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a javaslattevő aláírása:  

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve, címe:  

 

Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2013 Pomáz, Fáy András utca 51. 

 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

 

Név: Molnár Attila 

Levelezési cím: 2013 Pomáz,  Pf.88. . 

Telefonszám: +36-(20)- 951-44-21 

E-mail cím: info@tuzoltosag-pomaz.hu 

 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 

 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: (csak egy jelölhető) 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

■ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus 
  

 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pomáz, Fáy András utca 51. 

 

  

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

■ települési 
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5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

 

Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 
 

 

 

 

 

 

Az önkéntes tűzoltóság szervezésének gondolata Pomázon 1884-re vezethető vissza. Az ekkor 

alakult egylet már részt vett gyakorlatokon, tűzoltásokon, segítséget nyújtott a szomszédos 

településeknek. A spontán szerveződés után a község intézményesítette a tűzoltóságot. 

A Pomázi Önkéntes Tűzoltóság 1903. október 1-én alakult újjá testületi formában, alulról 

jövő, Pomáz polgáriasodását és identitását megtestesítő szervezet.  

Szervezeti formája többször átalakult, kezdetben egylet, majd testület, majd parancsnokság, 

majd megint testület, majd egyesület, majd köztestület, de a jelszó mindig maradt a régi.  

A testület első parancsnoka Freiszléder Árpád földbirtokos volt. Neve ott díszlik azon az 

anyakönyvön, amelyet az alapításkor nyitottak és a hálás utókor a mai napig vezeti.  

Kezdetben a lóvontatású kocsi- és mozdonyfecskendőkkel oltottak. . Tűzoltónak lenni a falu 

közösségében mindig rangot jelentett.  Büszke tűzoltók  vettek részt a település valamennyi 

rendezvényén. A technika fejlődésével a Freiszléder parancsnok által elvetett mag lassan fává 

cseperedett, amely dacolt az idők viharával, a politikai szelekkel, háborúkkal, forradalmakkal. 

A tűzoltók mindig a helyükön voltak.  

A rendszerváltás után 1996. szeptember 20-án alakult át az országban először köztestületté, 

amelyet Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzatai, 

valamint a Pomázi Tűzoltó Egyesület alapítottak településeik védelmére. 

Mára 11 készenléti gépjárművel és 55 készenléti szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltóval óvják a 

várost és a szomszédos településeket. A céljuk, hogy minden településen újraalakuljon az 

önkéntes tűzoltó szervezet.  

Évente 30-40 ifjúsági tűzoltót képeznek, megteremtve ezzel a tűzoltóság utánpótlását,  

A tűzoltóság része Pomáz kulturális életének 25 tagú tűzoltózenekart működtetnek, korábban 

mazsorett csoportot, filatéliai és numizmatikai szakcsoportot, sport szekciót is működtettek és 

az elődök előtt tisztelegve hagyományőrző csapatuk is volt, és ennek fontosságára nevelik ma 

is a fiatalokat.  

Országos megmérettetéseken szereztek bajnoki címeket. Őrzik, ápolják a szervezet gazdag 

történelmi múltját, tárgyi emlékeit és óvják az elemektől a környék 36 ezer lakóját.  

Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. 

Pomáz város életében mindig meghatározó szerepet töltöttek be.    

Az önkéntes tűzoltásnak, a másokon önzetlenül segíteni 

akarásnak, mára már jelmondatává vált gr. Széchenyi 

Ödöntől származó idézet:  

„Legszentebb feladatunk a bajba jutott emberek mentése.”  

A szervezet egész történelme alatt mindig központi 

vezérgondolatnak számított ez a mondat. 
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6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

  

A Pomázi Önkéntes Tűzoltóság féltve őrzi történetiségének szellemi és tárgyi emlékeit, 

hagyományait. Egy Pest megyei település iparos polgárságának a XX. század elején - 

a korábbi céhes ipartestületek mintájára formálódó -, önkéntes testületének 

tevékenységét rögzítik. Azon túl, hogy ápolják hagyományaikat, őrzik a muzeális 

értéket képviselő régi eszközeiket, közösségi értéket is hordoznak, örökítenek és 

mindezeket a szűkebb tűzoltó közösség mellett az egész település számára megjelenítik. 

