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A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárának 

2021. évi beszámolója 

 

1.) Rövid összefoglaló 

a) sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

2021 könyvtárunk számára hasonló kihívásokkal volt teli, mint a megelőző. A 

pandémiás helyzethez való alkalmazkodó készségünk viszont sokat fejlődött.  

I. időszak: 2021.01.04-től – 2021.03.08-ig 

Ebben az időszakban a könyvtár kizárólag ablakon át kölcsönzött. Előre 

egyeztetett időpontban az olvasók az ablakon vehették át az online 

katalógusból választott könyveket vagy a telefonon leadott rendeléseket. 

Csökkentett nyitvatartási idő volt a korai sötétedés miatt, mert a könyvtár 

elhelyezkedése miatt nincs megvilágítás az olvasóterem ablakánál. Ha valaki 

jelezte, hogy melyik időpontban érkezik, természetesen alkalmazkodtunk 

hozzá.  

Keresések száma az OPAC (online katalógusban): 4036 

II. időszak: 2021.03.9-től - 2021.04.23-ig 

A járványügyi helyzet miatt a rendelet alapján be kellett szüntetnünk az 

ablakon át történő kölcsönzést is. Ebben az időszakban igyekeztük olvasóinkat 

online elérni a Facebookon. Több könyvajánlót is megosztottunk. Igyekeztünk 

kihasználni az időt a belső munkák elvégzésére. Ekkor bonyolítottuk le éves 

szinten a legnagyobb értékű beszerzést is, hogy a feldolgozással mihamarabb 

végezzünk. 

Keresések száma az OPAC (online katalógusban): 806 

III. időszak 2021. 04.23-tól – 2021.05.18-ig 

Újra ablakon át kölcsönöztünk, de immár a könyvtár teljes nyitva tartási 

idejében. A könyvtár csütörtöki nyitva tartása 14-19 órára módosult. 

Könyvtárunk így heti 33 órát tart nyitva. Előzőleg felmértük az olvasók 

igényét és annak fényében módosítottuk a nyitva tartást. 

Keresések száma az OPAC (online katalógusban): 842 

IV. időszak: 2021.05.18-tól 2021.2021.07. 2-ig 
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A könyvtárat védettségi igazolvánnyal immár látogathatták az olvasók. A mi 

számunkra azt jelentette, hogy továbbra is kölcsönöztünk az ablakon át is, 

azoknak, akik nem rendelkeztek védettséget igazoló kártyával.  

Keresések száma az OPAC (online katalógusban): 840 

V. időszak 2021.07.02-től  

A könyvtárak szabadon látogathatók 

Kevés számban, de maradtak olvasók, akik továbbra is használják az ablakos 

kölcsönzés lehetőségét. 

Keresések száma az OPAC (online katalógusban): 1515 

 

Összesen 8039 alkalommal használták online katalógusunkat a 2021-es évben. 

 

 

 

Beiratkozók 

14 év alatti 310 

14-17 éves 25 

18-29 éves 21 

30-54 éves 131 

55-65 éves 34 

65 év feletti 78 

Összesen 593 
Első beiratkozók száma összesen 163 

Első beiratkozók 14 év alatti  89 

Első beiratkozók 65 év feletti 13 

 

 

2020-hoz képest nem sok javulás mutatható ki, összesen 21 fővel iratoztak be a könyvtárba 

többen. Hosszabb időre lesz szükség, amíg visszacsalogatjuk az olvasókat. A 14 év alatti és a 

18-29 éves korig kategóriában a számok teljes mértékben megegyeznek az előző évivel, a 

többi kategóriában oszlik el a 21 fő létszám. Továbbra is nagyon alacsony a 14-17 és 18-29 

éves korosztály képviselete, magyarázat lehet, de semmiképpen sem mentség, hogy a 

városnak egyetlen középiskolája van, amely ezek alapján jól felszerelt könyvtárral 

rendelkezik. A középiskolások és felsőfokú intézmények hallgatói döntően iskolájuk 

közelében látogatják a könyvtárakat, valamint a covid előidézte időszakban az egyetemeken 

elektronikusan elérhetővé tették a hallgatók számára a kötelező irodalmat, a könyvtárak 

korlátozott látogathatósága miatt. 
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Időszak 

2021 

Napok 

száma 

 Kölcsönz

ött 

dokumen

tumok 

száma 

Alkalmak 

száma 

különböző 

személyek 

száma 

Kölcs+Hossz+ 

dok. száma 

Összes 

művelet 

01.04-

03.07. 

