és ebben az évben
több hektár földterülettel is gazdagodott a város. Februárban átadtuk
a Béke utcai új bölcsődét, az óvodákba új játékokat kaptak a gyerekek, és most zajlik a Hétszínvirág Óvodában a vizesblokk felújítása.
Elkészült a Marschalkó villa tetőfelújítása és állagmegóvása. Részben
pályázati pénzből megvalósult a művelődési ház villámvédelmi rendszere. Áprilisban beindítottuk a helyi kisbuszjáratot, ami kiterjesztett
útvonalon közlekedik a Vörösmarty lakótelep és az Orlovácz irányába.
Sűríteni egyelőre nem tudjuk a járatot, mert erre is vonatkozik a díj
emelési tilalom. Egész évben végeztük az útkarbantartási munkákat,
30 milliót költöttünk a kátyúk és az útpadkák rendezésére, megszerveztük a síkosság-mentesítést és a hókotrást. Lényegesnek tartom,
hogy a településen nagy kulturális pezsgés van, mind a művelődési
házban, mind a Teleki-Wattay kastélyszállóban jobbnál jobb programokkal kápráztatják el a szervezők a pomáziakat. Büszke vagyok arra,
hogy nagyon jó hangulatú Pomáz napot, Kultúrházak éjjel-nappal
programot és Szüreti felvonulást tudtunk rendezni. Év végén a legnagyobb dobás a Pomázi Advent és a jégpálya felavatása. A jégpályaépítés költségeinek felét pályázaton nyertük, a többit a város tette hozzá.
Fontos, hogy a pálya már a város tulajdona, amit minden évben fel
tud majd állítani.

Sikerült betölteni a hiányzó orvosi praxisokat?
December elsejével sikerült gyermekorvost találni a 2. körzetbe. Ami
nehezen megy az Perger doktornő volt praxisának, az 1. háziorvosi
körzetnek a betöltése. Folyamatosan hirdetjük, megvan rá a finanszírozás, letelepedési- és lakhatási támogatással próbáljuk kedvezőbbé
tenni. Sajnos nagyon nehéz ebben az ügyben lépni, mert országosan
több mint 500 háziorvos hiányzik a rendszerből.
Miért volt szükség a külterületi telkek esetében az adórendezésre?
Eddig, akinek külterületen területe volt, az nem járult hozzá a város
költségeihez. Itt nem a mezőgazdasági területekre gondolok, mert
azok adómentesek, hanem azokra a befektetőkre, akik jelentős földterületeket szereztek meg saját maguknak, és nem mezőgazdasági
céllal használják azokat. Ezeknek a területeknek a megadóztatását
határozta el a képviselő-testület. A befolyó adóösszeg az elvont gépjárműadót kompenzálta volna. Mivel júniusig nincs adóváltoztatási
joga az önkormányzatnak, így ez egyelőre nem hatályos.
Milyen tervek vannak a jövő évre?
Egy sikeresnek mondható 300 millió forintos pályázatunkból három
utca – a Vár, Kökény és Liliom utcák – csapadékvízelvezetését és útépítését tudjuk majd megoldani. A Dankó Pista utcában jövő márciusban indul a csatornaépítés. Beszerzünk munkagépeket is, amikkel
az utak karbantartását tudjuk majd megoldani. Folytatjuk a területek
jogi rendezését. Ez eddig nagy akadálya annak, hogy előre tudjunk
lépni. Gondolok itt a Főutca programra, amit addig nem tudunk megvalósítani, amíg a jogi rendezést nem oldjuk meg. Ki kell szabályozni
például a járdákat, mert nem az önkormányzat a tulajdonos, hanem
a magyar állam. Amíg nem tudjuk önkormányzati tulajdonba venni,
addig semmiféle pályázaton nem tudunk indulni. Folyamatosan tárgyalunk a Magyar Közúttal a főutca rendezésének lehetőségéről, engedélyes terveink vannak, amik alkalmasak arra, hogy ha rendezzük
a jogi kérdéseket, akkor arra alkalmas pályázatokon indulni tudjunk.
Nagy Szilvia
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Szépül a kastély
kertje

Kiállítás a proaktív minimalizmus
képviseletében
Egyetlen végtelen a címe Fejős László grafikus, a proaktív minimalizmus hazai képviselője kiállításának, amely a Teleki-Wattay
kastélyban volt látható. A kiállítást Verebes
György Munkácsy-díjas festőművész nyi-

totta meg, aki beszédében Homo Viatornak
nevezte Fejős Lászlót, aki minden lépéséhez képes megteremteni a talajt is. A kiállításmegnyitót Nyeste Gábor gitármuzsikája
kísérte.

420 árvácskát ültettek el a Teleki-Wattay
kastély kertjében a Magyar Gyula Kertészeti
Technikum és Szakképző Iskola tanulói gyakorlati óráik keretében.

Lampionos felvonulás és tábortűz a német suliban
Régi hagyomány iskolánkban a Márton-napi
lampionos felvonulás. Idén is lelkesen készültek a gyerekek az eseményre a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen.

Már hetekkel korábban elkezdték készíteni a felvonulásra a színpompás lampionokat
üvegből vagy speciálisan előkészített papírból. A menet november 11-én a római katolikus templomtól indult, ahonnan rövid misét
követően indultak el a gyerekek és szüleik az
iskola felé. Útjukat rendőrök biztosították és
a tűzoltóság munkatársai is kísérték őket. Az
iskolában óriási tábortűz fogadta az ünneplőket, és persze forró tea is, hiszen elég csípős
volt már a levegő. A gyerekek nagyon élvezték
az esti forgatagot, a tanároknak és a szülőknek
pedig lehetőségük nyílt a kötetlen beszélgetésre, amire a hétköznapi rohanásban ritkán jut
csak idő. A szülők által felajánlott sütemények
gyorsan fogytak és hét óra felé a tűz is elaludni
készült. Maradék lángját – a tanulók örömére
– a tűzoltók oltották el, óriási füst kíséretében.
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A Márton-napi felkészülés során a fiatalabb korosztály megismerkedhet a hagyomány eredetével. Ma már szinte minden
tanuló tudja, hogy Márton a IV. században
élt és a mai Szombathely területén született.
Fiatalon a római légió katonájaként szolgált.
Így jutott el Franciaországba, ahol kegyes
cselekedetével beírta magát a történelembe,
amikor egy koldusnak adta köpenyét, hogy
megóvja őt a hidegtől. Ezután megváltozott
az élete, látomásában Jézus magához hívta,
megkeresztelkedett és kilépett a légióból.
Franciaországban maradt, papnak állt. Példás magatartásával hamarosan mindenki
megbecsülését kivívta, aminek eredményeként Tours város püspökévé választották.
Csakhogy ő nem vágyott ilyen dicsőségre!
Sőt, amikor eljöttek érte, hogy felavassák inkább elbújt. Egy libaólba próbált menedéket
keresni, de a libák elárulták őt hangos gágogásukkal. Így azután nem kerülhette el vég-

zetét, püspökké szentelték. A hiedelem úgy
tartja, hogy csodálatos gyógyítások fűződnek a nevéhez, amelyekért szentté is avatták
őt halála után. Azóta is ő a gyógyítók védőszentje. És innen ered az a gasztronómiai hagyomány, hogy ezen a napon libát kell enni.
Számos közmondás is született ezzel kapcsolatban:
Aki Márton-napon libát nem eszik, egész
évben éhezik.
Ha Márton fehér lovon érkezik, enyhe tél,
ha barnán, kemény tél várható.
Márton napján, ha a lúd jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál.
Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, ha
borús, borongós tél.
Ha Márton-napon borongós az idő, ilyen
lesz a március is.
A bornak Márton a bírája.
Domnánovics Zsuzsa
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Remélem az utódom folytatja a megkezdett munkát
Martin Büchnert, Oberhausen-Rheinhausen leköszönő polgármesterét kérdeztük arról, hogy számára mi a legemlékezetesebb és a legfontosabb a városaink között fennálló 30 éves testvérvárosi kapcsolatból, miért nem szeretné
újra jelöltetni magát, és milyen úton indul tovább.

