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Poméz Varos Onkorményzaténak Képviselé-testillete 2020, oktober 29-i iilésének jegyz6kényvébél

Pomaz Varos Onkorményzata Képviselé-testiiletének

170/2020 (X.29.) szamu Onkormanyzati hatdrozata

A Pomazi Szerb Nemzetiségi Onkormanyzat 2020. évi tajékoztatéjanak elfogadasara

Pomdéz Véros Onkorményzaténak Képviselé-testiilete a Magyarorszag _helyi

énkorményzatokr6l sz616 2011. évi CLXXXIX térvényben biztositott jogkérében eljarva az

aldbbi hatdérozatot hozza:

1. Pomaéz Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete elfogadja Pomazi Szerb

Nemzetiségi Onkormanyzat 2020. évi tajékoztatéjat.

2. A Képviselé-testiilet felkéri a Polgarmestert, hogy a déntésrél - jelen hatérozat

megkiildésével —- a Pomazi Szerb Nemzetiségi Onkormanyzat elnékét tajékoztassa.

Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,

Hatarid6: azonnal
Végrehajtasban kizremikédik: Titkarsdgi, Upyfélszolgalati és Rendészeti Osztaly

Végrehajtasréljelentést tesz:
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Pomazi Szerb Nemzetiségi Gnkormanyzat éves beszamoldja

2019. oktéber - 2020. december

Testileti dsszetétel — 3 £6

Kunityné Sosity Anna — elnék

Risztics Gabor Blagoje — elndkhelyettes

Krunity Daniella - tag

PSZNOcélok — A testiilet 2019. oktéber 24-éntartotta alakulé iilését, ahol 2 djabb taggal is béviilt. A

tagceserék ellenére a fébb célok nem valtoztak az el6z6 évekéhez képest, kiemelt feladatai k6zé

tartozik, hogy a pomdazi szerb kézésség kulturalis életét szervezze. Feladatanaktekinti tovabbra is, hogy

Pomaz lakossdganak minélszélesebb kérével megismertesse a szerb kultdrat, hagyomanyokat, a helyi

oktatast koordindlja, valamint a szerb nyelv, helyi szokasok éstradicidk megérzésén munkalkodjon.

December

Az éves kézmeghaligatdst december8. vasdrnap, 13 fével tartottuk meg LeidingerIstvan polg4rmester

Urjelenlétében.

Deda Mraz (Mikulds) itinnepség 2019. december. 16. — a Budakaldszi, a Pomazi, a Csobankai, a

Békdsmegyeri és a Szentendrei Szerb Nemzetiségi Gnkormadnyzatokkal kézésen egyiittmakédésben

szerveztik meg. E!s6 alkalom volt ez az egyiittmikédés. Ez lehetévé tette, hogy még tébb szerb

gyermeket vonzzunk be a programba. Az ajdndékozdst ennek megfelel6en az énkormanyzatok

telepilésenként vallalték. Gsszesen 40 gyermek volt jelen a sziilékkel. Rendhagyé programként

biivészmutatvanyokatldthattak a gyerekek, valamint megismerkedhettek a szerb néptancok és énekek

alapjaival a kdlézds és éneklés kézben. A zenét a Zeneiskola tamburasai biztositottak. Tovdbbi

programként megvendégeltik a résztvev6ket pogdcsaval, a gyermekek rajzoltak a mikulasnak.

 
 



 

Forrds: sajat fényképezés

Egyiittmakédési megdéllapodast kétdttiink decemberben a Budakalaszi, Szentendrei, Csobankai Szerb

Nemzetiségi Gnkormanyzatok és a PSZNO kézétt. A jovoben tervben van a helyi Német Nemzetiségi

Onkorméanyzattal, illetve a 13. keriileti Budapesti Szerb Nemzetiségi Onkormanyzattalis a szerz6dés

megkétése. Az egylittmikédés célja, egymds munkdjanak segitése, tapasztalatcsere, kézds

rendezvények, zarandokutak megszervezése, programjaik Gsszehangolasa. Az 6nkormanyzatok

képvisel6i egyetértenek abban, hogy a minél hatékonyabb, gérdiilékenyebb munka érdekében ez az

Ssszefogds nagyban eldsegiti a ,régidban” él6 szerb és mas nemzetiségek egymas kultdrajanak,

hagyomanyainak megismerését.

Januar

Szerb Szilveszter — janudér 13. hagyomanyos szerb szilveszter megrendezése, amely nem vart

létszammalteljesiilt, A zenét a Zora zenekarjatszotta, meglepetésként pedig a Gucsa Partyzans szerb

fivés zenekar szérakoztatta a kézénséget. Hajnali 3-ig tartott a bal. Az idei balt Pomadz varos

polgarmestere nyitotta meg, amely nagy megtiszteltetés volt szamunkra, valamint nagy Grémiinkre

szolgalt, hogy a pomazi képviselé testiilet nagy létsz4mmaljelent meg a balon. A szerb heti ujsdg és a

Pomazi Polgaris beszamolt az eseményrél.
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Forrds:https://20843136-0442-419f-
8d213f0b97e49594.filesusr.com/ugd/3d8bc4_30005fe46900407bb520e42033f7b6b8.pdf

 



 

Forrds: http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1599552989_1580814414_pomazi_polgar_februar.pdf

Szerb kalenddérium (Srpski kalendar) kiosztésa — felvallaltuk a 2020-as szerb kalenddriumok

beszerzésében és szétosztéban valé kézremiikédésta helyi szerb kézésség tagjai kézétt. A szétosztas

a minden évben hagyomanyosan megrendezett 6konomikus hét keretein beliil tértént meg.

