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TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje:
Hétfőtől péntekig minden nap: 08:00–18:00
A tüdőszűrés helye:
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2013 Pomáz, Huszár u. 3.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján:
40 éves kor felett:
a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
40 éves kor alatt:
a megelőző célú tüdőszűrésért 1700 Ft térítési díjat kell fizetni, melyet a szűrés helyszínén kapott,
a törökbálinti kórház számára szóló csekken kell befizetni.
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁJÁT, LAKCÍMKÁRTYÁJÁT, VALAMINT
AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁSÁT KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL!
Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
A VIZSGÁLATON MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!
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Szent István ünnepén
Mit is ünnepelünk augusztus 20-án? Szent István királyt, az
államalapítót, az első magyar uralkodót. Volt olyan időszak is,
amikor csak István királyról szóltak a beszédek, vagy az új kenyér ünnepe volt. Olyan évtizedekre is emlékezhetnek az idősebbek, amikor az akkor valóban gránit szilárdságúnak látszó
Alkotmányt kellett ünnepelni. Aztán visszatért Szent István,
akinek tisztelete és ünneplése egészen 1083-as szentté avatásáig nyúlik vissza. Innentől szinte töretlen az emlékezete, bár
évszázadokon keresztül nem augusztus 20-án ünnepelték a
jeles uralkodót, ez csak az újkorban alakult így.
Kit is ünnepelünk augusztus 20-án? Az első magyar törvények megalkotóját, a vármegyerendszer és az első püspökségek létrehozóját, az első magyar pénzek kibocsátóját. Emellett még sok-sok mindent a nevéhez kapcsoltak az évszázadok
során, de ha történészként vizsgáljuk meg, mi is az, amit az
első király hozott létre, akkor kevés biztosat mondhatunk.
Életéről, tetteiről ugyanis alig maradt fenn korabeli, hiteles
forrás. Az évszázadokkal később keletkezett krónikák maguk
is az emlékezés, a megemlékezés eszközei voltak, semmint
biztos adatokra épülő életrajzok. A legtöbbet a legendákból
tudhatunk meg, amelyek a szentté avatáshoz kapcsolódtak,
és ahogy nevük is mutatja, ezekben mindig is keveredtek a
történeti és a legendás elemek.
Ha azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik azok a gondolatok, amelyek biztosan Szent Istvánhoz kapcsolódnak,
akkor a törvények mellett a fia számára írt Intelmekhez fordulhatunk. Ennek szerzője valójában egy művelt egyházi férfi
lehetett, de biztosak vagyunk abban, hogy azt ott leírt gondolatok első királyunk szándékai szerint kerültek pergamenre.
Sokféle dolgot szoktak ebből idézni, sokszor csak egyetlen
mondatot kiragadva. Vannak benne olyan gondolatok is,
amelyek mai világunkban biztosan nem időszerűek. Néhányat
azonban ma is érdemes megfontolni különösen azoknak, akik
az ünnepen Szent Istvánra hivatkoznak. Az eredetileg soknemzetiségű Pomázon, amelynek lakói évszázadokkal ezelőtt
különböző szokású, vallású és nyelvű helyekről érkeztek, mindenképpen érdemes felidézni azt, amit a „Vendégek befogadásáról és gyámolításáról” írt:
„Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból
jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást,
különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez
az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő.”
Ezek a mondatok biztosan mást jelentettek Szent István
korában. Mindebből mi az, ami napjainkban is érvényes, időszerű és megfontolandó, ugyancsak vitára érdemes. Ünnepi
beszédek leegyszerűsített gondolatai, kiragadott idézetei mellett, ezekről is érdemes elgondolkodni az ünnep kapcsán.
Laszlovszky József
régész-történész

Felelős vezető:
Vécsei Tibor
Hirdetés leadása mérethelyesen
.jpg, .tif vagy .pdf formátumban, CMYK színekben.
Lapzárta minden hónap 20. napjáig.
Az írások tartalmáért a szerző vállalja a felelősséget.
Nyomtatottan megjelenik 6000 példányban,
továbbá a www.pomaz.hu-n lapozható PDF-ben
HU ISSN 1587-7604
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Igénybe vehető települési támogatások
A növekvő energia- és élelmiszerárak miatti anyagi terhek egyre több családnak jelentenek gondot. Összeállításunkban összegyűjtöttük, hogy szükség esetén milyen támogatásokért lehet az önkormányzathoz fordulni.
Rendszeres települési támogatások:
1. Beteggondozási támogatás

Az a nagykorú pomázi lakos, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg közeli hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, beteggondozási támogatásban részesíthető.
A támogatás 12 hónapra illeti meg a jogosultat, mértéke: havonta 32 000 Ft.

2. Gyógyszertámogatás

Aki nem jogosult a Kormányhivatalnál igényelhető közgyógyellátásra, települési támogatásként gyógyszertámogatást igényelhet,
ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, 70.
életévét betöltött kérelmező esetén 85 500
forintot, egyedül élő esetén a 71 250 forintot,
70. életévét betöltött egyedül élő kérelmező
esetén a 128 250 forintot és az igazolt havi
rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az 5700 forintos összeget.
A támogatás 12 hónapra illeti meg a jogosultat, összege legfeljebb havi 8000 forint.
A háziorvos által kiadott igazolás alapján,
30 napnál nem régebbi a gyógyszertár által
beárazott igazolást szükséges csatolni hozzá.

Rendkívüli települési támogatások:
1. Krízishelyzethez kapcsolódó támogatás

Rendkívüli élethelyzetbe került háztartásnak
vagy személynek adható, ahol az egy főre
jutó jövedelem a 85 500, egyedül élő esetén a
128 250 forintot nem haladja meg. A támogatás
összege nem haladhatja meg az 57 000 forintot.

2. Káreseményhez kapcsolódó támogatás

Káresemény bekövetkezése esetén a kérelmező vagyoni és jövedelmi helyzetének vizsgálata nélkül, egyszeri, legfeljebb 100 000
forint összegű, rendkívüli pénzbeli támogatást állapíthat meg a polgármester, annak a
pomázi lakosnak, akinek életvitel szerinti lakhatását biztosító pomázi lakását tűz- vagy
káreset érte, és ennek során a lakásban, vagy
az abban elhelyezett ingóságokban bekövetkezett károk miatt a lakhatása ellehetetlenült, és nem rendelkezik olyan azonnal hozzáférhető készpénzvagyonnal, amely a kárt
szenvedett lakás lakhatóvá tételére, vagy a
lakhatóvá tételig a lakhatásának átmeneti
megoldására fedezetet nyújthatna.

3. Temetési támogatás

Annak a személynek adható, aki elhunyt
közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése
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a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 000 forintot,
egyedülálló esetén a 142 500 forintot. A támogatás összege 50 000 forint.

4. Fűtési támogatás

Egy fűtési idényben legfeljebb 40 000 forint
fűtési támogatás állapítható meg a lakás fűtésére, annak a családnak, ahol az egy főre
jutó jövedelem 85 500 forintot nem haladja
meg, egyedül élő jogosultnak, ahol a jövedelem a 114 000 forintot nem haladja meg.
50 000 forint fűtési támogatás állapítható
meg lakás fűtésére, annak a családnak, ahol
az egy főre jutó jövedelem az 57 000 forintot
nem haladja meg, annak az egyedül élő jogosultnak, ahol a jövedelem a 85 500 forintot
nem haladja meg.
A kérelem október 1. napjától a következő
év március 31. napjáig nyújtható be.

A december 1-ig benyújtott kérelem alapján megállapított fűtési támogatást két részletben folyósítják. A megállapított összeg
felét a jogosultság megállapításakor, másik
felét a megállapítást követő év február 10.
napjáig folyósítja az önkormányzat.
Ha a jogosult december 1. napjától a következő év március 31. napjáig nyújtja be kérelmét, akkor a fűtési támogatás megállapítható legmagasabb összegét a fűtési idényből
még hátralévő idő alapulvételével időarányosan kell megállapítani.
A fűtési támogatás ugyanazon lakásra
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Az albérletről, társbérletről, szívességi lakáshasználatról szóló szerződés másolatát
be kell nyújtani.
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Új munkagépek állnak csatasorba

Vadelejtés
belterületen
Október 29-ig minden nap délután 16 és
reggel 6 óra közötti időben helyi megbízott
vadászok a lakosok biztonságának maximális szem előtt 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 13090/2863-1/2022. ált.

 Seprőgéppel és ágdaráló géppel gyarapodott a város, amelyek a közterület-fenntartásban lesznek
nagy segítségére a településnek. Működtetésüket a Pomáz Kft. fogja végezni.
A gépátadóról készült videófelvétel elérhető a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Szendiné Hubai Mária kapta
az Egészségügyért díjat
A Városházán köszöntötték Semmelweis-nap
– a magyar egészségügy napja alkalmából –
a pomázi egészségügyi dolgozókat. Az eseményen átadták az Egészségügyért díjat,
Szendiné Hubai Máriának, az 1-es háziorvosi
körzet asszisztensének. A díjat Hardi Péter
alpolgármester és Kiss László, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagja adta át. A rendezvényen átadták azt az önkormányzat által
vásárolt EKG-készüléket is, amelyet a háziorvosok kérésére szerzett be a város.
Az eseményről készült videó megtekinthető a Pomáz Online Youtube-csatornáján.