30 éves a német-magyar testvérvárosi kapcsolat. Mi az, aminek különösen örül ebből az időszakból a
testvérvárosi kapcsolatot tekintve?
A leginkább annak örülök, hogy az elmúlt
30 évben Pomáz és Oberhausen-Rheinhausen polgárai között barátságok alakultak ki, amely többek között a testvérvárosi
kapcsolatnak is köszönhető. A kölcsönös
látogatások is mindig fontos mozzanatok
voltak. Pomáz lakói mindig a legnagyobb szívélyességükről és vendégszeretetükről tettek
tanúbizonyságot. Emlékeimben őrzőm a látogatásainkat a Pomáz Napra, ahol nagyon
lenyűgözött mind a programok összeállítása,
mind az ételek változatossága.
Milyen eseményekre emlékszik vis�sza szívesen?
A legemlékezetesebb történet vitathatatlanul
Csordás Tibor úr budapesti városnézéséhez
kötődik, ahol hatalmas tudásról tett tanúbizonyságot Magyarországról és Budapestről,
a rendszerváltás előtti és utáni időszakról,
amelyet izgalmasan és egyben szórakoztatóan mesélt el. Azokat az időket is megem-

líteném, amikor a határok még zárva voltak.
Sok történet felelevenedik bennem, például
amikor még Karl Fühllel hoztuk a karácsonyi
csomagokat Pomázra és órák hosszat kellett
várakoznunk a határon. Pomáz városvezetésének közbenjárására volt szükség, hogy tovább utazhassunk. Természetesen a visszaemlékezésemben nem szabad elfelejtenem
megemlíteni azt, amikor a településünkről
utazó delegáció több órát késett és a pomázi
barátaink már előre megünnepelték az érkezésünket.
Az elmúlt három évtizedben – amióta a testvérvárosi kapcsolat tart –
Pomáz sokat fejlődött. Községből
város lett, nőtt a lakosságszáma, a
területe. Oberhausen-Rheinhausen
életében hogyan alakult ez a 30 év?
Oberhausen-Rheinhausen lakosainak száma
az elmúlt 30 évben kb. 8645 főről 9542 főre
emelkedett. Az alapvető infrastruktúra nem
változott, azonban számos területen történt
fejlesztés, mint például a gyermekgondozás
esetében, ahol egy éves kortól egészen az
iskolás kor befejezéséig követjük a
gyerek fejlődését.
Nyugdíjasházat építettünk idős lakók
számára, fejlesztés
történt a megújuló
energiaforrások – a
napelem és biogáz
terén, az iskolát és
a sportcsarnokot
felújítottuk, illetve
újat is építettünk,

és nem utolsó sorban a régi
alkalmazottak helyére agilis
csapatot szerveztünk az Oberhausen-Rheinhausen polgármesteri hivatalba.
A hírek szerint nem szeretné
újra
jelöltetni
magát polgármesternek.
Miért döntött így, és hogy
képzeli el a jövőjét?
24 év után úgy döntöttem, hogy még egyszer
valami újat kezdek, és a korábbi szakmámhoz
visszatérek, mint ügyvéd, illetve szaktanácsadó. Ezen túlmenően mediátori képzésen veszek majd részt, amely a jövőbeni munkám
során szükséges lehet. Azt kívánom, hogy
aki majd a posztomat a hivatalban a jövőben
betölti, a megkezdett munkámat folytassa,
és a településeink közötti barátságot tovább
ápolja.
N. Sz.
A fordításért köszönet
Szabóné Jordán Krisztinának

Emléktábla a testvérvárosi kapcsolat megszületésének
30. évfordulójára
Martin Büchner Oberhausen-Rheinhausen
polgármestere és Leidinger István Pomáz
polgármestere avatta fel a két település 30
éves testvérvárosi kapcsolata alkalmából állított emléktáblát. Beszédében Martin Büchner megemlékezett a testvérvárosi kapcsolat
megszületésében közreműködő és a testvérvárosi szerződést aláíró két korábbi polgármesterről: Kulin Imréről és Klaus-Dieter
Hellerről is.
Az emléktábla az Oberhausen-Rheinhausen téren (Huszár utca és Kartal utca
sarka) található.
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Lehetőségek az elektronikus ügyintézésre
December 20. és január 2. között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. A hivatal osztályai ügyeleti rend szerint működnek,
ügyintézésre csak rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben van
lehetőség. 2022. január 3-a, hétfőtől, a polgármesteri hivatal a megszokott ügyfélfogadási rend szerint működik.
A koronavírus-járvány miatt, a hivatal épületében egyszerre tartózkodó személyek számának csökkentése érdekében, a személyes
ügyintézéshez előzetes időpontfoglalás szükséges. Időpontot foglalni
telefonon a (26) 814-300-as számon, e-mailen a pomaz@pomaz.hu

Köszöntötték
a pomázi szociális dolgozókat
A szociális munka napja alkalmából köszöntette Hardi Péter alpolgármester és Kiss László képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
tagja a Szociális Szolgáltatási Központ munkatársait.
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címen, személyesen pedig az Ügyfélszolgálaton (Luppa Vidor utca
12.), hivatali időben lehet.
A személyesen, illetve postai úton papír alapon benyújtott iratokon
kívül az ügyfelek több elektronikus ügyintézési lehetőségi forma közül
választhatnak:
– Az E-Önkormányzat Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap), ahol a bejelentkezéshez telefonos azonosítás, Ügyfélkapus regisztráció vagy elektronikus személyigazolvány szükséges.
Az Ügyindítás menüpontnál a legördülő listából választhatnak ügy
típust.
– Amennyiben az oldalon az adott ügyben nincs megfelelő formanyomtatvány,
akkor az e-Papír oldalon (https://epapir.
gov.hu) küldhetik el hivatalosan beadványukat. Az oldal használatához szintén
Ügyfélkapus regisztráció szükséges.
– Elektronikus levélben is tehető ellenőrzött bejelentés, kizárólag az ellenorzott.bejelentes.pomaz@pomaz.hu e-mail
címen. Ellenőrzött bejelentés alapján végezhetőek az engedélyköteles tevékenységek. (Kormányrendelet határozza meg,
hogy az ellenőrzött bejelentések közül
milyen ügyek vannak kizárva. Ezeknek az
ügyeknek a listája az oldal aljáról letölthető.) A bejelentést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, amelynek az
engedélykérelemre jogszabályban előírt
adatokat és mellékleteket tartalmaznia
kell.
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Csak el kell kezdeni csinálni
Családi kötődéseiről, híres felmenőiről, a városért végzett önzetlen munkáiról, a szinte a semmiből megteremtett házfelújításokról és rendezvényszervezésekről beszélgettünk Giszinger Károllyal, az idei Pomázért kitüntetettel.
Pomázi gyökerei vannak?
Édesapám pomázi születésű volt, édesanyám 5-6 éves korában került
ide árva lányként. Anyukájának a testvére nevelte, mivel a szülei korán meghaltak. Édesapámat, aki az áramszolgáltatónál dolgozott nagyon sok ember ismerte, szerette. Nagyapám a temetkezési egyletnek
volt a megalapítója. Az anyai nagyszüleim nyomán – akik a Rhédey
család sümegi ágához tartoztak – II. Erzsébet ükanyjának a leszármazottai vagyunk, amiről meg is van a papírunk. Anyai nagyanyámnak
pedig Béri Balogh Ádám, kuruc brigadéros tartozott a felmenői közé,
erről is megvan a kutyabőr.
Hogyan került a helyi civil életbe?
A 80-as években kezdtem bele a közösségi munkába, szüleimmel
együtt ekkor lettünk a Kertbarát egyesület tagjai. Igen összetartó társaság volt, sok közös rendezvénnyel, munkával. Akkoriban kezdődött
a közterületeken a fásítási program, közparkok rendbetétele. Főként
ezeket szerveztük, csináltuk.
Össze tudja számolni hány egyesületnek a tagja, és milyen
munkákban vett részt?
Tucatnyinál is több helyi civil szervezetnek voltam és vagyok a tagja,
Pomázon a Magyarok Szövetsége helyi elöljárója is vagyok. Az elmúlt
évtizedekben, amit meg lehetett tenni a városért, azt megcsináltam.