45 összesen 1132 414 222 1874 3386 

14 év 

alatti 

305 132 77 633 1093 

        

03.08-

04.22. 

31 

zárva 

covid 

összesen 0 0 203 882 933 

14 év 

alatti 

0 0 146 352 359 

        

04.23-

05.17. 

17 összesen 411 236 190 520 1024 

 14 év 

alatti 

132 81 63 176 326 

        

05.18-

07.01 

31 összesen 504 603 331 1861 2903 

 14 év 

alatti 

203 232 134 776 1135 

        

07.02-

12.21 

110 összesen  3016 636 8596 14700 

 14 év 

alatti 

 1342 302 4065 6995 

        

01.04-

12.21 

203 összesen 9156  5033 13733 22946 

14 év 

alatti 

4089  2165 6029 9952 

A fenti táblázatban összefoglaltam a könyvtár könyvtárhasználati adatait.  

2021-ben zárva voltunk a naptári ünnepeken kívül: 

01.03.-03.08.  covid miatt nem látogatható, de kölcsönzés ablakon át folyik  

45 nap 

03.08.-04.22.  covid miatt kötelezően zárva (az ablakos kölcs. is)  31 nap 

07.19.-07.31.   nyári zárás       10 nap 

12.22.-12.31.  téli zárás           6 nap 

09.24.    Kultúrházak éjjel-nappal – országos megnyitó       1 nap 

09.25.    Pomáz Napja           1 nap 

 

Könyvtárunkban tehát a szolgáltatások 2021-ben 203 napon voltak elérhetőek, ebből az év 

első 45 napján ablakos kiszolgálással. 
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b) tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

 OPAC katalógus egész évben 

 szőnyegcsere a könyvtár egy részén 

 kifestettük a számítógépterem falait 

 megtörtént a vezetékek kulturált elvezetése 

 az áramvételezés hibáinak javítása 

 egy megújult honlap is segítségünkre van az utolsó negyedévben 

 kulccsal ellátott öltözőszekrények beállítása a bejárat elé (megrendelés megtörtént) 

c) az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív és negatív) körülmények 

 az előző évben bevált ablakos kölcsönzés gyakorlattá vált, jelentősen gördülékennyé 

téve a zárás alatti kölcsönzést 

 bár a 6%-os béremelést a közalkalmazotti létből kiesett kollégák megkapták, sajnos a 

bérezésünk még mindig messze elmaradt nemhogy a diplomás átlagbértől, de az 

átlagbértől egyáltalán 

 a művelődési ház működésének fellendülése meggyőződésünk, hogy sok pozitívumot 

hozott a könyvtár részére is (több a betérő látogató) 

 a covid helyzet bizonytalanságot okozott a gyermekprogramok megtartásánál – maszk 

nélküli gyerekek találkozóhelye nem szerettünk volna lenni. Ezért a szokásos őszi 

diafilmvetítések és bábozások a tér szűkössége miatt a könyvtárban elmaradtak. 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

