
A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a 

Pomáz Barátai Társaság szeretettel meghívja Önt következő nyilvános programjára: 

Időutazás: Régi utak, utcák és utazók Pomázon 

„…Port kavar az út felett a csorda…Zörög a főutcán egy rozzant kék batár…” 

 

Minden út Rómába vezet, mondja a közkeletű 

mondás. De honnét vezettek az utak 

Pomázra, és merre haladtak tovább innét? 

Tudjuk-e, hogy merre ballagtak az őskor 

emberei, vagy merre gyalogoltak, kocsiztak a 

rómaiak, ha a környéken jártak? Merrefelé 

kirándult Petőfi Sándor a Kőhegyre? Milyen 

járművek koptatták Pomáz macskaköveit 

nagyszüleink idején? És egyáltalán voltak-e 

macskaköves utak, utcák Pomázon. 

Következő előadásunkban ezekre a 

kérdésekre keresem a választ. Térképként, útmutatóként pedig hol a régészetet, hol régi határjárásokat 

hívunk segítségül. Máskor pedig megfakult fotók vagy régi képeslapok szolgálnak útitársként 

időutazásunkhoz. Az is eszünkbe juthat, hogy ki járhatott előttünk ezeken az utakon, kinek a nyomait 

követjük? Most tehát nem egyetlen korszakba vezet el bennünket az előadás, hanem különböző 

évszázadokba. Ami közös bennük az az út, ami újabb és újabb kérdéseket vet fel. Mennyire állandóak ezek 

az utak a környezetünkben? Talán már évezredekkel ezelőtt is ugyanazokba az irányokba gyalogoltak vagy 

lovagoltak az emberek, ahol most biciklikkel vagy kocsikkal közlekedünk? Vagy éppen ellenkezőleg, minden 

kornak megvoltak a maga útjai? Közös sétára hívunk tehát minden érdeklődőt, bár ezúttal csak vetített képek 

és az online közvetítés segítségével. Amivel az is a célunk, hogy ötleteket adjunk későbbi egyéni vagy közös 

sétákhoz, gyaloglásokhoz és kirándulásokhoz a Pilis Kapujából elindulva, vagy éppen ide érkezve. Az előadást 

követően a Pöttyös Bögrében kis kóstoló következik az „utazás” téma kapcsán.  

 

Az időutazás idegenvezetője: Laszlovszky József, régész-történész, több középkori lelőhelyen végzett 

régészeti ásatásokat a Pilisben és környezetében, régóta kutatja Pomáz történetét.  

 

Az előadás és az azt követő beszélgetés időpontja: 2021. december 9, csütörtök este 18.00 óra.  

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, 1. emelet. 

 

Az előadássorozatot a Nemzeti Együttműködési Alap (Bethlen Gábor Alap) támogatja és a program az 

OpenHeritage projekt részvételével valósul meg. 

 

    

 

A főutca részlete régi képeken 