 A felújított Hubertus ház

Sokféle munka és kezdeményezés megtalált. Amikor a Helytörténeti
Múzeumot szervezték, akkor megtaláltak, mint villanyszerelőt. Édesapámmal és két barátunkkal együtt elmentünk és társadalmi munkában megcsináltuk az egész házban a villanyszerelési munkákat, csak
az anyagköltséget kértük. A Hősök terén álló Magyar kereszt felújításakor is megtaláltak, hogy tudnék-e segíteni. Szerencsére akkoriban
pont egy díszműkovácsnál dolgoztam, és rajta keresztül sikerült elkészíttetni a mécsestartót. Amikor megcsináltuk a keresztet, a kőfaragó
mondott egy összeget, amire mondtuk neki, hogy az sok. Kérdezte,
hogy mi mennyiért csináljuk. Semennyiért – válaszoltuk. A végén ő
sem kért semmit, csak az anyagköltséget. Azóta minden adventkor
mécsest gyújtunk, feldíszítjük a keresztet és a környékét. Az elmúlt
években a Hubertus házat, a volt Janda Vilmos kulcsosházat hoztuk
rendbe társadalmi munkában. Kitakarítottuk az épületből az évek
alatt felhalmozódott lomot, szemetet, és kívül-belül felújítottuk, berendeztük. Most hasonló a munka a Hősök terénél lévő Civil Háznál
is, azt is szinte a semmiből kell felépíteni.
Országos rendezvények megvalósításában is segített.
A Magyarok Szövetségével kezdtük a Magyarok Országos Gyűlését
megszervezni, gyakorlatilag pénz nélkül csináltuk meg őket. Sok ember nem hiszi el, hogy ezt meg lehetett valósítani, pedig csak el kell
kezdeni csinálni. Az összes MOGy-on részt vettem 2009 óta, ahol a villanyszerelés főszervezője voltam. A feladatunk a világítás, hangosítás
biztosítása volt az egész rendezvényen a színpadokon, a sátrakban,
az árusoknak és a büféseknek. Az első rendezvényeken százezer felett
volt a látogatók száma, ekkoriban még egy 15-20 fős csapat végezte
a hangosítási-, villanyszerelési munkákat, az utolsó MOGy-ra, 2019ben, öten maradtunk, de ennyien is el tudtuk végezni a munkákat.
Mi a motiváció ennyi önzetlen segítséghez?
Sose érdekel, és nem szoktam figyelni, méricskélni, hogy én men�nyit segítettem, mennyit segített a másik, vagy adott esetben men�nyi viszont segítséget kaptam. Ha az ember valakinek segít, akkor a
visszasegítés is előbb-utóbb megérkezik. A balesetemnél ezt megtapasztalhattam, ami után minden további nélkül jöttek nekem segíteni.
Szeretek elmenni a különféle rendezvényekre, és ha már ott vagyok
akkor segíteni is. Jó cél érdekében hajlandó vagyok bármiben segíteni.
Úgy szép az élet, ha az ember sok mindennel foglalkozik.
N. Sz.
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Civil házunk táján…

Tiszta vizet a poharainkba

A környékbeli civilekkel együttműködve egy
újabb térségi, illetve országos problémára
hívtuk fel a figyelmet. Első lépésként petíciót fogalmaztunk meg közösen, amelyet
a kormánynak, minisztériumnak, miniszterelnöknek címeztünk a vízszolgáltatással
kapcsolatban. A munkánkhoz több vízügyi
szakszervezet is csatlakozott, így már a Víz
Koalíciónk is megalakulhatott. A Facebook
on folyamatosan nyomon követhetőek az
aktuális események, fejlemények, sajtó hírek
(www.facebook.com/vizkoalicio). Ehhez a
koalícióhoz folyamatosan lehet jelentkezni
civil szervezeteknek, vízügyi szakszervezeteknek és önkormányzatoknak. Következő
lépésként egy konferencia megszervezését
tűztük ki célul, ahol a civilek, szakemberek,
önkormányzatok ütköztették álláspontjukat,
illetve a közös, mindenki számára megnyugtató megoldásokat kerestük. Ennél a problémánál nagyon fontos az érdekegyeztetés,
valamint minden szereplő – mind a kormány,
mind a lakosság és a vízszolgáltatók – részéről a felelősségtudat.

A Víz Akciókonferencián elhangzottakat
röviden összefoglalva: a vízhez, mint alapszükséglethez és alapvető élelmiszerhez való
hozzáférés, illetve ennek biztosítása minden
ember számára alkotmányos jog. Magyarországon a csapvíz az európai viszonylathoz
képest is nagyon jó minőségű, mondhatjuk,
megközelíti az ásványvíz minőségét. A vízügyi vállalatok alacsony dolgozói létszám
mellett igyekeznek a hibajavításokat a lehető
leggyorsabban és a legnagyobb szakértelemmel ellátni! A visszajelzések is azt mutatják,
hogy erőn felül is minőségi és hatékony munkát végeznek. A csőtörések sajnos egyre gyakoribbak az ország teljes területén, mivel 5070 éves csőhálózatokról beszélünk. A teljes
hálózat cseréjére szükség lenne, ami állami
és uniós támogatás nélkül elképzelhetetlen.
Emellett a szakmunkások bérét is emelni kellene, mivel a pálya elhagyása súlyosan érintené a hibaelhárítást. El kell, hogy mondjuk,
a rezsicsökkentés gátat szab a fejlesztések és
a bérek emelésének. A problémák megértése
után javaslatok, ötletek is elhangzottak, ame-

Civil Advent
Örömmel tájékoztatom a kedves Olvasókat,
hogy a Civil Házunk szépen alakul. Az újság
hasábjain keresztül is szeretnék köszönetet
mondani azoknak az önkénteseknek, akik fáradságot, energiát nem kímélve dolgoztak a
házon, hogy eljussunk már egy fejújítási szintig. Még nem készültünk el teljesen, de ez nem
akadályoz meg minket, hogy készülődjünk a
pomázi lakosok meghívására az adventi programjainkkal. Már javában takarítunk, dekorálunk. Rendezvénysorozatunk a négy adventi
hétvégén, szombat-vasárnap délelőttönként
Manó Műhellyel indul, gyerekeknek szóló
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változatos kézműves foglalkozásokkal készülünk. Délben ebéddel kedveskedünk vendégeinknek. Délutánonként popcornos filmvetítések lesznek nagycsaládok, gyerekek számára.
Közben adventi vásár is várja látogatóinkat.
A SZITA csoport Mikulásüzeme pedig a pomázi hátrányos helyzetű gyerekek számára fog
gyűjtést szervezni. Részletes programjainkat
Facebook oldalunkon (Pomázi Civil Ház néven), az önkormányzat weboldalán és plakátokon lehet figyelemmel kísérni. Várunk Mindenkit, Kicsiket és Nagyokat sok szeretettel!
Gy. F.