 

Elfogadasra kerilt 9 pdélydzatunk, amelyeket visszavontak a virushelyzet miatt, ezaltal a betervezett

programok nem valésulhattak meg.
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szerb biics (Szent Gyérgy napja- Gyurgyevdan — majus6.) és bal

zarandokiut Szarajevéba

zarandokut nyugat-Szerbidba

szerb szilveszterre tamogatds (utélagos finanszfrozas)

szerb néptanctdbor (a tavasszal djra kiirt palyazat keretén belil megvaldésulhat

novemberben)

Harmonikds mesterkurzus Ljubisa Pavkovic-csal

Poméaznapja — szerb gasztronémia, tanc és zene, bemutaté

Szerb Mikulas — Deda Mraz

Gucsa fesztival (szerb fivészenekarok fesztivalja}



Julius

A virushelyzetideje alatt induit a PSZNG iroddjdnakfeldjitdsa (2013 Pomaz Beniczky utca 8.). Miutan

a palyazatokat visszavontak, ujra kiirt palyazatként beruhazasra és infrastruktura fejlesztésre lehetett

palyazni. Ennek keretén beliil 1 millié forintot sikeriilt nyerni és a Pomdz VAros Onkormadnyzatadnak

segitségével megkapott irodara tudtuk kditeni. (Festés, fitésrendszer dtalakitas). A berendezések egy

részét {irdasztal, szekrények) a kornyékbeli nemzetiségi 6nkormanyzatoktol {Pilisszentkereszti Német

Nemzetiségi Onkormanyzattdl) és helyiekt6l kaptuk aj4ndékként.

Jdlius 10-én megalakult a PSZNO Oktatdsi és Kulturdlis Bizottsdga, amelynekfeladata:

Javasiatot tehet a szerb nemzetiségi kulturdlis autonémijaval dsszefiiggé 6nkormanyzati feladatok

ellatasdra (hagyomanyapolas, nemzetiségi k6zésség anyanyelvénekfejlesztését szolgalé tevékenység,

Pomazhoz kétéd6 térténelmi mult, kulturdlis 6rdkség dpoldsa, szerb nyelven megvaldsuld kulturalis

programok szervezése). Javaslatot tehet a szerb nemzetiségi léttel dsszefliggé egyéb feladatok

elvégzésére (nemzetiségi civil szervezetekkel valé egyiittmdkédés, helyi anyanyelvi_ hitéleti

tevékenység tamogatasa). Fogadja a bizottsdg altal megallapitott tamogatasok felhasznaldsarél sz6l6

elszamolast.

Tagok: Risztics Gabor Blagoje — elndk

Szalai Sz6fia — tag, jegyzékényvhitelesité

Milisavié Brczin Gordana- tag

A miikédés keretén beliil juliusban a Pomazi Szerb Ortodox Egyhdznak a templom bels6 festéséhez

500.000 forint tamogatast itélt meg a bizottsag.

Egyiittmakédési megéllapodds kétése a PSZNO és a Pilisszentkereszti Német Nemzetiségi

Onkorméanyzat kézétt.

Szeptember

iskolakezdési tamogatds - Az idén is folytattuk azon hagyomdanyt, miszerint a pomazi szerb

nemzetiségi gyerekeket iskolakezdési tamogatasbanrészesitette a PSZNO. A tamogatast dsszesen 11

gyerek kapota meg.

A PSZNO Oktatdsi és Kulturdlis Bizottsdga pdlydzati felhivdst tett kdzzé, amelyben a helyi civil

szervezetek a zenei kultura és hagyomany6rzés terén 850.000 forint ésszegig palyazhattak vissza nem

téritend6é tamogatasként.

Oktéber

Onkorményzatunk nagy hangsdlyt fektet az évodai és iskolai anyanyelvi oktatds elésegitésére,

feljesztésére, igy idén is tamogatdsban részesitjiik a helyi szerb nyelvd kiegészit6 oktatasban

résztvevéket. A Méhecske csoport részére tamogatas keretén beliil a gyerekeknek szerb néptanc és

népdaltanuldsahozszikséges hangtechnikai eszk6zdket biztositjuk.



Nemzetiségi Sziiret 2020. oktober 3. szombat a Teleki-Wattay Kastélyban - kézésen kerillt sor a

nemzetiségi sziiret megrendezésére Pomazena 3 nemzetiségi (szerb, német és roma) és Pomaz Varos

Onkormanyzatanak egyiittmdkddésével. A sziireti felvonulés a pomazi felvégen indult lovas

szekerekkel, zenével és tanccal. A szerb lakta részen (Piac tér) zenével, borral és pogdcsaval vartuk a

vendégeket, szerb népviseletben, ahol a Zora zenekar huzta a talpalavalét és az Opanke Szerb

Hagyomény6rzé Kulturdlis Egyesiilet autentikus népviseletben tdncoltatta meg a k6zOnséget.

Mindhérom nemzetiség kézdsen vonult fel a program és a bal helyszinére a Teleki-Wattay Kastélyba.
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Jévébeni tervek

November

Néptanctabor - Novemberben keriil megrendezésre a kiirt palydzat alapjan megnyert Pomazi

Néptdnctébor a PSZNO szervezésében. Ennek volt mar régebben is hagyomanya és ezt szeretnénk

folytatni és kib6viteni a krnyez6 varosokra is. A terv a szerb néptanc és népzene dpoldsa és megérzése

és tovabbadésaa fiatal generaciénak és minden érdekléd6nek.

December

Deda Mraz (Mikulds}) iinnepség 2020. december kézésen a kérnyékbeli nemzetiségi

énkormanyzatokkal ésszefogva, amennyibena virushelyzet megengedi.

Poméaz 2020. oktéber.15.
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