Tisztítsuk meg
az árkokat!
A hatályos jogszabály értelmében az ingatlanok előtti vízelvezető árok tisztítása, karbantartása, az esővíz akadálytalan elfolyásáról
való gondoskodás az ingatlantulajdonos
feladata. A kitermelt leiszapolódott hordalék
elszállítását – előzetes bejelentés alapján –
a Pomáz Kft. végzi el. A szállítási igény bejelenthető a pomaz.kft@pomaz.hu e-mailen,
vagy a (26) 325-214 telefonszámon.
Óvjuk a környezetünket!
Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Bizottság

Érintett területek: Kőhegy u. 43. (8455
hrsz.), Szüret u. 24. (9389/1 hrsz.), Barackos
u. 2. (9021/2 hrsz.), Bojtorján u. 9982 hrsz.,
Virág u. 3. (9547/31 hrsz.), Vadszőlő u. 8.
(9141 hrsz.), Vróci út 2/A.; Ravatalozó u.
16. (691 hrsz., 270 hrsz.), Meggyfa u. 34.
(1060/6 hrsz.), Wrabel Sándor u. 8716 hrsz.,
Borostyán u. 4. (9148 hrsz.), Jeges Ernő u. 8.
(9526 hrsz.), Jóska u. 3. (10041 hrsz.), Erdő
u. 14. (10051/2 hrsz.) Erdő u. 4., 6. (10056,
10052 hrsz.), Víztároló u. 10. (9695 hrsz.),
Mélyút u. 72. (9137/2 hrsz.), Majoránna u. 11.
és 13. (8919, 8918/1 hrsz.), Vróci út 45. és 47.
(9735/1, 9735/4 hrsz.)
Elejtést irányító személy: Árvai István
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket
az esetleges kellemetlenségekért!
Ha a fentiekkel kapcsolatosan bejelentése
van, jelezze a pomaz@pomaz.hu-n vagy a
(26) 814-381-es telefonszámon. Amennyiben
vadkárral kapcsolatos bejelentést szeretne
tenni, az tartalmazza: mikor, hol, milyen kár
keletkezett, valamint a bejelentő pontos adatait (név, lakóhely, telefonos elérhetőség).
Pomáz Város Önkormányzata
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Magyar és francia győzelmek az idei lovasíjász bajnokságon
Idén 12 ország 56 kiváló lovasíjásza mérettette meg magát a Magyar Lovasíjász Sportegyesület kezdeményezésére megrendezett Ifjúsági és Felnőtt Lovasíjász Világbajnokságon. Az eseménynek július 15. és 17. között a pomázi Magyar Vár Tábor adott
otthon, ahol kiváló eredményeket értek el a magyar és francia versenyzők.
szabályainak megfelelően három különböző
versenyszámban (Tower, Raid, Hunt) kellett
bizonyítaniuk rátermettségüket.
„Mindannyiunk versenyfelkészülésére nagy
hatást gyakoroltak az elmúlt évek nehézségei.
Megható volt számomra látni, hogy a jelenlévőknek ilyen körülmények között is sikerült
megőrizniük elszántságukat és kitartásukat.
Büszke vagyok az elért eredményekre, valamint hálás azért, hogy a versenyzők és önkéntes segítők közreműködésével megvalósíthattuk ezt a rendezvényt.” – tette hozzá Némethy
Christoph, vezetőedző.
Az összesített eredmények alapján a dobogó legfelső fokára a francia származású
Chloé Simons (14) léphetett. Ezüstérmet
kapott a szintén Franciaországból érkező
Raphael Malet (15), és bronzéremmel térhetett haza a mindössze 13 éves Veres Botond.
Kategóriánkénti lebontásban, valamint versenyszámok szerint további 30 magyar dobogós helyezés született az idei bajnokságon.

„Immáron hatodik éve szervezünk nemzetközi
lovasíjász bajnokságokat. A COVID-19 világjárvány megjelenése után az elmúlt három
versenyszezonban sosem tudhattuk biztosan,
hogy mire számíthatunk. Idén újra fellélegezhettünk, miután láttuk, hogy a vártnál jóval
több versenysportoló regisztrál be hozzánk.
Nem lehetünk elég hálásak azoknak a versenyzőknek, önkéntes segítőknek, barátoknak és családtagoknak, akik ezekben a nehéz
időkben sem adták fel és idén újra velünk tartottak.” – nyilatkozta Némethy Zoltán, a Magyar Lovasíjász Sportegyesület elnöke.
Az eseményre Csehországból, Finnországból, Franciaországból, Németországból,
Magyarországról, Olaszországból, Moldovából, Mongóliából, Lengyelországból,
Portugáliából, Spanyolországból és Svédországból érkeztek lovasíjászok, hogy összemérjék tudásukat. A regisztrált versenyzőknek az IHAA (International Horseback Archery
Alliance – Nemzetközi Lovasíjász Szövetség)

Új görögkatolikus parókus az egyházközségben
Gánicz László vagyok.
A gondviselő Isten kegyelméből 2009. november 21-től görögkatolikus áldozópapként
teljesítem
szolgálatomat feleségemmel,
Nemzeti Kegyhelyünk
szülöttjével, Gániczné Vona Nikolettával
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és időközben született három gyermekünkkel,
Lászlóval, Ábellal és Lázárral együtt.
A közel 13 év alatt, a kicsi borsodi falvaktól
kezdve a fővárosig, lehetőséget kaptam a lelkipásztori feladatok ellátására. Ezen idő alatt
szerzett tapasztalatom, hogy Isten valóban
jónak teremtette a világot, s benne az embert
is. Erről – sajnos – időről időre hajlamosak
vagyunk megfeledkezni, éppen ezért közös
feladatunk, hogy ezt a bennünk rejlő jóságot

mindig felszínre tudjuk hozni. Ezért is választottam szentelési jelmondatomnak János
evangéliuma 13. fejezetének 34-35. versét:
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy
szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd
meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” Ebben szeretnék a szolgálatukra állni és egyben
ehhez kérem az Önök segítségét is!
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Több állami beruházás állt le
Milyen, Pomázt érintő régóta ígért és tervezett fejlesztések álltak le bizonytalan ideig? – erről kérdeztem Hardi Péter alpolgármestert, emellett a rezsi- és benzinár emelkedések hatásáról a város működésében.
se is jó ütemben halad, de itt is még engedélyre
várunk, a Kökény utcai csapadékvíz-elvezetés
tervezés alatt van, a Liliom utca felújítása tulajdonjogi problémák miatt hosszabb előkészítést igényel. A Dankó Pista utcai vízelvezetés
egy folyamatban lévő beruházás, ahol sok
előre nem látott problémával találkozik a beruházó, hiszen nem láthattunk a földbe, hogy
milyen közműbekötések vannak, ezért az első
szakasz lassabban halad a tervezettnél. Reméljük, amint elérik a főutat, a második szakasz kevesebb akadályba fog ütközni.

Egyelőre leállt a budakalászi fél-elkerülő út építése. Mi ennek az oka
és milyen hatással van ez a városra?
Sajnos Pomázt is elérte az, ami számos magyarországi települést, vagyis, hogy a tervezett és az előkészítés bizonyos fázisaiban
lévő beruházások halasztódnak, bár reménység szerint nem esnek teljesen kútba. Július
közepén sajnálattal értesültünk arról, hogy a
Budakalászt északról elkerülő útnak, amely
döntő részében Pomáz közigazgatási területét érinti, de mindhárom településnek – Pomáznak, Budakalásznak és Szentendrének
is – rendkívül fontos, hiszen hozzá kapcsolódna a 11-es útnak a megújítása is, meghatározatlan időre felfüggesztették az építését.
Ezt a beruházást a pomáziak döntő többsége
is várta – bár lett volna hátránya is a város
számára –, de alapvetően segítette volna a
közlekedést. Idén június elején született arról
kormányhatározat, hogy több minisztériumnak meg kell vizsgálnia: mely beruházásokat
függesztik fel a romló gazdasági helyzetben.
Ez is ezek közé tartozott. Különösen sajnálatos, hogy az ehhez kapcsolódó járulékos
beruházások – az ipartelepi körforgalom és
több gyalogos átkelőhely – sem tud így megvalósulni. Reményre ad okot, hogy amen�nyiben a későbbiekben újratárgyaljuk, akkor
amennyire a lehetőségeink adottak lesznek,
és esetleg újra is lesz tervezve, mindenképpen jó lenne, ha az elkerülő útról az ipari
övezetet közvetlenül meg lehetne közelíteni. Sajnos ez is egy megörökölt beruházás,
és amikor átvettük a város vezetését, akkor
ezen már nem lehetett segíteni. Annyit sikerült elérnünk, hogy a Pomázra nehezedő forgalom enyhüljön és kezelhetőbbé váljon.
Az agglomerációs kerékpárút tervezése hogy halad?
Örvendetes volt, hogy elindult egy tervezési
folyamat, az agglomerációs kerékpáros közlekedés megvalósítása érdekében, amelyre a

Budapesti Fejlesztési Központ, majd utódja
a Nemzeti Közlekedési Központ szerződést
kötött egy céggel, de sajnos ezt a megbízást
is felfüggesztették, ezért a tervezési folyamat
is leállt. Különösen sajnálatosnak tartom,
mert nagy szívügyem a kerékpáros közlekedés. Ettől függetlenül nem mondunk le róla,
hogy Pomáz és a környező települések között
a biztonságos kerékpáros közlekedés megvalósuljon egyszer.
A többi Pomázt érintő állami beruházásról mit lehet tudni?
A HÉV rekonstrukcióról a korábbiakhoz képest új információ nem jutott el hozzánk. Úgy
tekintjük, hogy meg fog valósulni. Számos, a
Budapesti Fejlesztési Központ által szervezett lakossági fórumon elhangzott, hogy 2026
végéig szeretnék befejezni a teljes vonal rekonstrukcióját, az állomások és a szerelvények
megújításával együtt. Reménykedünk abban,
hogy ez meg tud valósulni. Ehhez kapcsolódik egyébként a Tiszolczy-telepen a sorompót
kikerülő elkerülő út terve is, amiről lapzártáig
senki nem mondta, hogy nem épülne meg.
A város saját fejlesztéseivel mi a
helyzet?
Aminek nagyon örülünk, hogy pályázati pénzből sikerült megvásárolni a seprőgépet és az
ágaprító gépet, jelenleg ezeknek az üzembe
helyezése zajlik. A többi beruházás megvalósulása különböző stádiumban van. A legreményteljesebb az állomási illemhely létesítése, amihez hamarosan meg tudjuk rendelni a
konténert, ami egy több mint 20 ezer eurós
beruházás. Nagyon szeretnénk, ha még idén
megvalósulna a Luppa Vidor és a Bem József
utcai járdaépítés. Ez egy megnyert pályázat, a
közbeszerzés kiírása küszöbön áll, a tervezőtől várunk még dokumentációkat. A Dera-patakon a kishíd építéséhez a vízjogi engedély
kiadására várunk, hogy végre ezt is megépíthessük. A Vár utcai útépítésnek az előkészíté-