lyek ezt a közműágazatot kihúzhatnák a bajból. Az áfa csökkentése lehet a legjobb megoldás, mint az alapvető élelmiszereknél, az
5%-os áfa tartalom lenne a legoptimálisabb,
így a közmű szolgáltatóknál is jelentős megtakarítás jöhetne létre. A vízszolgáltatás minősége mellett beszéltünk még a szegregáció
problémáiról és környezetvédelmi szempontból is átvizsgáltuk a vízügyi helyzetünket.
Szükség van Magyarországon víztározókra,
az összegyűjtött csapadékvíz alkalmas lenne öntézésre, a mellékhelyiségek öblítésére
is használt vizet kellene használni, nem a jó
minőségű ivóvizünket.
A beszélgetések mellett kiállítás is volt,
ahol a rozsdás, kilyukadt csövektől kezdve
a különféle vízmintákig sok minden látható
volt. Volt térképkészítő műhely, ahol minden
település résztvevői egy vaktérképre felcímkézhették a vízszolgáltatással kapcsolatos
problémáikat. Illetve gyönyörű, tanulságos
vízmeséket is hallhattak a résztvevők a beszélgetések szünetében.
A petíció aláírására jelképesen felhívtuk
a figyelmet, a vízkoalíció alapítói egyszerre
nyomták meg az aláírás-számláló gombot.
A konferencia alatt a kivetítőn lehetett végig
követni az aláírások számának növekedését.
A nap végére elértük a közel 1500-at. A petíciót még mindig alá lehet írni, ennek elérhetősége: www.szabad.ahang.hu/petíciók.
Sok értékes gondolattal zártuk a napot, s
minden bizonnyal elindítottunk egy párbeszédet, közeledést az ügy szereplői között.
Ezt folytatni fogjuk a megoldások megszületéséig.
Gyarmati Fruzsina
Pomázi Civil Szövetség elnöke
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Megnyílt a jégpálya és a karácsonyi vásár
Ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a Pomázi Advent programsorozat a Szent István
parkban, ahol karácsonyi vásár és korcsolyapálya is várja a látogatókat.
Leidinger István polgármester nyitotta
meg a rendezvényt, aki az adventi koszorún
az első gyertyát is meggyújtotta. Az FMK női
kara karácsonyi kórusműveket adott elő, a
pomázi egyházfők adventi áldást mondtak,
a jégpályát pedig a műkorcsolya bemutatót
követően birtokba vehették a korcsolyázók.
Az adventi vásár hétfőtől csütörtökig
14–21 óra között van nyitva, pénteken 14-től
22 óráig, hétvégén pedig 10 órától 22-ig.
A jégpálya hétköznapokon 16 és 20 óra között, hétvégén 8–14 és 16–20 óra között várja
a látogatókat.
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100. születésnap a Szociális Szolgáltatási Központban
Gondozóházunk legidősebb lakója dr. Simoncsics Pálné, Györgyi néni november 12én töltötte be 100. életévét.
Ebből a jeles nap alkalmából Pomáz Város
Önkormányzata köszöntötte őt. Hardi Péter
alpolgármester és Kiss László képviselő virágcsokorral és egy kis csomaggal kedveskedett Györgyi néninek.
Ez a hosszú élet – 100 esztendő – bővelkedett jóban, rosszban. Ha csak bele
gondolunk, Györgyi néni átélte az egész 20.
századot – világháborút, kitelepítést, 56-os
forradalmat, rendszerváltást. Jó kedvét, vidámságát, életörömét, tudásszomját a mai
napig megőrizte.
Dr. Simoncsics Pálné, mindenki Györgyi
nénije 1921. november 12-én született Tiszaroffon. Édesapja, akit korán – 3 éves korában vesztett el, dohánybeváltó tiszt, édesanyja tanárnő volt. Az édesapa elvesztése
után Szentesre költöztek édesanyjával, aki
ott kapott tanítónői állást. Tíz évesen Debrecenbe került leánynevelő intézetbe. Ott járt
középiskolába és az érettségi bizonyítványát,
valamint vele együtt a tanítói képesítést is a
debreceni Református (Dóczy) Leánynevelő
Intézetben szerezte meg. 1940-44 között a
szegedi Polgáriskolai Tanárképző Főiskolán
tanult, magyar-történelem szakos tanárként
diplomázott.
A főiskolai évek alatt ismerkedett meg férjével, Simoncsics Pállal, akivel 1945-ben kötöttek házasságot. Két fiú gyermekük született, 1946-ban Péter, 1948-ban János.
Egész életét a tanulásnak és tanításnak
szentelte. Volt ápolónői-kollégium igazgató,
Tanítóképző Intézet kollégiumának Igazgató-

ja, a Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom
Tanszékének tanársegédje, majd az Orvosegyetem Apáti Jenő Lánykollégiumának igazgatója. Mindeközben a szegedi József Attila
Tudományegyetemen középiskolai tanári
diplomát szerzett. 1970-től a szegedi Bartók
Béla Művelődési Központ igazgatója volt.
Ezekről az évekről mondta: „Életem talán
egyik legnagyobb sikere, hogy pedagógusként bárhová is sodort az élet, mindig nagyon
megszerettek az emberek… Ne felejtsétek el a
legeslegfontosabb a szeretet!”
Nyugdíjasként még évekig dolgozott idegenvezetőként. Imádott férje 2002-ben

hunyt el, ezután fiai felváltva gondoskodtak
róla.
Györgyi néni rengeteget olvas, nézi a televíziót, érdeklődve figyeli a világ eseményeit a
mai napig.
Másik legfontosabb sikerének családját
tekinti: fiai, 5 unokája, 2 dédunokája ragaszkodása, szeretete a mai napig örömet hoz az
életébe, mosolyt csal az arcára.
Szavait idézve: „Életem középpontja a csodálatos, összetartó családom… végtelenül
hálás vagyok értük!”
Isten éltesse Györgyi néni!
Szociális Szolgáltatási Központ