Országosan is kiemelkedően korszerű felszereltségük, tűzoltó technikai és tűzoltó 

szakmai jelenlétük, emberi hozzáállásuk, lelkesedésük kivívná alapító elődeik méltó 

elismerését is, nem csak a város mai polgáraiét.    

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,   

honlapok, multimédiás források stb.)  

 

 Dr Laszlovszky-Könczölné-Borbélyné: Pomáz- Természeti kincseink, történelmünk, 

kulturális örökségünk (2001) 

 Budapesti Hírlap, 1884. augusztus (4. évfolyam, 211-241. szám)1884-08-12 / 222. 

szám 5.oldal 

 Pesti Napló, 1933. november (84. évfolyam, 249–272. szám)1933-11-04 / 250. szám 

 Friss Ujság, 1933. november (38. évfolyam, 249-272. szám)1933-11-05 / 251. szám 

 Magyar Tűzoltó, 1956 (8. évfolyam, 1-10. szám)1956-09-01 / 9. szám 

 Magyar Tűzoltó, 1957 (9. évfolyam, 1-8. szám)1957-08-01 / 4. szám 

 Magyar Tűzoltó, 1960 (12. évfolyam, 1-12. szám)1960-05-01 / 5. szám 

 Népszabadság, 1979. január (37. évfolyam, 1-25. szám)1979-01-11 / 8. szám 

 Kurír - esti kiadás, 1991. április (2. évfolyam, 63-83. szám)1991-04-04 / 65. szám 

 Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1997. április1997-04-21 

 Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1997. július1997-07-07 

 Népszabadság - PestVidék melléklet, 2001. március2001-03-10 

 Budapesti Nap, 2003. június (2. évfolyam, 137-149. szám)2003-06-23 / 143. szám 

 Közösség ereje Pomázon - Fennállásának 110. évfordulóját ünnepelte a pomázi 

tűzoltóság (Kézirat 2013) 

 langlovagok.hu (2013 szeptember 23) 
 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe :  
 

https://www.facebook.com/tuzoltosagpomaz 

www.tuzoltosag-pomaz.hu 

 

Kelt: Pomáz 2021. február 25. 
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III. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 
 

 

1. sz. melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy 

audiovizuális- dokumentációja:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tűzoltók címere 

 

 
 

Az 1928-ban szentelt  

zászló rúdja 

 

 
Freiwiszléder Árpád anyakönyvi lapja  

 
 

Az 1903-ban nyitott anyakönyv 

 
 

Zászlószögek 1928-ból 
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Kezdetnek vala a ló vontatású kocsifecskendő 

 
A szocialista tűzvédelem” c. kiállítás (1976) 

 
Jelenlegi eszközpark a korszerű 

Tűzoltóság épülete előtt 

 
 

Pomázi tűzoltók oltás közben (1904) 

 
Az utánpótlás „Tűzmanók” csapat (2011) 

 
Tűzoltó zenekar 

 
Elismerések sora 
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 Lánglovagok.hu honlap  megemlékezése a pomázi tűzoltókról (2013. 

szeptember 23.) 

 

Közösség ereje Pomázon 

Fennállásának 110. évfordulóját ünnepelte a pomázi tűzoltóság, melynek nyolcadik 

parancsnoka már 25 éve áll a szervezet élén.  

Az elmúlt több mint száz évben ezernél is több önkéntes tűzoltó látott el szolgálatot Pomázon, 

áldozták a szabad idejüket mások életének és vagyontárgyainak megmentésére. A pomázi 

tűzoltóság idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. 

A tűzoltóság története egészen 1903-hoz nyúlik vissza. A 

község elöljárósága ekkor kérte fel Freiszléder Árpád 

földbirtokost az önkéntes tűzoltó egylet megalapítására, 

kialakítására. A következő évben már új 

kocsifecskendővel, új lajtfecskendővel, a Piac téren 

szertárral büszkélkedhettek, és megkezdődött az a 

munka, amely a mai napig néhány mélyponttal, de 

töretlen a városban. 