Miért volt szükség az intézményi térítési díjak emelésére?
Sajnos az infláció rettenetesen elszabadult,
ami nemcsak a lakosságot érinti nagymértékben, hanem az önkormányzatot is. Igyekszünk ezt a lehető legminimálisabb mértékben továbbterhelni a lakosságra. Ezért csak
egy részét – nem a teljes emelkedést – hárítjuk tovább a szülőkre. A bölcsődei gondozási
díjaknál megvizsgáltuk, hogy a környező településeken mekkora ez az összeg. Láttuk, hogy
Pomázon messze alacsonyabb, ezért emeltük
bizonyos mértékben. Reméljük, hogy nem
vállalhatatlan teher a szülőknek. Az étkezési
díjak esetében a közétkeztetőnk, a Hungast
Kft., évente többször, több tízmilliós áremelés kifizetésére készteti az önkormányzatot.
Emiatt kénytelenek vagyunk mi is változtatni
a térítési díjakon, de ez messze nem akkora,
amekkora mértékben emelkedik. Ebből is bőven kiveszi a részét az önkormányzat.
A benzinár emelkedése a kisbusz
működtetésére kihat?
Mivel a benzin ársapka már jószerivel csak a
magánszemélyeknek és a taxisoknak kedvez,
az önkormányzat is piaci árakon kénytelen
beszerezni az üzemanyagot, ezért a gépjárműveink fenntartási költségét drasztikusan
megemeli. Most 8,5 millió forintba kerül a
busz működtetése, de az áremelkedés miatt
ennyiből az év végéig nem tud működni a járat, ehhez is hozzá kell még tennünk súlyos
milliókat.
A rezsiárak emelkedése milyen költséggel jár az önkormányzat intézményei számára?
Előrelátóan olyan szerződést kötöttünk a beszerző céggel, amelynek köszönhetően a jövő
év végéig fix áron jutunk hozzá az elektromos
áramhoz és a gázhoz. Ezért a rezsicsökkentés
kormány általi részbeni kivezetése egyelőre
nem sújt bennünket.
Nagy Szilvia
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Örökbefogadásra váró védenceink
Kutyamenhelyünkön és a cica menedékben nagyon sok gazdátlan cicus és kutyus várja, hogy szerető és törődő otthonra leljen. Általában
vannak köztük kölyök, felnőtt és idős állatok is.
Igyekszünk minden érdeklődőnek segíteni a kiválasztásban, megtalálni a számára megfelelő családtagot. Ezért is teszünk fel számos kérdést örökbefogadás előtt, mint például merre lakik, aktív vagy passzív
módon tölti-e a szabadidejét, a családban van-e más állat és annak
milyen a habitusa.
Őrkutyának telepőrzésre, ahol napközben bezárva, éjszaka pedig
egyedül töltené az idejét, olyan helyre nem adunk kutyust. Viszont
több esetben történt már megkeresés hatóság részéről, akik munkakutyákat képeznek és sikeres kiválasztás után jó képességű munkakutyát tudtak nevelni a delikvensből. Egy chipes, oltott, ivartalanított, oltási könyvvel rendelkező kutya után járó költség általában 20 000 Ft,
amit a helyszínen kell kifizetni a menhely javára. (Ezt a pénzt a következő bekerült kutyus ellátására fordítjuk.) Cicák esetében ez a költség
pedig 10 000 Ft. Kölyköket általában nem lehet még ivartalanítani
befogadás előtt, ezért
ők csak ivartalanítási
kötelezettséggel vihetőek el. A műtét meglétét
a beavatkozás után ellenőrizzük.
Az örökbefogadottakról visszajelzést várunk,
illetve ellenőrizzük is
őket. A cicusokat kizárólag benti tartásra adjuk
örökbe. Míg a kutyáknál, persze ez mérettől
is függhet, de szeretjük,
ha kint a kertben is lehet
egy kiadós séta után, de
benn a családtagjai mellett is töltheti az idejét.
A továbbiakban két
kutyust és két cicust szeretnénk bemutatni, akik
szintén szerető családra
várnak. Apacsot, Bundást, a cicák közül pedig
Mimit és Pötyit.
Apacs másfél év körüli, közepes termetű,
tricolor, keverék kan
kutyus. Nagyon barát-

ságos, kedves, tele van energiával,
vagyis igényli a rendszeres mozgást,
mozgatást. Ivartalanítása a napokban lesz esedékes és sajnos bal
szemét is ki kell műteni, mert menthetetlen. Mivel már jó ideje nem lát
vele és jelenleg sem zavarja a tájékozódásban, így a műtét után ugyanúgy teljes életet élhet, mint bárki.
Bundás hét éves nagy termetű kan kutya, aki ereje teljében van
és ő is igényli a rendszeres és aktív mozgást. Pár hónapja került a
gondozásunkba és sokszor még mindig nem érti, miért van velünk,
mert neki tényleg megvolt mindene, mielőtt bekerült. Csak sajnos a
gazdája kórházba került, és így nem tudott róla tovább gondoskodni.
Mimi másfél éves ivartalanított nőstény cica. FeLV és FIV tesztje is negatív, oltásai rendben vannak. Nagyon kedves, nagyon kezes
macska, aki igazi úri hölgy lehetne egy szerető családban. Mint a legtöbb macskának, neki is kedvenc időtöltése a nyújtózva fekvés vagy
kalács formában összetekeredés.
Pötyi öt éves, ivartalanított kandúr, aki a
kora ellenére bohókás
tud lenni. FeLV és FIV
tesztje is negatív, oltásai
rendben vannak. Igazi
kandúr létére van véleménye és ennek hangot
is tud adni, ha kell. A legnagyobb problémák például akkor kezdődnek,
amikor késik az ennivaló.
POMÁZI ÁLLATVÉDŐ
ÉS ÁLLATSEGÍTŐ
EGYESÜLET
Adószámunk:
18668360-1-13
Bankszámlaszámunk:
11705008-20441069
E-mail: ave@freemail.hu
Köszönjük a felajánlásokat védenceink nevében is.
PÁVE

Szemelvények a tűzoltóság eseményeiből
Június 23-án, a reggeli órákban, személygépjármű motorossal ütközött a Dobogókői út elején. A két jármű forgalmi akadályt képezett, személyi sérülés nem történt. A pomázi tűzoltók a járműveket
áramtalanították, a kifolyt üzemanyagot felitatták. A rendőrségi
helyszínelés után a forgalmi akadályt megszüntették.
Július 15-én, reggel, a csikóváraljai buszmegálló közelében egy
platós kisteherautó árokba csúszott. A járműben egy fő utazott, aki
a lábát fájlalta, de a kiérkező mentők végül nem szállították kórházba. A pomázi tűzoltók a helyszínt biztosították, az autó elszállításáról a sofőr gondoskodott. A kisteherautó vasanyagot szállított,
rakománya a platón maradt. Ezen a napon, a kora délutáni órák-
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ban, a Beniczky úton egy személygépjármű az útról lesodródott, és
beton villanyoszlopnak ütközött. A járműben egy személy utazott,
aki sérülést nem szenvedett. A villanyoszlop a baleset következtében kitört, és a vezetékek tartották. Az útra nagy mennyiségű motorolaj folyt. A pomázi tűzoltók a dízel-hibrid vegyes üzemű járművet
áramtalanították, majd az autómentőre felsegítették.
Július 18-án, a Kiskovácsi Kórház második emeletén, egy pszichiátriai beteg az ágyneműjét felgyújtotta. A raj kiérkezése előtt az ott
dolgozók egy 6 kg-os poroltóval a tüzet eloltották. Személyi sérülés
nem történt. A kórterem füsttel telítődött, a tűzoltók szellőztettek
és a helyszínt átvizsgálták.
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Forgalmi rend változások a városban
A lakossági kéréseknek eleget téve és a képviselő-testület döntése értelmében a következő forgalmi rend változások lépnek életbe Pomázon:

Huszár utca – Kartal utca

A Huszár utcában az engedélyezett sebességet, a Kartal utca utáni
szakaszon a „Sebességkorlátozás (40 km/h)” tábla megismétlésével
mérséklik, a Tél utcai kereszteződés problémájának orvoslására.
A Tél utcában és Huszár utcában a hiányzó útburkolati jelek felfestésével a kanyaradó irány sávtartásának elősegítésével és forgalomtechnikai tükör kihelyezésével igyekeznek a korábbi közlekedési
problémákat orvosolni.
A csomópontban a Huszár utcán balra, a Tél utcába kanyarodó járműveknek kell elsőbbséget adnia a Huszár utcán északról érkezőknek.

Honfoglalás útja – Kadarka utca

Mindkét utcában 30 km/h az engedélyezett sebesség. Az egyenrangú
kereszteződések kialakítása érdekében a Kadarka utcán az „Elsőbb
ségadás kötelező” táblát eltávolítják.

Tiszolczy telep

A Táncsics Mihály utca egyirányúsítását támogatta a lakosság, a Beethoven utca és a Somogyi-Bacsó utca között a Somogyi-Bacsó utca felé.
Megmarad a Lakó-pihenő övezeti besorolás, a Beethoven utca
azonban kikerül a csillapított övezetből annak érdekében, hogy a Bihari János utca végén található vállalkozások és az óvoda elérhetőek
legyenek. Megtartják a Beethoven utcában jelenleg is kint lévő sebességcsökkentő bordákat és a hozzájuk tartozó sebességkorlátozást.
A jelenlegi Lakó-pihenő övezet kijelölése tehát két részre „szakad”,
lesz egy nyugati Lakó-pihenő övezet, és egy keleti Lakó-pihenő övezet.
A csúcsidőszakban tapasztalt átmenő forgalom megakadályozására a
Szentendrei úttal párhuzamos utcán, a Táncsics Mihály utcának egy
szakaszán egyirányúsítás került bevezetésre.