Kiállítás Makovecz Imre templomépítészetéről
Makovecz Imre, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas
magyar építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének születésnapján – november 20-án – nyílt meg a Templomok című
Építőművészeti kiállítás a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban.
A kiállítást Makovecz Imre egykori tanítványa, Zsigmond László, Ybl-díjas építész nyitotta meg, a rendezvényen beszédet mondott
Leidinger István polgármester.
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Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár programajánlója
12.06. hétfő 9.00–13.00 Mikulás a Városban; Színházterem: 19.00 Dumaszínház – Szomszédnéni Produkciós Iroda
12.08. szerda Pöttyös Bögre: 19.00 Kvíz Night
12.09. csütörtök Színházterem: 13.00–18.00 Véradás; Kaméleon terem:
18.00 Helytörténeti előadás
12.10. péntek Színházterem: 19.00 Csillagszóró Jótékonysági koncert
12.11. szombat Klubterem: 16.00–19.00 Adventi Körforgás Játék cserebere; Kaméleon terem: 16.00 Agapé gyülekezet Istentisztelet; Szent
István park 19.00 Daniel Speer Brass – karácsonyi lemezbemutató koncert; Pöttyös Bögre: 13.00–15.00 Dalolós-rajzolós workshop
12.12. vasárnap Szent István park 11.00 Gulyás László – Luca, Luca kittykotty interaktív mese; 17.00 Adventi gyertyagyújtás III. – FaReMiDo
operatársulat; Pöttyös Bögre: 9.30 Vegán Bejgli és Zserbó készítő work
shop és sütivásár, 16.15 Adventi gyertyagyújtás és villámkoncert
12.13. hétfő 18.00 Lélekmelegítő esték – PMHK és EFI Iroda Téma: Szeretetkapcsolatok ünnepek idején
12.16. csütörtök Könyvtár: 17.30 Biblioterápia
12.17. péntek Színházterem: 19.00 Lengyel Tamás – Kitolás
12.18. szombat Szent István park 11.00 „Adventi varázslat” – mesemusical
koncert, 19.00 Agapé gyülekezet pásztorjátéka; 19.45 LuxMithras tűz
zsonglőr produkció
12.19. vasárnap Szent István park 11.00 Napraforgó Meseszínház –
Télországi kaland; 17.00 Adventi gyertyagyújtás IV. – Jazz and More
Showchoir; Pöttyös Bögre: 10.00 Dalolós-rajzolós workshop, 16.15 Adventi gyertyagyújtás és villámkoncert
TÉLI ZÁRÁS: december 22. – január 2.
Karácsonyi Tájház: november 29. – december 21.
Bejelentkezés: Reményi Erzsébet (30) 646-3031

Szó-rakózó Magyar estek a kastélyban
A Szó-rakózót egy olyan helynek szánjuk, ahol
szót szóra rakva az egyik Ember gondolati fonalát a másik Ember gondolati fonalába beleköti,
így erősítve a tudást. Azért Magyar est, mert
a Magyar Ember szereti terjeszteni a tudását,
ebből következik; a Magyarok Szövetségének
egyik célja a Magyar műveltség és tudás terjesztése. A pomázi közösség ezt a feladatot
vállalta és ez okból szervezi az előadásokat.
Igyekszünk ritkán hallható nagy tudású előadókat hívni (például abc sorrendben: Földi
László a Védett Társadalom Alapítvány elnöke,
Kiss Mao-Tun István őstörténet kutató, Szöllősi Ildikó francia, történelem szakos tanár, dr.

Varga Tibor jogtörténész, Vukics Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Karának oktatója, a Baranta
Alapítvány alapítója, vitéz Woth Imre a Magyar
Királyi Koronaőrök Egyesülete elnöke, és még
mások), az estek baráti körében szó-rakózók
között közismert emberek is megjelennek mint
például Hummel Gizella ötvösasszony, Reket�tyés Mária professzor asszony az MTA tagja,
Herceg Ferenc piliskutató és Záhonyi András
sumerológus.
Az elmúlt két évben a Szó-rakózóknak
(nem az időt múlatóknak) a Teleki-Wattay
kastélyszálló adott otthont a Magyarok Szövetsége és vezetőjének
társadalmi munkája megbecsüléseként.
Mindenkinek olyan a jövője amilyen múltat ismer,
emiatt múlt és jelen ös�szefüggéseiről igyekszünk
egy tiszta képet alkotni a
szó-rakózni, gondolkodni
vágyókkal.
2022-ben lesz 800
esztendeje hogy kiadták
az Aranybullát, amit Magyarország első alkotmányaként említenek, ezért a

jövő év első felében – ha a „zárvány” engedi
– januártól az Aranybullát és a Magyar jogrendet szeretnénk ismertetni, aminek a gondolkodásmódja lényegében más mint a római
jog. Az Aranybulla és a Magyar jog megismeréséhez dr. Bakos Batu teológus, dr. Bene
Gábor jogász, Kocsis István író, lovag vitéz
Mireisz Tibor és dr. Zétényi Zsolt jogász segítségét kérjük. A Pomázi Polgár januári számában már hírt adunk a sorozat következő
előadásairól és hírt adunk a pomázi közösség
Facebook oldalán is: https://www.facebook.
com/MagyarokSzovetsegePomaziKozossege
Balogh József
Magyarok Szövetsége Pomázi Közössége

17

Értékeink

2021. december •

Díszpolgár lett a Fradi stadion tervezője
Pomázon született Mattyók Aladár, kora neves és igen foglalkoztatott sportépítésze. Nemzetközi szinten is elismert munkái közé tartozott többek között az FTC első stadionjának tervezése, a Császárfürdő átépítése, ahol az első úszó- és vízilabda Európa bajnokságot rendezték,
és a Millenáris sporttelep átalakítása az itt rendezett kerékpáros világbajnokságra.
Mattyók Aladár az idei október 23-ai ünnepségen posztumusz díszpolgári címet kapott.
1880-ban született Pomázon hét gyermekes
család harmadik gyermekeként, édesanyja
Richter Antónia, édesapja Mattyók Bence a pilisi felső járás főszolgabírója volt. Nevéhez fűződik az 1880-as években az első pomázi óvoda
létrehozása. Vezetője Steibe Jolán, a későbbi
vívó-olimpikon, Glykais Gyula édesanyja volt.
Ez az óvoda 1895-ig üzemelt bérelt helyen a
Horváth házban a Plébánia utca 1. szám alatt.
Mattyók Bence természetkedvelő lévén
felismerte a turizmusban rejlő lehetőségeket,
maga is tevőlegesen vett részt 1888-ban a
Magyarországi Kárpát Egyesület Budapesti
Osztályának megalapításában. Nem adatott
számára hosszú élet. Gyermekei mindannyian kiskorúak voltak – a legidősebb is alig 13
éves múlt –, amikor elvesztették édesapjukat.
A család azonban több generáció során is je-

 Millenáris sporttelepe (Forrás: magyarfutball.hu)

Géza és Aladár mérnökök lettek. Bence fiuk a
Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett.
A gyermekek valamennyien Pomázon
nőttek fel a mai Hunyadi utca 2. szám alatti
házban, amit valószínűleg édesapjuk építtetett. (A házat 1930-ban adták el Steller Antalnénak.) A ház jelenleg több tulajdonosé,
mai formájában már rossz állapotban van.
A pomázi értékekre igen fogékony és szintén
pomázi születésű dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész egy előadásában megjegyezte,
hogy a ház és a kertben lévő malomkőből készült asztalok és padok védettséget érdemelnének. Pomázon korábban a Mattyók családról utca volt elnevezve, 1948-ban az utca
nevét Vasvári Pál utcára változtatták.
A család egyik jeles tagja Mattyók Aladár
építész, méghozzá korának egyik legtermékenyebb nemzetközileg is számon tartott sport
építésze.
Kövessük nyomon időrendben is ezt a termékeny életpályát.
Mattyók Aladár a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészi diplomát. 1911-ben
önálló építész irodát nyitott. Több munkában
működött együtt a kor másik nagy építészével, Hajós Alfréddal. Az intenzíven sportoló,
nyelveket tudó fiatalember építészi munkáját
jól ötvözi sportolói tapasztalataival. Tervezési munkáját külföldi utak előzték meg, és az
ott látottakat szerencsésen ötvözte a helyi
viszonyokkal. Ekkor már Budapesten élt. Felesége Lipiczky Anna volt, házasságukból két
gyermek született: Anna és Éva.
Budapesten hunyt el 1960-ban.