Freszléder Árpádot csaknem húsz év után, az I. 

világháború végét üdvözítő nyilvános beszéde miatt 

távolították el. A tűzoltók tiltakozásul éveken át nem 

választottak új parancsnokot, így a vezetői feladatokat 

1921-28-ig dr. Bakos Bertalan főjegyző látta el. 

Kiss Sándor 1928-ban kezdődő parancsnoksága alatt látványos fejlődésnek indult a szervezet. 

1928-ban zászlót kaptak, az akkori zászlórudat a mai napig használják. A tagság gyarapodott, 

tűzoltásokkal, versenyekkel szereztek tekintélyt maguknak az önkéntes tűzoltók. A 

tűzrendészet fejlesztéséről szóló 1936. évi X. törvénycikk újabb lökést adott a pomázi 

tűzoltóságnak. 

A tűzvédelem 1948-as államosítása egy időre a pomázi tűzoltóság sorsát is megpecsételte. A 

jól képzett tűzoltókat eltávolították, a testület züllésnek indult,  szétesett, köteles tűzoltóságot 

rendeltek el. Ezen időszak alatt, 1948-53-ig Megyeri Rafael állt a szervezet élén.  

1953-ban Leidinger Gyula vette át a parancsnoki posztot, aki újraszervezte a tűzoltóságot. 

1966-ban új szertárat kaptak, szűk keretek között a lassú technikai fejlődés volt a jellemző. A 

tűzoltóság az '56-os forradalom alatt is működött, Szentendrétől Pilisszántóig oltottak, 

mentettek. A '70-es évektől begyűrüzött a politikai-gazdasági válság, a tűzoltóság a túlélésre 

rendezkedett be.  

1988-ban, Friedrich János rövid parancsnoksága után Leidinger Istvánt választották 

vezetőnek. Ő az édesapja nyomdokaiba lépve hihetetlen fejlődésnek indította el a szervezetet: 

a testületi státusz visszaállítása, ifjúsági képzés beindítása, fiatalítás, új laktanya, őrsök, új 

gépjárművek és felszerelések. Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz 



 

a javaslattevő aláírása:  

lakossága, önkormányzatai kézbe vették a saját sorsukat, és elérték azt, ami az ország nagy 

részén csak álom: baj esetén 10 percen belül megérkezik a segítség. 

Megemlékezések, rekord 

Az évforduló alkalmából szeptember 20-án az öreg temetőben az önkéntes tűzoltók 

megkoszorúzták Freiszléder Árpád, Schmidt János és Leidinger Gyula és Friedrich János 

tűzoltóparancsnokok sírját, valamint megemlékeztek dr. Bakos Bertalan, Kiss Sándor és 

Megyeri Rafael parancsnokokról is.  

Ezt követően Leidinger István parancsnok és Fehér-Kollwitz Lenke, Freiszléder Árpád 

Németországban élő unokája a Bem József utcában, Freiszléder Árpád szülőházának helyén 

álló épület falán leplezett le emléktáblát.   

Szintén a pénteki napon az évforduló tiszteletére új magyar rekordot állítottak fel a tűzoltók. 

Felduzzasztották a Pomázon átfolyó Dera-patakot, és tömlőkkel, szivattyúkkal felvitték a 

vizet az Árpád-szoborhoz. Ez 110 méter (ahány éves a pomázi tűzoltóság) szintmagasságot, 

légvonalban 2013 métert (ahányadik évet írjuk) jelentett, melyet 146 tömlővel (ahány éves a 

magyar tűzoltóság) oldottak meg. Az akcióba a helyi lakosság is bekapcsolódott. A szobornál 

a víz megjelenését tűzijátékkal és lézershow-val ünnepelték, amit az ezernél is többen 

összegyűlt, lelkes pomáziak ovációja és tapsa fogadott. 