 

a) az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

Célkitűzéseink között szerepelt a könyvtári tagok számának megtartása illetve emelése. Bár 

számszakilag az előző évihez képest ez sikerült, de még dolgozni kell azon, hogy a járvány 

előtti szintet elérjük, esetleg meghaladjuk, főleg azért, mert a 21 fő növekedés nem közelíti 

meg az elképzeléseinket. A tervezettnél kevesebb betervezett program valósult meg a járvány 

miatt, helyette számtalan olyan, amelyet a más dinamikát felvett kulturális élet hozott 

magával. A Facebook megjelenésünk gyakoribb lett, könyvajánlókat jelentettünk meg, 

minden fontos eseményt, változást közöltünk. Egész évben gyűjtöttük az olvasók 

hozzájárulását ahhoz, hogy hírlevelet küldhessünk, ami azért is fontossá vált, mert a gyakori 



6 
 

változások az előírásokban megkönnyítették az olvasók tájékoztatását. Az online 

kölcsönzésről forgatott rövidfilmünk sikert aratott és több száz megtekintést generált. (több, 

mint 2900 megtekintés) 

b) a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

c) NKA 150 ezer – 2021-ben is lehetőséget kaptunk az említett összegben új könyveket 

válogatni egy zárt listáról. Ezen a listán kitűnő művek szerepelnek, nem okoz gondot 

az értékes könyvek összeválogatása. 

d) folyóiratok ingyenesen – Évek óta – szintén az NKA jóvoltából -  

3. Szervezet 

Könyvtárunk továbbra is a Művelődési Házzal közös intézményként működik, szakmailag 

önállóságot élvezve. Három szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkező kolléga végzi a 

tevékenységet. Szoros együttműködésre törekszünk a Művelődési Házzal.  

 

4. Infrastruktúra 

a) fizikai terek változása 

2020. december 1-vel beiktatott új intézményvezető új arculatot felvázoló terve minden 

képzeletet felülmúlóan változtatta meg a művelődési ház belső tereit. A fogadócsarnok régi, 

barna csempeborításának világosszürke festékkel való felújítása, az információs fülke fehérre 

festése és a gyermekzug mesés kialakítása alapjaiban változtatja meg a betérők közérzetét. Az 

olvasóink elmondása szerint „simogatja lelküket” az út, amin a könyvtárba jutnak. A 

barátságos fogadtatás a Pöttyös Bögre Kávézóból felszálló kávé és péksütemény illat mind-

mind elnyerte tetszését minden betérőnek.  

A könyvtáron belül a villamoshálózat átvizsgálása és javítása mellett a számítógép terem újult 

meg azzal, hogy kifestettük. A rács, amely eddig valamilyen okból a szakirodalmi és 

olvasótermet szolgát elválasztani, ügyes karbantartónk közreműködésével a terem ajtajára 

került, hogy biztonságosan szellőztethessük az ablakkal nem rendelkező termet. 

Újabb szőnyegdarabbal is bővült a könyvtár, ami azért sem baj, mert egyre nagyobb területen 

takarjuk el a nem túl esztétikus parkettát.  

b) infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

Könyvtárunk gépparkjában a 2021-es évben nem történt változás. Az online kölcsönzéshez 

beállított gépet a bizonytalan covid helyzet miatt nem szedtük szét, bármikor újra munkába 

tudjuk állítani. 

 

5. Gyűjteményi információk 
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a) gyűjteményelemzés és gyűjteményfejlesztés 

A könyvtári állományunk év végén a következőképpen alakult: 

 Dokumentumok száma (2021.12.31.) 

szakkönyv 10237 

szépirodalom 8637 

gyerekirodalom 10024 

állomány 28832 

 

Némi számhalmaz: 

Az összes gyarapodás    2262 db könyv (+ 6 db, ami selejtezésre került) 

Ebből ajándék:   830 db 

Felnőtt ajándék:  504 

Gyerek ajándék:  326 

Ebből vétel:    1432 átlagosan   2711,2.- Ft/db 

Vétel felnőtt:   757 átlagosan    3121,4.- Ft/db 

Vétel gyerek:   675 átlagosan    2251,2.- Ft 

Összesen 3.882.568.- Ft összegben vásároltunk könyvet a könyvtár részére. 