Kiemelkedő sportlétesítményei:
1911 – Üllői úti FTC pálya

 Az azóta lebontott Parádi strandfürdő
(Forrás: fortepan.hu)

les, tehetséges embereket tudott felmutatni.
Ilyen például a dédunoka dr. Kovrig Bence
(Bennett Kovrig) Kanadában élő történész,
politológus professzor, Mattyók Géza unokája, aki 1993-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét. Az özvegy
édesanya fontosnak tartotta, hogy gyermekei felsőfokú végzettséget szerezzenek.
László és Kálmán katonai pályára léptek,
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4500 ember befogadására volt alkalmas.
A nagy tribün éppen a József főherceg lovassági laktanyával szemben épült és földszinti
helyiségeiben 20 szoba, öltözők, minden helyiség mellett fürdő és tágas tornaterem volt
végig a tribün alatt. A korabeli sajtó elragadtatottan kommentálta az építészetnek eme
kiemelkedő teljesítményét.

1926 – Császárfürdő átépítése

Ebben az évben itt rendezték meg az első
úszó- és vízilabda Európa bajnokságot.

1926 – Debreceni egyetemi sporttelep
DEAC
1928 – Millenáris

Budapest kapta a kerékpáros világbajnokság rendezésének lehetőségét 1928-ban,

helyszínéül pedig a Millenárist jelölték ki.
A világbajnokság előtt a Millenáris sporttelepet Hajós Alfréd és Mattyók Aladár tervei
alapján teljesen átépítették, a pályát 415 méterre rövidítették. A lelátók bővítése következtében a nézőtér befogadóképessége 14
ezer főre nőtt, és a világítást is korszerűsítették. Így a kerékpár világbajnokság előestéjére Budapesten felépült „Európa egyik legjobb
fekvésű és legmodernebb versenypályája”.

1929 – Budapest Székesfővárosi
Közlekedési Rt. (BSzKRt) sporttelep
1928/29 – Testnevelési egyetem
épületei
1930 – Margitszigeti Sportuszoda

A gyógyszállóval egybeépítendő fedett uszoda tervét Hajós Alfréd, Mattyók Aladár és
Sebestyén Artúr műépítészek saját kezdeményezésükből készítették el. Végül a Hajós Alfréd által tervezett uszoda épült meg, ez volt
a világ első nézőteres fedett uszodája, ami
nemzetközi elismerést vívott ki célszerűségével, méreteivel, szépségével.

1932 – Szentesi strandfürdő
1934 – Székesfehérvári Városi Strandfürdő

A strand 1934. évi avatásakor medencéje
nemzetközi versenyek tartására alkalmas
uszodának számított.

1934–1937 Parád strandfürdő

A meglévő strandfürdőt teljesen átépítették Mattyók Aladár és Lehóczky György
Bauhaus-stílusban fogant tervei alapján.
Nevéhez fűződik még BEAC, BBTE, MAFC
pálya Budapesten, míg a vidékiek közül a
debreceni és a pécsi egyetemi sporttelep és
számos vidéki strandfürdő és sporttelep építése.
Magyarország Kormánya 2015-ben Mattyók
Aladár emlékére szakmai díjat alapított,
amely a sport infrastruktúra-fejlesztés terén
kiemelkedő tevékenységet végzők munkájának elismerésére adományozható.
O.M.
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Magyar sikermárka Pomázon
A Klissza domb szomszédságában van a Batz telephelye, ahol a ma már nemzetközi sikercég logisztikai központja és raktára
van. Lábbelijeik tervezése és kivitelezése közben fontos szempont számukra az extra minőség és a kényelem. Alapvető profiljukba a papucs és szandál tartozik, de a folyamatos fejlesztéseiknek köszönhetően tavasszal saját sportcipő kollekcióval is
piacra lépnek.

Kárpáti Zoltán a cég tulajdonosa és ügyvezetője visszaemlékezése szerint a családja
19 éves korában költözött Pomázra. A szülei ekkoriban már cipőkereskedéssel foglalkoztak, ő pedig besegített a forgalmazásba.
A családi vállalkozásuk neve Batz volt, ami a
családi nevek kezdőbetűiből álló mozaikszó.
A szakdolgozatát márkateremtésből írta, és
miután elvégezte a főiskolát, elhatározta,
hogy életre hív egy nagyon kényelmes és jó
minőségű márkát, amelyet Magyarországon
fognak készíteni.
Immár 21 éve, hogy útjára indította és építi
a Batz céget, ami már nemzetközi szinten is
sikeres márka. Évente 180–220 ezer pár cipőt
gyártanak, és rendszeresen 80 fajta termékük van jelen a piacon. A lábbeliket Gyomaendrődön gyártják, Pomázon a telephelyük
van, ahol a raktározás és az adminisztráció
zajlik. Két éve fejeztek be egy komoly beruházást, amikor felépítették az új irodaházukat
a pomázi központjukban. Itt van az egyedi
talpbetétgyártásuk is, ami egy külön részlege
a vállalatnak. Az alapja egy olasz lábvizsgáló
rendszer, amit megpróbáltak a saját igényeikre alakítani. Jelenleg 60 ember dolgozik a telephelyükön, közülük több mint 60 százalék
pomázi vagy környékbeli. Az elmúlt években

számos díjat nyertek, így például a Magyar
Termék Nagydíjat, az Év Terméke Díjat a vásárlók döntése alapján, a MagyarBrands díjat, és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
különdíját.
A cég számára nagyon fontos a folyamatos
fejlesztés. Úgy tartják, hogy az újdonságokkal, a fejlesztéssel lehet megtartani a piaci
pozíciójukat, és egyben fejlődni. Ehhez rendszeresen figyelik a magazinokat és nemzetközi kiállításokra járnak, hogy naprakészek
legyenek a legújabb trendekben, hiszen mindig vannak kedvelt divatszínek és divatosabb
bőrminták.
Legújabb terveik közé tartozik, hogy az
idehaza ismert cipődesignerrel, Vágó Rékával próbálnak egy sportcipő kollekciót életre
hívni, megmutatva, hogy a Batz a minőség
és kényelem mellett a designt is tudja hozni.
A habkönnyű sportcipők nem sima talpbetéttel, hanem egy anatómiai támasszal lesznek
ellátva, és egy memóriahab tartja össze őket.
Jövő tavasszal szeretnék bevezetni a közös cipőkollekciót, amihez nagy reményeket fűznek.
A folyamatos fejlesztés mellett a minőség biztosítása és a vásárlói elégedettség
is nagyon fontos a cég számára. Alapelvük
szerint a legfontosabb, hogy a vevő elégedet-

ten távozzon, mert akkor viszi a cég jóhírét.
Az extra minőséget képviselve igyekeznek
márkahű vásárlókat szerezni. Ehhez igyekeznek cipőikhez a legjobb minőségű alapanyagokat beszerezni, számukra és vásárlóik számára
ez biztosítja a megfelelő minőséget. Többnyire
világvásárokra járnak a legmegfelelőbb bőrökért, talpakért, díszekért. Sok termékükben
van egy anatómiai szempontok alapján kialakított talpbetét, ami hossz- és keresztboltozat
támasztást is nyújt. Emellett számos lábbelijükben van memóriahab, ami nem roskad
össze a hordás során. Ugyancsak sok termékükben a cipő- vagy papucstalp alján, sarkán
van egy speciális, lágy zselékorong, hogy a lábat ért ütődéseket csillapítsa.
Papucsaik, szandáljaik és cipőik Magyarországon 400 helyen vannak jelen, Szlovákiában és Csehországban pedig 210 értékesítési
pontjuk van. Közel 30 országba exportálnak,
az európai piacokon kívül szállítottak már
Japánba, Ecuadorba és Izraelbe is. Komoly
terveik között szerepel az orosz piac meghódítása. Azt remélik, ha azt a minőségi szintet
sikerül elérniük, amit az orosz partner elvár,
mindezt megfelelő áron, akkor a Batz életében egy új fejezet kezdődhet.
Nagy Szilvia
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Tervek a Dera-patak kishídjára
Mi az a természeti kincs, ami Önnek Pomázról először az eszébe jut? Biztosan majdnem
mindenki számára a Dera-patak ugrik be. Mi,
a Pomázi Ökokör tagjai is kiemelt hangsúllyal
foglalkozunk a Derával.