Verseny, állománygyűlés  

A szeptember 21-i napon a tűzoltók csatlakoztak Pomáz Város Napja rendezvényhez. A 

gyermekek ifjúsági tűzoltóversenyen mérhették össze ügyességüket, tudásukat, az érdeklődők 

megtekinthették az önkéntes tűzoltók járműveit, felszereléseit. 

Ünnepi állománygyűlés keretében számos elismerést, megbízást, kinevezést, előléptetést 

adtak át ifjúsági és felnőtt önkéntes tűzoltóknak. Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos 

Szövetsége (ÖTOSZ) Érdemkereszt Tűzoltó Tagozat Arany Fokozatát a hivatásos és önkéntes 

tűzoltói életpályája elismeréséül Gyurity Péter szerparancsnok, az önkéntes tűzoltóság 

társadalmi elismertségének növelése érdekében kifejtett önzetlen munkája elismeréséül 

Gregor Aladár csoportvezető kapta.  

A 25 éves parancsnoki munkájának, valamint az önkéntes tűzoltó mozgalomért kifejtett 

tevékenységének elismeréséül az ÖTOSZ Érdemkereszt Tűzoltó Tagozat Arany Fokozatát 

Leidinger István érdemelte ki. Ő volt az, aki az elmúlt negyed évszázadban nem épített 

személyi kultuszt maga mögé, nem erővel, hanem szívvel-lélekkel végezte a munkáját, nem 

fenyegetéssel, mások folytonos megalázásával, hanem karizmatikusságával vívta ki magának 

a tiszteletet és megbecsülést.  
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Leidinger Istvánt a kitüntetés átvételekor állva tapsolták meg. Őszintén. Bár némileg próbálta 

könnyedén venni, mert ezt a sikert nem magának, hanem az egész közösségnek tudta be, azért 

az első sorokból látni lehetett, egy könnycsepp elmorzsolódott a szeme sarkában. Jogosan, 

hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy szinte minden szintről szakmailag és emberileg is 

elfogadják, és sokan példaképként tekintsenek rá. 

Az ünnepségsorozat hivatalos része szombaton a laktanyánál zárult, ahol az elmúlt 110 év 

alatt szolgálatot teljesítő önkéntes tűzoltók tiszteletére Pomáz Város polgármestere és 

alpolgármestere avatott emléktáblát. 

2. sz. melléklet: A Htv. 1. § (1) bekezdés i) pontjának való megfelelést valószínűsítő    

       dokumentumok, támogató és ajánló levelek   

 

A Pomázi Önkéntes Tűzoltók, túl azon, hogy ápolják hagyományaikat, őrzik a 

tűzoltóság történetileg is muzeális értéket képviselő eszközeiket, közösségi értéket is 

hordoznak. Igaz ez a szűk tűzoltó közösségre, de még inkább igaz ez a település 

számára. Mind eredményeiket, mind felszereltségük korszerűségét tekintve országosan 

is kiemelkedőek 

 

 . Golub Athanász (Pomáz polgármestere 2002-2006 között) ajánlója. 

GolubA_ajanlas.pptx (csatolt mellékletként) 

 

3 sz. melléklet: A javaslathoz csatolt fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat  

 

Csatolt képek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.langlovagok.hu/kepek/8033_unnepi-allomanygyules-a-tuzoltosag-fennallasanak-110-evforduloja-alkalmabol-pomazon
http://www.langlovagok.hu/kepek/8033_unnepi-allomanygyules-a-tuzoltosag-fennallasanak-110-evforduloja-alkalmabol-pomazon
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Nyilatkozat 

Alulírott, Molnár Attila nyilatkozom, hogy a Javaslat a „Pomázi Önkormányzati 

Önkéntes Tűzoltóság” Pomázi Települési Értéktárba történő felvételéhez című adatlap, 

valamint annak mellékletét képező, a javaslatban szereplő nemzeti értékről készített fotók / 

multimédiás anyagok a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján feladattal felruházott szervezetek által 

térítésmentesen felhasználhatók. Tudomásul veszem, hogy ez a nyilatkozatom nem 

visszavonható. 

 

 

Pomáz, 2021. év február 25.      

        aláírás 

 

 

 