Vujicsics tér

A jelenlegi forgalmi viszonyokat megtartva, az elsőbbségi viszonyokat
megváltoztatva módosul a forgalmi rend:
– A Luppa Vidor utca elsőbbsége megszűnik, a csomópontban a
Luppa Vidor utca alárendelt forgalmi irányként lesz kialakítva, „Állj!
Elsőbbségadás kötelező” szabályozás bevezetésével.
– A tervezett kialakításban szinte valamennyi meglévő forgalmi
irány megmarad, a Luppa Vidor utca elsőbbségének alárendelése és
a burkolati jelek felfestése (forgalomtól elzárt terület, megállás helyét
jelző vonal, úttest kijárati széle burkolati jel felfestése, záróvonal felfestése az átlépőkkel) egyértelműsíti a csomópont forgalmi viszonyait.
– A Plébánia utca és a Fáy András utca felől nem lehet a Bem József
utca és a Szerb utca irányába közlekedni, mivel mindkét utca ellentétes irányban egyirányú.

12 tonnás súlykorlátozás
Augusztus 1-től általános 12 tonnás súlykorlátozás lépett életbe Pomáz város teljes közigazgatási területén. Azaz Pomázra csak 12 tonna össztömeget meg nem haladó járművek érkezhetnek engedély
nélkül.
A város területére behajtani szándékozó 12 tonna össztömeg fölötti gépjárművek esetében az 1111-es és az 1112-es utak tekintetében
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságától kell behajtási engedélyt kérni. Az engedély arra jogosít fel, hogy a 12 tonna
fölötti jármű az 1111-es és 1112-es úton közlekedjen.
Amennyiben Pomáz a célállomás, és megkapta a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-től a behajtási engedélyt Pomáz Város területén áthaladó főútvonalakra, abban az esetben fordulhat kérelemmel Pomáz
Város Önkormányzata felé. A vállalkozóknak, fuvarozóknak, építkezni szándékozóknak a megengedett, 12 tonna össztömeget meghaladó járművekre behajtási engedélyt kell kérniük a helyi közutakra is.
A benyújtott kérelmet egyedileg bírálja el a Polgármesteri Hivatal.
A kérelem a város honlapjáról tölthető le.

Forgalomtechnikai tükör kihelyezése:
• Damjanich utca – Balogh Ádám utca kereszteződésénél
• Budakalászi út – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésénél
• Tél utca – Boglárka utca kereszteződésénél
Forgalomlassítás:

Orgona utca

Az Orgona utcán mérséklik a megengedett sebességet, a Pataksor
utca – Szegfű utca között, 20 km/h vonali sebességkorlátozás bevezetésével, az érintett szakaszon „Sebességkorlátozás” (20 km/h) táblák
kihelyezésével.
Az Orgona utca és a Diófa utca végén „Mindkét irányból behajtani
tilos”, és „Kivéve célforgalom” kiegészítő táblákat helyeznek ki az eddig jelentős átmenő forgalom csökkentésének érdekében.

Boglárka utca – Szőlőtelep utca egyirányúsítása

A Boglárka utcát az Álmos utca és a Szőlőtelep utca között bevonják
a Korlátozott sebességű övezetbe (30km/h).
A Boglárka utca – Álmos utca csomópontjában megváltoznak az
elsőbbségi viszonyok. Eddig a Boglárkán haladóknak volt elsőbbsége
az Álmos utcából érkezőkkel szemben. Most a Szőlőtelep utca felől
érkezőknek kell elsőbbséget adni az Álmos utcába illetve az Álmos
utcából érkezőknek.

Bajcsy-Zsilinszky utca

Az utcában a 30 km/h csökkentett sebesség megtartása érdekében valamennyi csomópont után kihelyezik a „Sebességkorlátozás
(30 km/h)” táblát.
A táblák mellett az utca két végén – a Budakalászi út felől és a
Vörösmarty út felől – a 30 km/h sebességhatárt útburkolati jellel is
megerősítik a sebességkorlátozásra való figyelmeztetést.

Dózsa György utca

Megmarad az utca egyirányú forgalmi rendje. Kihelyezik a hiányzó
„Korlátozott sebességű övezet” (30 km/h) táblát a Dózsa György utca
– József Attila utca csomópontjában.
Megállni tilos táblák kerülnek kihelyezésre, ennek értelmében az
utcában parkolásra csak az utca bal oldalán lesz lehetőség, de csak
abban az esetben, ha 3 m szabad felület a bal oldalon várakozó jármű
mellett megmarad.
Tábla kihelyezése:
• „Motorkerékpárral behajtani tilos” tábla – Panoráma út
• „Várakozni tilos” tábla – Fáy András utca
• Súlykorlátozás (3,5 t) – Szegfű és Ősz utcák
• Súlykorlátozás (5,5 t) – Plébánia utca
Egyirányúsítás:

Goethe utca

A Goethe utcát a Beniczky utca felől a Gábor Áron utca irányába egyirányúsítják, a Beniczky utca és Goethe köz közötti szakaszon.
Az egyirányú forgalmi rend bevezetése miatt a Goethe utca – Beniczky utca csomópontjában meglévő „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező”
táblát megszüntetik.

Plébánia-Sport-Kisrét utcák

A Plébánia utca egyirányú lesz a Fáy András utca felől a Sport utca
irányába. A Sport utcát egyirányúsítják a Plébánia utca felől a Kisrét
utca irányába.

Megmarad a Rózsa és Szamóca utcák jelenlegi egyirányúsítása
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Megelevenedik a múlt
Élő emlékezet kiállítás,
régészeti fesztivál és családi nap Pomázon
Helyszín: Pomáz, Teleki-Wattay kastély
Időpont: Augusztus 28. vasárnap
Az OpenHeritage projekt és a Közösségi
Régészeti Egyesület régészeti nyílt napot és
családi programot szervez Pomázon. A kastély kertjében és épületében, több helyszínen izgalmas foglalkozásokon a közelmúlt
pilisi kutatásainak eredményeit és a régészet
alapvető módszereit mutatjuk be interaktív
módon kicsiknek és felnőtteknek.
Megismerheted a régészek munkáját, kipróbálhatod a hagyományos és modern eszközöket, kézbe veheted a legfrissebb leleteket. Délután Pomáz kulturális kincseiről és örökségi
értékeiről beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk,
mit jelent neked az örökség, mit találsz érdekesnek a régészetben? A régészeti leletektől a
családi ereklyékig, az épített örökségtől a természeti kincsekig sok minden lesz terítéken.

Programok

Délelőtt 10 órától délután 16.30-ig: Régészet
testközelből. Régészeti foglalkozások a kastélykertben:
– Régészeti homokozó. Régészeti feltárás
kicsiknek valódi leletekkel
– Fémkereső műszer a gyakorlatban.
Minden, amit nem tudtál a földben látó
eszközről
– Kincskereső túra. Kalandjáték iskolásoknak a kastélykertben és pincékben
egy ősi térkép segítségével
– Kreatív foglalkozások ovisoknak és iskolásoknak. Arany- és ezüstpénz készítés, festegetés
– A leletek mesélnek. A régészeti korú
fémleletek jelentősége, előkerülési útja;
a leletgondozás, dokumentálás és nyilvántartásba vétel módszerei

Délután 13.00–18.00 között: Beszélgetések
Pomáz kulturális kincseiről, múltjáról és hagyományairól a kastély termeiben:
– Személyes örökség és emlékezet. Ehhez a beszélgetéshez hozz magaddal egy
tárgyat vagy egy fotót, amit saját örökségednek tartasz, és beszéljünk róla. Vezeti: Mérai Dóra
– A pomázi helyi értékek és az értéktár
jövője. Vezeti: Ozorai Magda
– Egy pomázi világutazó kalandjai. Mocsáryné Fáy Mária útleírásai. Vezeti:
Reed Zsuzsanna
– Természeti kincsek régen és most. Vezeti: Péter Dávid
– Az üveghegy és azon is túl. Nagykovácsi puszta és a pomázi régészeti lelőhelyek. Vezeti: Laszlovszky József

Amikkel találkozhatsz, amiket kipróbálhatsz:
– Kincskeresés kicsiknek és nagyoknak
– Fémkeresős kutatások. – Te is kipróbálhatod!
– Hogyan tárnak fel a régészek egy kincsekkel teli sírt? – Vegyél részt benne te is!
– Mit rejtenek a kastély sötét pincéi? – Fedezd fel te is!
– Rendhagyó vezetés és időutazás a kastélyban. – Gyere velünk te is!
–
A kovácsolástól az üvegművességig. –
Vegyél részt a mesterek bemutatójában!
Akikkel találkozhatsz, akikkel beszélgethetsz:
– Régészek és örökségi szakemberek
– Múzeumbarát fémkeresősök és a közösségi régészeti programok önkéntesei
– A régészeti leletek szakemberei, akik az
állat- és embercsontokkal foglalkoznak
– Restaurátorok és más múzeumi szakemberek
–
Régészeti könyvek szerzői, kiadói és
szerkesztői
– Régészeti gyerekprogramok szervezői
– A pomázi helyi örökség és a helyi értéktár kutatói

 Kovácsolás és régészeti bemutató gyerekeknek Pomázon

– Kicsontozó. Állati jó leletek a múltból,
avagy mit tudhatunk meg az állatcsontokból
– A régészet modern térinformatikai
eszközei. Távérzékelés, drón és terepi
adatrögzítés
– Régészeti kiadványok és könyvek vására
– És még sok más…

Este 18.00-tól Zárókoncert a LINDA együttessel.
A belépés ingyenes. Étel és ital a helyszínen
kapható.
Az OpenHeritage projektet az Európai Unió
Horizon 2020 kutatási és innovációs program finanszírozza (azonosító: 776766)