Az élővíz számtalan lehetőséget kínál:
meg lehet figyelni élővilágát, fát lehet ültetni
a partján, lehet mellette túrázni, meg lehet
tisztítani a partot – több ilyen programot is
szerveztünk az elmúlt években. Az áradás
is központi téma lett a szélsőséges időjárás
hatására. Szintén a klímaváltozás eredménye
az invazív fajok térhódítása, a Dera esetében
a japán keserűfűvel folytatott szélmalomharc
tekinthető súlyos problémának.
A Dera átvezet az egész városon, akárcsak Szentendrén a Bükkös-patak, mégis hiányérzetünk lehet... Nálunk miért nem lehet
lemenni a patakhoz sétálni játszani, pihenni.
A patakpart nagyon változatos képet mu-

tat a településen belül, attól függően, kinek
mennyi kedve és energiája van a telkén túl
itt is rendet tartani. A jelenlegi városvezetés
választási kampányában szintén figyelmet
szentelt a Dera-pataknak, az előző éra alatt
elindított szakmailag több ponton megkérdőjelezhető patak-rekonstrukció után a patak
mikrokörnyezetének védelme lett a cél.
Mi fel is fedeztük magunknak a Dera egy
elhanyagolt szakaszát, ami ráadásul a város egyik viszonylag forgalmas részén „bújik
meg”. Ez a rész a Tél utca és a Huszár utca
találkozásánál található, gyakorlatilag a Szelistye sétány folytatása. Itt a patak S alakban kanyarodik, de erre alig van rálátásunk,
hiszen eltakarja a garázssor és a magasra
nőtt keserűfű. Többször jártunk itt, mert
fantáziánkat beindította ez a vadromantikus
kanyarulat. A túloldalon egy viszonylag nagy
ligetes terület található, amely összekötő híd
hiányában, sajnos jelenleg nem megközelíthető, pedig talán lehetne ez itt egy pihenő
park, ahol minden korosztály talál magának
kikapcsolódási lehetőséget.
A pomázon élő, BME-n oktató Pluzsik Anikó már az előző tanévben is ide hozta hallga-

tóit szabadtéri színpadot
tervezni, ebben az évben
pedig megismerve elképzelésünket elfogadta
meghívásunkat, szeptemberben 50 építészhallgatójával jött el bejárni a Dera-patakot a
település több pontján. A projektet Polgármester úr is felkarolta, pénzbeli jutalmat is
ígért a legjobb terveket készítő hallgatóknak.
A Huszár-Tél utca kereszteződésénél lévő
Dera-kanyart is a három helyszín egyikének
javasolta, így ide is terveztek a hallgatók a
patakot átívelő hidat. A hallgatók el is végezték az izgalmas feladatot, az elkészült maketteket a Teleki-Wattay Kastélyszállóban lehet
megtekinteni.
Reméljük, a vezetés nemcsak a terveket,
hanem a hidak elkészültét is meg tudja támogatni, de bízunk benne, hogy a keserűfű
módszeres irtása is bele kell, hogy férjen a
rendszeres közterületi feladatok közé.
Mindez nagyon szép és jó, de mi közöm
nekem ehhez? – teheti fel a kedves olvasó
a kérdést. Mitől lesz jobban miénk a Dera?
Nemcsak a közterek a mieink, az utca, a játszótér, miénk a patak is, a partja is. Vállaljuk
is érte a felelősséget! A járványhelyzet enyhülésével elkezdhetnénk közösen megtervezni azt a kis ligetet, ami a kanyaron túl vár
ránk. Kitalálhatjuk együtt, milyen funkciókat
látnánk szívesen, hány fát ültessünk és hová,
padok legyenek és/vagy ping-pong asztal?
Az, hogy a város valóban a miénk legyen,
csak rajtunk múlik. Ki tart velünk?
Balogh Flóra
Pomázi Ökokör

Facsemetéket ültettek az újszülöttek erdeje program keretében
Összesen 25 hektár – 35 futballpályának
megfelelő – új erdőt hozott létre a Pilisi Park
erdő a budapesti agglomerációban az újszülöttek erdeje program keretében. A program
célja, hogy 2030-ig legalább 10-10 facsemetét ültetnek el minden megszülető gyermek
után az országban az állami erdőgazdaságok
részvételével. Ez kb. 150 hektár új erdő telepítését jelenti évente.
Pest megyében 2018-ban több mint 27
ezer újszülött látta meg a napvilágot, így a
Pilisi Parkerdő a program keretében közel
26 hektár erdőtelepítés kivitelezési munkáit
végezte el az elmúlt hónapokban Budajenő,
Nagykovácsi, Visegrád, Ráckeve, Pomáz, Pécel és Galgamácsa térségében. Elsősorban
kocsányos és kocsánytalan tölgyet, valamint
csert ültettek, de a változatos erdőkép, a biológiai diverzitás érdekében egyéb fafajokkal
– például vadgyümölccsel, juharral, kőrissel
– elegyítették az állományt.
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Telephelyőrző magányos kutyák
A pomázi menhely nem ad örökbe telephely
őrzésre kutyát, aminek meg van a nyomós
indoka is. Az évek alatt nagyon sok negatív
tapasztalatot szereztünk, több kutyát kellett
visszafogadnunk, mert mégis őrzésre vitték
el az ebet és annál is több kutyát vettünk
gondozásba, akik alig 8 évesen már „használhatatlanok” voltak a munkára, megromlott
egészségügyi állapotuk miatt.
Egy telephelyen eltöltött élet, főleg, ha
az magányosan telik nagyon elszomorító
látvány. Sok esetben ezeket a kutyákat alig
mozgatják, napközben szűk helyre be vannak
zárva és az etetésükre sem fordítanak túl sok
összeget.
A legtöbb telephelyőrző kutya magányosan éli le életét, napközben a dolgozók, munkálatok miatt vannak elzárva, éjszaka pedig
társaság hiányában szintén egyedül vannak.
Az évek múltával ezekből a kutyákból kihal a
mozgási kedv, ami a valódi őrző-védő kutyák
kötelező eleme lenne. A hivatásos munkakutyákat, akik nem csak rendőr, vámellenőr
pozícióban vannak, hanem vagyonőr mellett
töltik le a munkaidejüket, azokat rendszeresen trenírozzák, mozgatják és napi szinten

foglalkoznak velük. Fejlesztik az érzékeiket,
hogy egy éles helyzetben tudják a dolgukat.
Sokszor csak a megszokás miatt vannak
még a telepeken ezek a kutyák. Orvosi ellátásukra általában alig vagy nincs is pénz, ételt
kapnak, de az nem minőségi. Pedig egy jól
táplált és trenírozott kutya képes csak ellátni
feladatát, vagyis őrizni a területét.
A vagyonőrök a kutyákat társuknak tekintik, akár a katonák vagy a rendőrök. Együtt
járják be a területet és együtt lépnek fel a betolakodók ellen.
A mai modern világban a kamerák és riasztók korában igazán nincs szükség magányosan tengődő őr kutyákra. Ahol nincs anyagi
vagy egyéb lehetőség egy kutyás vagyonőrre,
ott sokszor hatékonyabb és gyorsabb egy
riasztórendszer kiépítése.
Itt merül fel egy fontos kérdés, hogy egy
képzetlen őrkutya betolakodó esetén meg
tudja-e védeni a területet? Életben tud-e maradni?
Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesület
Támogatásukat védenceink nevében nagyon
köszönjük! 11705008-20441069 OTP Bank.

