


 

7.Szüret Pomázon Október 2.-án            

A 3 Pomázi NEMZETISÉGI Német, Szerb, Roma önkormányzat 

Közös szervezésével 

A város végéről 15 órakor indul a népviseletbe öltözött vidám menet szekerekkel 

zeneszóval lovas kisérettel, közben az érdeklődők bort is kóstolhatnak. 

Piac téren sokadalom, a szerb Opanke tagjai táncolnak  bevonva az 

összegyűlteket , majd indul a menet a kastélyba. 

Kastély kertben, kínálás sokadalom, az új szőlő préselést is kipróbáljuk és 

megkóstoljuk az idei szőlő levét. 

1 órás ünnepi műsor szórakoztatja a lakóságot 

Szerb táncosok, Sváb énekesek, Német iskolás és óvodás gyerekek,             

Dunazug zenészei Farkas Annamária éneke, a cigány zene- tánc….. 

A záróesemény a vidám  SZÜRETI BÁL a Kastély teraszán 

A talpalávalót az Orfeusz -Duó szolgáltatja.

 



 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

  

Minden évben megtartjuk október első szombatján a Városi Szüretet, melyet 2. éve a három 

Nemzetiségi Önkormányzat szervez. Célunk a nemzetiségi szorosabb összetartása. Tavaly 

már egész jól működött. 

Szeretnénk a lakosság köréből is több embert bevonni, ezért, ha sikerül a visszatennénk a 

helyszínt a Művelődési ház elé és az esti szüreti bált a Nagytermükbe. 

Tudom, hogy a körmünkre égett az esemény, de ennek is a vírus járvány az oka mindenki a 

hagyományőrző eseményeire összpontosított. Ez az esemény azonban nem csak a 

nemzetiségek, hanem az egész lakosságnak fontos, ezért kérjük a segítséged. 

Előzetes kalkulációk szerint szükségünk lenne 300 000-ft támogatásra, melyet az idén is 

tisztelettel kérünk, hogy méltóan tudjuk ünnepelni. 

Segítségét előre is köszönjük 

Üdvözlettel: 

Varga Györgyné Selley Mária 

PNNÖ elnök 

  

Tájékoztató jelleggel mellékelek egy program tervezetet 
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