Szeptember 24-én lesz idén Pomáz Város Napja
A rendezvény ebben az évben is a Művelődési Házban és környékén lesz megtartva,
amelyen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várják az érdeklődőket.
A pomázi civil szervezetek és közösségek
számára a város idén is biztosítja a sátrakat.
Kérjük a civil szervezeteket, akik sátrat és
eszközöket igényelnek, hogy augusztus 20ig küldjék meg jelentkezésüket.
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A jelentkezési lap és a részletes tájékoztató elérhető a www.pmhkpomaz.hu; www.
pomaz.hu honlapokon valamint a Pomázi
Művelődési Ház és Könyvtár és Pomáz Város
Önkormányzatának Facebook-oldalán.
További kérdéseikkel hívhatják a (26) 325163 vagy (20) 228-2135 telefonszámokat.
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Európát átszelve is hazatalálnak
A postagalamb tenyésztés és versenyeztetés különleges sport, amelynek szépségeiről, nehézségeiről és helyi hagyományairól
a két pomázi postagalamb egyesület vezetőivel és tagjaival beszélgettem.
A városban jelenleg két egyesület működik,
az A30-as Postagalamb Sportegyesület vezetője Puss József, az A58-asé Petromárko
Zsigmond. Összesen 21 tagjuk van.
Elmondásuk szerint Pomázon 1957-ben
kezdődött a postagalambászat, kb. 15 taggal.
Akkoriban még más világ volt a településen
is, szinte minden háznál tartottak lovat, tehenet, a galambok pedig az istálló felett fészkeltek. A városháza és a templom teteje is tele
volt velük. Ebben az időben még másként
galambásztak, búzával, kukoricával etették a
madarakat, és a határba jártak velük.
Ma a legspeciálisabb takarmányt igyekeznek adni nekik, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a versenyeken. A galambok
kezelve, oltva vannak, gazdáik naponta takarítják a ketreceiket. Egy tenyésztőnek kb. 40
galambból áll az ideális, kialakult, jó állománya, persze van, aki ennél kevesebbet vagy
többet tart.
A jó állomány kialakítása érdekében állandóan versenyeztetni kell a galambokat.
Egy galambásznak a jó egészség fenntartása
érdekében állatorvosnak, a megfelelő párosításhoz genetikusnak kell lennie, a versenyekre való minél jobb felkészítés érdekében
pedig az élelmezésben is otthon kell lennie.
Ahogy a pomázi egyesületek tagjai mondják,
igyekeznek a galambokat a legideálisabb állapotba felkészíteni a versenyekre, ami az
egyik legjobb, legszebb része ennek a sportnak, de az is nagy öröm, amikor a galambok
megjönnek egy versenyről. Jó időben előfordul, hogy nagyon magasról érkeznek meg,
ilyenkor a ház felett összecsukva a szárnyukat szinte lezuhannak, és egyenesen a helyükre mennek.
A felkészítő tréningek április 15-e körül
kezdődnek, az első versenyek májusban indulnak, amikor ezek véget érnek, azután jön
augusztusban a fiatalok versenye. Szezonban minden hétvégén tartanak versenyt és
van olyan galamb, aki minden héten megy is
versenyre. A galambász arra törekszik, hogy
benne legyen a versenyek eredményeinél az
első 20 százalékban, ugyanis akkor kap pon-

tot. A szezon végi összesítésnél pedig kiderül,
kik voltak az év legjobbjai.
A pomázi galambok jellemzően a rövid és
hosszú távú versenyeken indulnak, ezeken
a távokon 140 vagy 680 kilométert repülnek
légvonalban. Ma már az interneten követhető az útjuk, ahol a várható időjárás is látszódik. Az eresztés után 70 km/órás sebességgel
jönnek hazafelé szélcsendben a galambok.
Ha nem esik az eső és hátszél van, akkor 120
km/órás sebességgel is tudnak jönni több
száz kilométeren keresztül. A tagok legutóbbi
versenyén például a légvonalban 680 km-re
lévő németországi Dessauból, reggel fél 6-kor
engedték a galambokat, és délután 14 óra 25kor jött meg az első Pomázra.
A madarak lábán chipgyűrű van, ami antenna segítségével rögzíti, hogy mikor érkezett meg a dúcába. A hazaérkezés után
kezdődik a számolás, ugyanis mindenki más
távolságra lakik a feleresztés helyétől. A galambok GPS-sel pontosan be van mérve, így
ki tudják számolni, hogy egy perc alatt mekkora sebességgel érkezett a galamb, és az
lesz a nyertes, akié a leggyorsabb volt.
Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy talál vissza a galamb a lakóhelyére? Egységes

válasz erre nincs. Felmerült már, hogy a Nap
állása vagy a mágneses tér alapján tájékozódnak. Annyi biztos, hogy akárhová elviszik,
visszamegy a helyére, ahol lakott.
A versenyekre küldött galambok között
persze van lemorzsolódás is, előfordulhat,
hogy a tenyésztő nem indította el megfelelő
egészségi állapotban, fizikailag gyenge a madár, az időjárás nem volt kedvező, vagy ragadozó áldozata lett. Ugyanakkor szélsőséges
körülmények között is képes hazaérkezni,
akár azt is túlélve, hogy testsúlya 50 százalékát elveszítette, vagy ragadozó megtámadta
és a bögyét össze kellett varrni.
A pomázi egyesületek tagjai számos hazai és nemzetközi versenyen értek el szép
és kiemelkedő helyezéseket, sokaknak van
több évtizedes tapasztalata már ebben a
sportban. Legkedvesebb eredményeik között tartják számon, hogy 2012-ben a londoni olimpiára a hazai szövetség szervezett
versenyt, amire 296 tenyésztő 839 galambja
nevezett. A pomáziak közül 11. helyezést ért
el Laszlovszki János, 32. Petromárko Zsigmond galambja lett, Csömör Ferencé pedig a
37. volt.
Nagy Szilvia
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Családi vasárnap a kastélyban
padon egymás után következtek a műsorok. Délelőtt
inkább a gyerekek számára, délután pedig már a
szülőkre is gondolva zajlottak az események. Volt marionett bábszínház, élőszereplős gyerekszínház, tangó, angol, és barokk táncbemutató. Táncoltak még az angyalok, és az erdélyi mesevilágba is tehettünk
egy kis kiruccanást. Természetesen mindezt interaktív módon, a nézők
bevonásával együtt. A nap folyamán folyamatosan mentek még a gyerekfoglalkozások is. A vendégek megismerkedhettek a barokk kor mindennapjaival. Fölpróbálhatták a nemesek, az iparosok, és a katonák
ruházatát, kipróbálhatták az eszközeiket, és a valóságban is megnézhették egy barokk piac forgatagát. Ha valaki mindeközben megéhezett,
bográcsban főtt étkekkel csillapíthatta éhségét, büfénkben pedig hűtött italok várták őket. Külön öröm volt számunkra, hogy az étkekből
befolyt összeget adományként gyűjtöttük, amelyet a Második Menedék Állatmenhely részére továbbítottunk. A gyerekek számára volt még
állatsimogató is. Itt a vendégeink – többek között – megismerkedhettek
a Dél-Amerikai lámával és alpakkával, a mini tehénnel és mini kecskével, volt racka juh és póniló, nyuszi és terelő kutya is.
A vendégeink vidáman és élményekkel gazdagon távoztak a családi
vasárnapról. Többen köszönték meg a szép napot, és a gyerekek új
barátokkal, hősökkel, élményekkel, emlékekkel várhatják születésnapunk következő programját.
Nagy Gyula
ügyvezető igazgató

A Teleki-Wattay kastély 2022-ben ünnepli 250. születésnapját. Erről a
szép és kerek évfordulóról a kastély több, különböző jellegű rendezvényből álló sorozattal kíván megemlékezni.
E sorozat második állomása volt a családi nap.
Az időjárás tökéletes volt, a programok tetszetősek
voltak, minden adott volt egy kellemes nap eltöltéséhez. A vendégeket nem csak előadásokkal vártuk, hiszen azt szerettük volna, hogy a családok minden tagja
kellemesen és tartalmasan költhesse el az együtt töltött
időt. Kézművesek kínálták portékáikat, kapható volt
minden. Volt háziszőttes, bőr és csont ékszerek, üvegtermékek, házi borok és lekvárok, fajátékok, mandalák,
kézzel festett ruhák, és még rengeteg más egyéb. A szín-

Pomázi Művelődési Ház
és Könyvtár augusztusi
programajánlata
Augusztus 6. (szombat) 10:00 Anyatejes szoptatás világhete – Életkezdet Egyesület rendezvénye
Augusztus 9. (kedd) Pöttyös Bögre 9:30 Suttogó Ölelő
Énekszó
Augusztus 12. (péntek) Klubterem 9:00 Vásár
Augusztus 14. (vasárnap) Színházterem 15:00 Nosztalgia
délután
Augusztus 19. (péntek) Pöttyös Bögre 9:00 Prücsök Dúdoló
Augusztus 22–szeptember 7. között Klubterem hétköznap
8:00–18:00 Tüdőszűrés
Augusztus 26. (péntek) Pöttyös Bögre 9:00 Prücsök Dúdoló
Augusztus 26. (péntek) Pöttyös Bögre 18:00 Könyvklub
Augusztus 28. (vasárnap) Színházterem 15:00 Nosztalgia délután
Kellemes nyarat kíván a

PMHK csapata
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A családi napról tudósítást láthatnak a Pomáz Online YouTubecsatornáján.
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Hamarosan talán a múlt lesz a jövő…
Kedves Olvasók!