Hódgátak a Derán
Évek óta a patak Pomáz alatti részén élnek a
hódok, ezek a védett állatok pedig az utóbbi időben több gátat is építettek a területen.
Idén tavasszal a Környezet- és Természetvédelmi Bizottság kezdeményezte, hogy Czabán Dávid biológus, hódszakértő javaslatára
a kerékpárút mentén a híd és a lakóépületek
közötti fákat dróttal kerítsék körbe, ami megfelelő védelmet nyújt a fáknak.
Hamarosan tanulmány készül, amelyet
vízügyi és természetvédelmi szakemberek
dolgoznak ki, hogy egyaránt kedvező megoldást találjanak a patak folyása, a töltések
biztonsága és a hódok védelmében is.

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

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

Római katolikus miserend
Vasárnap
9.00 Plébániatemplom
18.00 Plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
18:00 Szent Miklós kápolna
Kedd, csütörtök
7:00 Plébániatemplom
Szerda, Péntek
18:00 Plébániatemplom
Mogda Péter
plébániai kormányzó
Szent István Király Plébánia
Telefon: (26) 325-006
E-mail: pomaziplebania.iroda@gmail.com
Web: www.pomaziplebania.hu

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
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Nyertes pályázatok a Teleki-Wattay Művészeti Iskolában
A Színielőadás „mesterei” leszünk élményalapú komplex tehetségfejlesztő programban a Teleki-Wattay Művészeti Iskola
fiatal zongoristái és moderntánc szakos tanulói vesznek részt. A gyerekek a mese és a
zene varázslatos világán végig haladva megtapasztalják a játék, a mozgás, az improvizálás örömét, a közösség, az összetartás erejét.
A program célja a meglévő tudásra, tapasztalatokra építve a gyerekek kreativitásának,
improvizációs készségének, fantáziájának,
személyiségének fejlesztése, élményközpontú foglalkozásokkal, ahol a táncos és zongorás alapmozdulatok rögzítésével a diákok digitális kompetenciái is fejlődnek. A program
eredményeként a kortárs zene adta sokszínű
lehetőségeket felhasználva a részt vevő tanulók önálló közös alkotást hoznak létre,
amelyet előadás keretében mutatnak be.
A „HangSzín” című élményalapú komplex
tehetséggondozó program a Testvérmúzsák
Alapítvány nyertes pályázata. A program
célja Shakespeare Szentivánéji álom című
művének feldolgozása, tovább gondolása,
színpadra állítása, bemutatása, amelyben
a fiatalok saját ötleteit beépítve készülnek

a jelenetek, illetve az előadáshoz készülő díszletek, jelmezek. Az élőzene
is a részt vevő diákok javaslatai alapján alakul ki. Az előadás során a tanulók közös alkotáson keresztül több
művészeti ágba is belekóstolhatnak,
ezáltal fejlődnek a zenei, interperszonális és vizuális készségeik. Mindemellett a program megtanítja a digitális eszközrendszerek szükséges, de
elégséges használatát. A gyakorlatok
során az alkalmazott berendezések a diákok
képességeinek feltárását és fejlesztését szolgálják, meghagyva a tehetség szuverenitását
és az emberi minőséget. A megszülető produkciót így a valódi értékek és nem a technikai attrakciók jellemzik.
A Harmadik dimenzió a Pomázi Ifjúsági
Fúvószenekar Egyesületének nyertes pályázata. A Teleki-Wattay Művészeti Iskolában
működő fúvószenekar komplex tehetségfejlesztő programjának célja, hogy tanítványai
olyan komplex tudást és kompetenciákat
sajátítsanak el, amelyek segítségével a 3D
technológia alkalmazásával képessé válnak
a saját fizikai adottságukhoz optimalizált

hangszerekhez fúvókákat, eszközöket tervezni és előállítani! A nemzetközi szinten is
egyedi program, a tavalyi „Harmadik dimenzió” projekt folytatása. A program Széplaki
Zoltán mesterpedagógus legújabb innovációjára épül, aki a Teleki-Wattay Művészeti
Iskolában tanítványai részére saját adottságukhoz igazított, egyéni fúvókákat, hangszerkiegészítőket, eszközöket tervez, illetve állít
elő 3D nyomtató használatával. Kutatásairól
a tudásmegosztó weboldalán részletes prezentáció is található. Az igen komplex projekt
a zenetudomány mellett érinti a kémia, fizika,
akusztika, matematika, és nem kis részben a
képzőművészeti ágakat is. A foglalkozás minden korosztály számára hasznos.

Ezüst minősítés a regionális versenyen
Októberben 16. alkalommal rendezték meg a
„Táncok, tánckarakterek” hangszeres versenyét, amelyen a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskolát két fuvolás növendék képviselte.
KAZSIK ABIGÉL a 2. korcsoportban, NOVÁK
EMESE az 5. korcsoportban indult a megmé-

rettetésen és nagy örömünkre mindketten
EZÜST MINŐSÍTÉSBEN részesültek. A gyerekek felkészítője KULIN KRISZTINA, zongorakísérőjük DUDITS ZSUZSANNA.
Gratulálunk mindannyiójuknak az eredményhez és további szép sikereket kívánunk!

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!
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Nagy-Ujj Nátán Éli

2021. 10. 18.

Hárfás Csenge

2021. 10. 23.

Patkó Rebeka

2021. 10. 27.

Laponyi Zia Flóra

2021. 11. 10.

Németh Lajos Tamás

2021. 11. 09.

Pham Ngoc Gia Long

2021. 11. 13.

Kálmán Fanni

2021. 11. 13.

Kálmán Hédi

2021. 11. 13.

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
GÁZKAZÁN CSERE, KÉMÉNYBÉLELÉS
Vállaljuk:
– egyszerűsített eljárásban gázkazánok cseréjét
– kondenzációs kazánok kedvezményes beszerzését
– kémények bélelését, átalakítását
– víz-gáz-fűtési hálózatok kiépítését
– tervezését, teljeskörű ügyintézést
– ingyenes felmérés és ajánlatkészítés

06-30-936-8636
Kékesi Miklós ügyvezető
Gázprojekt.hu Kft.
www.gázprojekt.hu
kekesi.gazprojekt@gmail.com

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

Tetőfedő–bádogos–ács
munkák, valamint
lapos tetők szigetelése
Tel.: 06-70-578-1468
e-mail:
badogosbela47@gmail.com

REDŐNYÖK

(Alumínium, fa, műanyag)
Szalagfüggönyök, harmonikaajtók,
napellenzők, szúnyoghálók,
fixes és mozgatható kivitelben
reluxa, roletták, gurtnicserék
javítások
EGÉSZ NAP
Telefon: 06-30-987-1237