Már hallani vélem a „jóindulatú” megjegyzéseket; „Persze, jól jönne
az ingyen munkaerő…”, de higgyétek el, itt nem csak erről van szó.
Minden segítséget szívesen fogadunk, de azt szeretnénk, hogy akit
érdekel a dolog, annak lehetősége legyen egy régi, jól bevált, s min-

denekelőtt költségkímélő építési
módot közelebbről megismerni. Ha
van még mersze építkezni, mérlegelhesse ezt az opciót is…
Manapság cca. 1000 Ft 1 db 30as PTH téglának az ára, de lehet,
hogy mire a cikket olvasod már ez sem igaz, (mészről, cementről, homokról ne is beszéljünk). Ugyanakkor mi pl. a 80 cm-es falak „becsomagolását” és a műanyag nyílászárókat mellőzzük.
Ez nem egy könnyű munka, viszont különösebb szakértelmet nem
igényel. Az asszonynépnek is meg van a feladata. Taposták a sarat
(mezítláb), ha éppen nem Daninak a Harcos nevű lova végezte ezt a
feladatot. A későbbi tapasztás (vakolás) hajdanán, kifejezetten a nők
feladata volt. A pomázi föld alkalmas alapanyag.
Tehát nem a „megmondó”, a nagy tudású mesterembereket, a higtech-ben gondolkodókat, hanem a témára fogékony érdeklődőket
várjuk, előzetes egyeztetés után. Tel.: 70/424-7063, 20/578-8543
S még egy gondolat: A közös, (kaláka) munkával is tisztelgünk Nagy
Balázs emlékének. Ő volt a vályogház építés egyik nagy tudora. Számos
munkája megtalálható országszerte. Saját vályogfalú házát 50 évvel
ezelőtt itt Pomázon építette, ami 1975-ben az „Év háza” díjat elnyerte.
Leidinger Ákos

Klímahatos

Figyeljünk a részletekre!

1. Mi a környezetvédelem?

Melyik pomázi épület egy részlete van a képen?
Ha a helyes megfejtést augusztus 26-ig elküldi az eletkertmuves@
gmail.com e-mail címre, részt vesz egy sorsoláson, amelynek a nyereménye egy kosár bio-zöldség a pomázi Életkert felajánlásából.
A múlt havi játékunk megfejtése: a Huszár utcai Posta épülete.

Cca. 1½ hónapja készült egy felhívás. Első körben ezt ismertetem,
hogy már az elején érthető legyen a felvetés.
Kedves lovas és nem lovas barátaink,
ismerős ismeretlenek, ismeretlen ismerősök, ismerős arcok…
Végre eljött a lehetőség – amit már alig vártatok –
hogy részt vehessetek a vályogfal építésében.
Aki ellenállhatatlan vágyat érez e nemes feladatban való
aktív részvételhez, az egyeztessen Danival, vagy Ákos-bával.
Azt megígérhetjük, hogy ezért egy fillért sem fogtok kapni,
ellenben ebédre mindig számíthattok – ahogy mi is Rátok…
A „szájtátiakat” sem fogjuk elküldeni – belőlük lesz az ebéd…
Most már minden csak rajtatok, na meg az időjáráson múlik!
A „lovas barátok” már voltak, vannak és lesznek is, de még mes�sze vagyunk a falegyentől.

a. A környezet megvédése a természetes, vagy azt megközelítő állapotban.
b. Az ember létfeltételeiben az ember által okozott károk mérséklése.
c. A környezetvédelem azonos a környező természetünk védelmével.

2. Mi az Ökolábnyom?

a. Viszonyítás, amely megmutatja, hogy mekkora mértékű a széndioxid kibocsátásunk.
b. Az a nyom, amelyet a mostani felhasználásunk hagy a környezetünkben.
c. Viszonyítás, amely megmutatja, hogy szokásaink, fogyasztásunk
szinten tartását mennyi Föld tudja regenerálódásával ellensúlyozni.

3. M
 iért környezetterhelő a fosszilis energiahordozók
elégetése?

a. Nem veszélyes, ha a kormot lekötjük a füstjéből.
b. Évmilliók alatt lekötött szén-dioxidot szabadít fel, ami növeli az
üvegházhatást.
c. Nem terheli jobban a környezetet, mint a fafűtés.

4. Mi az üvegházhatás?

a. A Föld légkörének szigetelő hatása az űr hidege ellen.
b. A légkör nyomását eredményező anyagok felhalmozódása.
c. A szennyezett légkör hő visszaverésének fokozódása által okozott
felmelegedés.

5. Milyen módon járulhatunk hozzá a fenntarthatósághoz?

a. Étkezz tudatosan, közlekedj okosan, támogasd a helyit!
b. Használj kevesebb energiát, cseréld évente eszközeidet, szelektálj!
c. Keresd az olcsóbbat, vegyél tartalék eszközöket, használj megújuló
energiát!

6. Mi a klímavédelmi stratégiák általános alapja?
KLÍMAHATOS MEGFEJTÉS
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1. b; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a; 6. a

a. Mitigáció, adaptáció, edukáció.
b. Redukáció, permutáció, edukáció.
c. Redukáció, karbonizáció, edukáció.

Környezetünk
Környezetünk
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Túlkoros, veszélyes erdő helyett új parkerdő Pomázon
A Messelia alatt elöregedett, rossz állapotú, veszélyes nyárfás húzódik a Jóbarátok útja mellett a Csikóvár irányába.
A gazdasági céllal ültetett, az egykori ládagyár számára nyersanyagot biztosító, majd magára hagyott, elöregedett erdő
2018-ban került a Pilisi Parkerdő kezelésébe. Idén a szükséges szakértői felmérésekre alapozva egy új, magasabb ökológiai,
a pomáziak számára pedig hosszú távon zöld értéket biztosító parkerdő kialakítása kezdődik meg, a munkálatok várhatóan
2023 kora tavaszán az országos rekordnak számító, 60 ezer facsemete elültetésével folytatódnak.
Korhadó, veszélyes nyárfásból
Pomázi Parkerdő

Pomáz nyugati részén, a Messeliától délnyugatra, a Csikóváralja felé vezető Jóbarátok
útja bal oldalán öreg, több mint ötvenéves
nyárfákból álló sáv húzódik. Sokan járnak
erre, itt van a Gyopár-forráshoz, a Holdvilág-árokhoz vezető zöld kereszt jelzés. Az itt
található nyárfákat eredetileg azért ültették,
hogy a – jelenlegi Breier-birtok helyén fekvő
– közeli gyümölcsösök által használt szállítóládák alapanyag-ellátását biztosítsák. A faállomány átlagéletkora több mint ötven év, ez
ennél a fafajnál kifejezetten soknak számít.
A Pilisi Parkerdő szakemberei a napokban
végeztek vizsgálatokat, amelyek megerősítették, hogy nagyon sok a tőkorhadt egyed. Az
ilyen fákat „gyenge állékonyságúnak” nevezi
az erdészeti szaknyelv. A vizsgálatok során
kiderült, hogy a fakidőlés kockázata nagyon
nagy, ezért a terület kifejezetten balesetveszélyes. Az egyik vizsgált fa a kivágás során
három másikat rántott magával – a korhadt
fatörzsek dominóként dőltek ki egymás után.
Éppen ezért elengedhetetlenül szükséges
és nem halogatható a terület felújítása; elsősorban a környéken lakók, itt kirándulók,
és az erdő közelében található ingatlanok
biztonsága, másodsorban a terület ökológiai
értékének növelése érdekében.
A felújítás célja, hogy a jelenlegi, ökológiai
és rekreációs szempontból nem különösen
értékes, rossz állapotú, korhadásnak induló
fás terület helyén létrejöjjön a pomázi lakosság és az idelátogató turisták turisztikai és
rekreációs igényeit kielégítő, ökológiai szempontból optimálisnak mondható Pomázi Parkerdő. A folyamat végén a területen jó minőségű, esztétikus, gazdag ökoszisztémájú,
döntően kocsányos tölgyből álló erdő lesz.
Így a felújítás jelentős ökológiai értéknövekedéssel jár, amely pozitív hatással lesz a környékbeli lakosság életminőségére.

Két ütemben végzett, az „erdőkép”
folyamatosságát biztosító felújítási
munkák

A tervek szerint idén télen kezdődő, a pomázi önkormányzattal egyeztetett kivitelezési
munkákat a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei
Erdészete végzi és irányítja, bizonyos esetekben szakképzett alvállalkozók bevonásával.
A Pomázi Parkerdő létrehozása két ütemben zajlik majd. Az első ütemben a terület
egyik felét újítja meg a Pilisi Parkerdő, majd
az újonnan telepített erdő fejlődésének függvényében, néhány év múlva kerül sor a terü-

 A tervezett parkerdő helye

let másik felének felújítására. Jó hír tehát,
hogy a teljes terület „erdőképe” a felújítás
során is megmarad.
Az első ütem fakitermelési munkálatai körülbelül egy hónapot vesznek igénybe, a kitermelt faanyagot a Pilisi Parkerdő a Breier
gyümölcsösön keresztül szállítja el, ezért a
kitermelés várhatóan nem akadályozza a forgalmat és a közlekedést a Jóbarátok útján és
a környező területen.
Ezt, illetve a talajelőkészítést, követi a
parkerdő-telepítés. Ennek során a 12 hektáros terület felén mintegy 60 ezer kocsányostölgy-csemetét ültet a Pilisi Parkerdő.
Ezzel Pomáz joggal tarthat számot a „2023
faültetési rekordere” címre. A felújítás során
a Parkerdő kiemelt figyelmet fordít a virágzó
elegyfajok, többek között madárcseresznye,
vadkörte és vadalma ültetésére is.
A Pilisi Parkerdő a területet folyamatosan
gondozza majd. Az erdő természetes folyamatait követő, több év alatt lezajló felújítás
végén Pomáz gazdagabb lesz egy új, tizenkét hektáros, tölgyes parkerdővel. A Pomázi
Parkerdő idővel változatos, gazdag ökoszisztémájú kocsányostölgy-erdővé érik, amelynek rekreációs és ökoturisztikai funkcióit,
ösvényeit, pihenőhelyeit a Pilisi Parkerdő a
pomázi önkormányzattal és a természetjáró
szervezetekkel konzultálva, velük együttműködésben alakítja ki.
Pilisi Parkerdő Zrt.

 Tőkorhadás jelei a terület faállományának
egyedein
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Hogyan tudunk jól vigyázni a vízre?
naszámolni, hogy egy
4-5 tagú család mennyi
ivóvizet küld a csatornába egy napi WC használattal. Ugye, hogy nem mindegy? Ennél tovább is mehetünk, mert léteznek komposzt
WC-k akár kerti, sőt beltéri kialakításúak is.
• A fentiekhez hasonlóan újrahasználhatjuk
a kádvizet és a mosógépből kádban felfogott öblítővizet is, főleg, ha natúr tisztálkodó- és mosószereket használunk, úgy
még a kert is meghálálja.

KERT, UDVAR

Egyre többet hallhattuk az elmúlt években,
hogy kevesebb az elérhető víz: kiszáradnak
az ásott kutak, csökken a talajvíz, patakok
száradnak ki, alacsonyabb a folyók vízállása.
Az aszályosabb időszakok is érzékelhetően
gyakoribbak: idén júliusban már másodjára
vezetnek be vízkorlátozást Pomázon.
Mondhatjuk, hogy ezek a korlátozások
ránk nem vonatkoznak, mi rendesen fizetünk
a szolgáltatónak, kérjük cserébe, ami jár. Hivatkozhatunk mások (látszólag) vízpocsékoló gyakorlatára, ha nekik lehet, nekünk miért
nem? Kifogást könnyű találni, de járjunk elől
inkább a pozitív példákkal.
Pár hete kezdeményezett a Pomázi Ökokör egy kötetlen beszélgetést, ahol saját jól
bevált vízcsökkentő szokásainkat osztottuk
meg egymással. A beszélgetés nyitott volt
bárki számára. A közösen összegyűjtött jó
gyakorlatokat adjuk itt most közre, így ezek
az ötletek szélesebb kört is inspirálhatnak,
és reméljük többet, többen megfogadnak és
beépítik a mindennapjaikba.

KONYHAI TIPPEK

• Igyunk csapvizet a PET palackos ásványvizek helyett! (1l-es PET palack előállításához
3 l vízre van szükség, utána pedig kerülgethetjük, amíg végre elviszi a „szelektív”.
•
Ne folyassuk a csapot, míg végre hideg
víz jön belőle, tartsunk inkább egy kancsó
csapvizet a hűtőben!
• Mosogatás:
– Lehetőleg mellőzzük a folyó víz melletti
mosogatást! Gyűjtsük a koszos edényeket, és egyszerre mosogassuk el őket! Egy
1-2 ujjnyi meleg, mosogatószeres vízben
elkezdhetjük a poharakat, majd azok
melegvizes öblítésével szépen növekedik a tálcában a víz. Ezután jöhetnek az
evőeszközök, majd a tányérok és végül az
edények.
– A mosogatógépek kevesebb vizet használnak a folyóvizes mosogatásnál, cse-
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rébe áramot fogyasztanak. Fontos még,
hogy a mosogatógépet valóban telerakjuk
beindítás előtt.
• Szürkevíz felhasználása, azaz minden
olyan általunk már felhasznált víz, amely másodlagosan is hasznosítható otthonunkban:
–
A zöldségek mosásához használt vizet
gyűjtsük a mosogatóba helyezett lavórba.
Ez még tökéletes viráglocsolásra a házban, vagy a kertben. De használhatjuk
akár felmosásra is, a felmosó víz pedig
szintén kerülhet a kertbe, ha a tisztítószerünk is környezetbarát.
–
Ha biológiailag lebomló mosogatószert
használunk a mosogatóvíz is felhasználható, akár locsolásra.
• Tésztafőzés: a főzővízbe felesleges olajat
önteni. Azt már tudjuk, hogy a használt sütőolajat sosem öntjük a lefolyókba, inkább
elvisszük a gyűjtőpontokra, de pár csepp olaj
is sok vizet szennyez, minden kicsi számít.

FÜRDŐSZOBAI TIPPEK

• Zuhanyzás vagy kádban fürdés?
Attól függ, hányan használják a kádvizet és
mennyi is a kádba töltött víz. A zuhanyozás
is lehet vízpazarló, ha hosszan állunk a víz
alatt és a szappanozás alatt sem zárjuk el a
csapot, illetve ha 1-2 naponta hajat is mosunk.
• Érdemes fürdésnél a még nem megfelelő
hőmérsékletű vizet is vödörbe gyűjteni.
• A kézmosó csapokra és a zuhanyfejekre vehetünk víztakarékos perlátorokat (csapvégszűrő), amelyek csökkentik a percenként
átfolyó víz mennyiségét (akár 1,7 l/percre),
mégpedig a komfortérzet csökkenése nélkül. A perlátor levegővel dúsítja a kifolyó
vizet, így pezsgőbb vízsugár jön a csapból,
de látszatra ugyanolyan mennyiségű.
• A szürkevíz a fürdőszobában is újrahasznosítható, sokan emlékszünk még arra, amikor
nagyszüleink a kézmosóban összegyűjtött
vízzel öblítették le a WC-t. Érdemes utá-

Minél kevesebb a lebetonozott terület a
telkünkön, annál több lehetősége van a talajnak a csapadékot felszívnia. Az esőzés során
felgyülemlett vizet sajnos szokás mostanában az utcára, vagy a csatornákba kivezetni, nehogy sár, tócsa maradjon az udvaron.
Ezzel azonban saját területünk természetes
vízellátását akadályozzuk meg, majd elszántan locsolunk vezetékes ivóvízzel szárazság
idején, hogy életben maradjanak a növényeink vagy rosszabb esetben, hogy hűtsük a
betont…
A nagy vízigényű angol pázsittal ellentétben a vegyes, lóherés fű és a helyi
klímához jól alkalmazkodó növények sokkal
jobban tűrik a szárazságot, jobb a vízmegtartó képességük, így nem igényelnek heti többszörös vízutánpótlást.
A leesett csapadék a legjobb víz, amit kertjeink kaphatnak, annak elvezetése helyett
inkább a gyűjtésébe érdemes energiát fektetni. A háztetőre esett csapadék az ereszcsatornákból esővízgyűjtőbe vezetése sokáig
lehet elegendő a kerti locsoláshoz.
A kiskertünket sem kell minden nap öntözni, ha megfelelően mulcsozunk, azaz min.
3-5, de lehetőleg 10-20 cm-es talajtakaróval
fedjük le a földet. Ez lehet a kertben levágott
fű, aprított gallyak, egyéb kerti hulladékok,
esetleg szalma. A gyomlálás maradéka is
mehet akár talajtakarónak, lényeg, hogy ne
maradjon csupaszon a föld.
Az ötletek és tippek persze itt nem érnek
véget, biztosan van még sok más remek
módja a víz becsben tartásának. Összességében azt érdemes átgondolni, mennyi vizet
érdemes leereszteni a csatornába és mennyi,
amit saját háztartásunkban tarthatunk, vagy
fel sem használunk némi tudatosság beépítésével. A víz kincs! Vigyázzunk rá mindannyian, hogy ne kelljen megtapasztalnunk a fájó
hiányát nap mint nap.
A hasonló jellegű tanulóköröket folytatni
fogjuk, aki ezekről értesülni szeretne, írjon
nekünk a pomaziokokor@gmail.com-re, vagy
kövesse az oldalunkat www.facebook.com/
pomaziokokor.
Farkas Melinda és Balogh Flóra
Pomázi Ökokör
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Sok forrás kiapadt az aszályban
Vajon iható-e a Pomázhoz tartozó források vize, hány található a város környékén, és mekkora a vízhozamuk?
Milyen növény- és állatvilág jellemző a településhez tartozó természeti területeken, van-e olyan közöttük, ami
nagy természetvédelmi értéket képvisel vagy más szempontból különleges? Többek között ezekre a kérdésekre kaptunk választ
a nemzeti park munkatársától az alábbi riportban.
– A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartást vezet a működési területén lévő forrásokról, amelyek közül 26 esik Pomázra – tájékoztatott Fehér Balázs, a nemzeti park őrkerület
vezetője. – A hazai vízkincs értékes részét képező források ex lege, vagyis a törvény erejénél fogva védettek, ez adja különös fontosságukat is. A
Pomázhoz tartozó források közül mindegyiknek
iható a vize, nincs olyan szennyező forrás, ami
ezt ellehetetlenítené. Az itteni vízfolyások között
nagy vízhozamúakat nem ismerünk, de vannak
olyanok, amelyek szárazabb időszakban is megbízható vízhozammal rendelkeznek. Az idei,
különösen aszályos évben, sajnos ezeknek a
forrásoknak a nagy része kiapadt.
teni környék is több védett fajnak ad otthont,
rovaroknak, bogaraknak, rengeteg lepkefajnak, kétéltűeknek, madárfajoknak, néhány
emlősnek, a pomázi patakokban pedig kisebb termetű védett halak is vannak. Külön
érdekesség, hogy a pomázi tófenéken még
védett teknősfaj is él, a mocsári teknős. Ami
ezen a környéken kifejezetten nagy értéket
képvisel, az a Nagy-Csikóvár és a Kis-Csikóvár, ezeknek is a nyíltabb részei, amik nagyon
sok állatfajnak adnak otthont.

Az erdőben járva feltűnik, hogy a vízhiány
az élőhely többi részére is hatással van. Még
a hegyvidéki árnyas és hűvös területeken is
látszik, hogy fonnyadnak a cserjék levelei, az
aljnövényzet szinte teljesen kiégett, ami még
az aszályos években is ritkán fordul elő en�nyire látványosan. Reményteli, hogy a nemzeti park munkatársa szerint, amennyiben
az időjárás nem marad hosszú távon ilyen,
akkor újraindulnak ezek a források, bár ezen
a nyáron ez már kevésbé valószínű.
A Pomáz környéki természeti területekről
elmondható, hogy egynegyedük a Pilishez,
háromnegyedük a Visegrádi-hegységhez
tartozik. Ezeknek a túlnyomó többsége országos jelentőségű védett természetvédelmi terület, ezen belül is nemzeti park, tehát
természetvédelmi oltalom alatt állnak. Másik
természetvédelmi területtípus az Európai
Unió Natura 2000 hálózata, ez is nagyon
jellemző ezen a környéken, és sokszor átfe-

désben vannak ezek a területek a nemzeti
parkkal.
Alacsony középhegységi terület Pomáz
vidéke, ami meghatározza a növény- és állatvilágát. Az itteni hegyek nem érik el a 600
métert, növényzetükre a cseres-tölgyes és
a gyertyános-tölgyes jellemző. Csak ezen a
területen élő növényfaj a pilisi bükköny, ami
nem a Pilisre, inkább a Visegrádi-hegységre
jellemző, de Magyarországon csak itt található meg.
Bár az inkább a fentebb lévő, hegyvidéki
részekre jellemző, de sok bükköst is találunk
Pomáz külterületén, például a Lom-hegy és
Bölcső-hegy északi oldalán. Ezeken a területeken és a mély völgyekben hűvösebb és
csapadékosabb mikroklíma alakul ki, így jelenhettek meg itt is a bükkösök. Nagyon jó
példa erre például a Holdvilág-árok, ahol évszázados bükkösök is vannak.
A természeti területek faunája a legváltozatosabb állatfajok közül kerülnek ki. Az it-

A szurdokvölgyeknek, mint amilyen a
Holdvilág-árok is, meg van a maguk különleges növény- és állatvilága, de geológiai szempontból még érdekesebb, ugyanis 14-16 millió
éve – több szakaszban, 2 millió éven keresztül zajló folyamat révén – robbanásos vulkanizmussal alakult ki ez a környék. Piroklaszt,
a robbanás következtében a levegőbe került
por és apró kavicsok alkotják, ami forrón
összesült és ezt láthatjuk a Holdvilág-árok
falában.
A nemzeti park határa legtöbb esetben
a településekig ér, a terület nagy része valamilyen hasznosítás alatt áll. Általánosan
kijelenthető, hogy a legtöbb esetben erdőgazdálkodás folyik rajtuk, a hegylábakon
többnyire gyümölcsösök, szántók jellemzőek.
A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken gazdálkodóknak bizonyos szabályokat
be kell tartaniuk a természetvédelmi törvény
alapján, például a kaszálás, legeltetés engedélyhez kötött. Ha olyan fajok találhatóak a
területen, akkor időbeli korlátozással is találkozhat a gazdálkodó, hogy az adott területen
lévő növény- vagy állatfajt meg lehessen óvni.
A témáról riportot láthatnak a Pomáz Online
Youtube-csatornáján is.
N. Sz.
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Nagyon komplex dolog a tehetség
 Dr. Gyarmathy Éva,
klinikai- és neveléslélektani
szakpszichológus
(Fotó: skatulya.hu)

Sokan hiszik, a tehetséges emberek kész csomagot kaptak, amellyel semmi más dolguk
nincs, mint örülni neki. Pedig kivételesnek lenni valamiben nem mindig édes teher: rengeteg munka, elvárás, kétely és küzdelem kapcsolódik hozzá. Szülőként pedig hasonlóan
nagy és fontos feladat a tehetséges gyereket
támogatni és végigkísérni a küzdelmeit, mint
tudomásul venni, ha ő nem tud és akar az átlagon felüli képességeiben kiteljesedni. A tehetség ugyanis sokkal komplexebb dolog annál, minthogy egyesek jók, kiemelkedők, vagy
épp zseniálisak valamiben. Hogy miért? Erről
dr. Gyarmathy Éva, klinikai- és neveléslélektani szakpszichológus, a magyarországi SNI
Tehetségeket Segítő Tanács alapítója mesél.
„Számos definíciót hallani a tehetségről:
a tehetség nem egyszerűen képesség,
hanem személyiségjegy. Körülbelül a populáció 20-25 százaléka a tehetségmező,
ahol munkál egy különleges belső hajtóerő,
amely a képességek és teljesítmény felé hajt.
Gyakori tévhit, hogy a tehetséget csak
azonosítani kell, és onnan minden megy a
maga útján. Sokszor azonban érdemes akár
fejlesztési tervet is kidolgozni, hiszen nem
ritka, hogy atipikus idegrendszeri fejlődéssel
párosul a gyors fejlődés. Ennek rengeteg oka
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lehet, akár az anyaméhben is érheti olyan hatás a magzatot, amitől a szokásostól eltérően
fejlődik, gondolkodik, másként észlel.
A gyerekek kognitív képességeit mérő
nemzetközi felméréseken a magyar gyerekek egyre gyengébb eredményeket érnek
el. Lehet örvendezni azon, hogy viszont ott
vagyunk a nemzetközi versenyek nyertesei
között, tehát a tehetséggondozásunk fel tud
mutatni eredményeket. Csakhogy a nemzetközi felmérések eredményei azt is jelzik, hogy
a kiválóságban sem vagyunk élen. A képességmérésben a felső 1%-ba kerülő gyerekek
átlagos pontszámát tekintve a magyar gyerekek még az első 25-be sem kerültek be. Vagyis a „szellemi elitünk” a nemzetközi rangsorban nincsen élen. A magyar gyerekek messze
a nemzetközi átlag alatti teljesítménye nem
tulajdonítható a gyenge képességűek lehúzó
erejének.
Ideje lenne végre az oktatást valóban mindenki számára elérhetővé tenni, és a kirekesztés helyett a minél szélesebb rétegeknek
megfelelő tanítást biztosítani, ugyanakkor
nagyon sok tennivalónk van a tehetséggondozás terén is. A kiemelkedő gondolkodási
képességekkel rendelkező gyerek fejlődését
akadályozza az iskolai oktatás, mert lényegében ingerszegény környezetben tartja. A környezet ingergazdagsága ugyanis nem csak a
környezettől függ, hanem az egyén igényeitől
is. A digitális kor gyermekei nemcsak, hogy
jobban ki tudják teljesíteni belső lehetőségeiket, de ráadásul azt is megtanulják, hogy
önállóan, a saját tempójukban, érdeklődésük
szerint haladhatnak. Sem az oktatásunk, sem
a tehetséggondozásunk nem készült fel az ily
módon megnövekedett tudáspotenciálra. Továbbra is viszonylag szűk keretek között tartja a tanítás a gyerekek fejlődési lehetőségeit.
A tanítás sok gyerek számára nem elérhető, mert különböző hátrányok miatt a tanu-

lása eltér a többségétől, másrészről viszont
egyre többen vannak, akiknek az iskolai
tananyag nem, hogy kihívást nem jelent, de
unalmas, semmitmondó, olyasmi, amivel
esetleg már foglalkozott is, de évekkel korábban. Ráadásul egyre több olyan gyermek van,
akinek a jelentős hiányok mellett mutatkoznak kiemelkedő képességei akár tehetségfejlődés is.
A tehetség nem válogat: a putritól a palotáig mindenhol megtalálható. A tehetségprogramokban persze felülreprezentáltak a jó szociokulturális közegből származó gyerekek, mert
a környezet lehetőséget ad a fejlődésre. Fontos feladat lenne a tehetség témában szakértelemmel bíró védőnői hálózat. Ezeket a
gyerekeket ugyanis minél előbb fel kell karolni, hogy ne vegyen rossz irányt a tehetségük.
Sokszor a hátrányos helyzetű gyerekek között, ha valakivel feltűnően sok probléma van,
az nem magatartászavaros, hanem éppen
tehetséges. Az impulzivitás, az érdeklődés,
az információéhség és a tenni akarás, amely
bennük mozog, és nem talál teret magának,
viselkedésbeli problémákban ütközik ki.”
Gyarmathy Évával és a Bethesda Kórház
ADHD Ambulanciájának kollegáival találkozhatnak személyesen is az ÉRTSD MEG –
ATIPIKUS GYERMEKEK A KÖZÉPPONTBAN
rendezvényén a Felzárkózunk Alapítvány
szervezésében.
Várjuk az érdeklődő családokat 2022.
október 1-én, egész napos, ingyenes rendezvényünkre a Pomázi Művelődési Ház és
Könyvtárba!

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!
Bariska Gábor

2022. 06. 15.

Balogh Zoltán Kristóf

2022. 06. 16.

Kovács Barnabás

2022. 06. 21.

Farkas Jáfet Péter

2022. 06. 23.

Zala Brúnó Márton

2022. 06. 23.

Balog Denisz

2022. 06. 25.

Korchmáros Barnabás

2022. 06. 28.

Pusztafi Panka Mia

2022. 07. 06.

Gaál-Varga Nimród

2022. 07. 08.

Szekeres Benjámin

2022. 07. 12.

Beliczay Lilla

2022. 07. 12.

Takács Szófia Edit

2022. 07. 14.

Motesiczky László Pál

2022. 07. 17.

Salamon Natália

2022. 07. 26.

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

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

06-30-936-8636

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

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.

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
e-mail:
badogosbela47@gmail.com

REDŐNYÖK

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

A református gyülekezet
állandó alkalmai:
Hétfő: 9.30 baba-mama kör

(a hónap 1. és 3. hétfőjén)
17.00 imaóra (páratlan heteken)

18.00 énekkari próba
Kedd: 18.00 kékkereszt
Szerda: 18.00 bibliaóra
Péntek: 19.00 ifj. bibliaóra
Vasárnap: 10.30 istentisztelet,
10.30 gyermek istentisztelet
Nyilas Zoltán
Református esperes
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Hősök tere 1.
pomaz-csobanka@reformatus.hu
Telefon: 06-26/325-297

Római katolikus miserend
Vasárnap
09:00 plébániatemplom
19:00 plébániatemplom
Szombat – előesti vasárnapi mise
19:00 Szt. Miklós kápolna
Hétfő, csütörtök
07:00 plébániatemplom
Szerda, péntek
19:00
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
Gánicz László
parókus
Lelkészi Hivatal:
2013 Pomáz, Ond utca 2.
Telefon: 06-30-158-7929
pomaz.görögkatolikus.hu

oskola:

2022. szeptember 24-25-től
minden 2. hÉtvÉgÉn
8-14 Éves fiÚk rÉszÉre
a nÖvendÉkek
alapfokon
elsajÁtÍtjÁk
a
lovaglÁs
ÍjÁszat
vÍvÁs
birkÓzÁs
ÁllÓkÉpessÉg
fejlesztÉs
kÉszsÉgÉt

felvÉtel csak alkalmassÁgi igazolÁssal
rÉszletek: magyarvar.hu
jelentkezÉs: levelek@magyarvar.hu