Ebből felnőttek részlegébe:      2.362.956.- Ft 

Ebből gyerek részlegbe:      1.519.612.- Ft   

Összes gyarapodásunk: (vétel+ ajándék):    4.022.823.- Ft 

Ebből ajándék:          140.255.- Ft 

Ebből a 2021-ben bevételezett állományból selejtezésre került  6 db könyv (ajándék) értéke 

60.- Ft 

 

Selejtezésre, törlésre összesen 1345 db dokumentumra került sor 

Ebből  gyerekkönyv:   448 db 

szépirodalom.    454 db 

szakirodalom   343 db 

 

c) gyűjteményfeltárás 

Az elmúlt évben is a könyvtárunkba bármilyen címen bekerült dokumentumok 100%-a 

feldolgozásra került. A Szikla IKR-be rögzítve, a helyileg használt jelölő kiemelésekkel 

ellátva került a polcokra. A feldolgozási folyamat átlagosan 3-4 napot vett igénybe, függően 

attól, hogy egyszerre hány új könyv érkezett a könyvtárba. Felszámolásra kerültek a átmeneti 

(Q, W) jelölt könyvek, melyek sok-sok év során kerültek az állományba, de így nem voltak 

visszakereshetőek. Azért, hogy a húszasával állományba volt „új” könyvek ne billentsék meg 

állománymérlegünket, ezért 10-100.- Ft-os értéken kerültek be az állományba. 

Megközelítőleg 800 db könyv felülvizsgálata történt meg.  

e) állományvédelem 
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Nincsenek meg a technikai eszközeink arra, hogy komolyabb állományvédelmi feladatokat 

lássunk el. A keménykötésű, legkisebbeknek szóló könyveket, amelyeknek az anyaga engedi, 

fertőtlenítő kendővel áttöröljük. Tervbe vettük, hogy a következő évben, amennyiben 

lehetséges és lesz rá anyagi fedezet, a helyi lapot, a Pomázi Polgárt beköttetjük. Esetleg egy-

két, a piacról beszerezhető könyvet beköttetünk, amennyiben nincs rá esély, hogy a 

közeljövőben új kiadásban megjelenjen. 

f) digitalizálás 

g) fényképek digitalizálása részben megtörtént, gondot okoz egyelőre, hogy GDPR 

szempontjából mennyire van rá lehetőség, hogy ezeket bármilyen felületen elérhetővé 

tegyük 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

a) célcsoportok számára (gyerekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők) kialakított szolgáltatások eredményei 

b) helyben elérhető szolgáltatások 

 könyvkölcsönzés 

 elektronikus katalógus helyben  

 elektronikus katalógus online (OPAC) 

 folyóirat-olvasás 

 folyóirat kölcsönzés 

 internetelérés 

 zenehallgatás és hangoskönyv hallgatás saját fülhallgatóval 

 nyomtatás (már színes is) A/3, A/4 méretben 

 fénymásolás 

 szkennelés 

 laminálás A/4 vagy kisebb méretben 

 

c) távolról elérhető szolgáltatások 

 Olvasóink már megszokták, hogy online elérhetővé vélt a katalógusunk 

(OPAC). A jelenléti kölcsönzés ellenére számos olvasónk szereti és szívesen 

használja a online katalógust 

 Email-en keresztül működő pikk-pakk könyv összekészítő szolgáltatásunkat 

megtartottuk. Többen igénybe veszik a látogatás mellett.  

d) közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, kiállítások (jelenléti nyitva tartás 

május 23-tól, az oltottak részére) 

 az idei év sem kedvezett a rendezvények lebonyolításának, főleg azoknak, 

amelyek zárt térben kerültek megrendezésre 
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 egy nagyon rövid ideig, az ősz legelején tudtunk iskolás csoportokat fogadni, de a 

fertőzések számának felfutásával az iskolás csoportok elmaradtak 

    

 

o június 15-én a Mátyás Iskola 3. osztályos tanulói látogattak el hozzák 

könyvtári óra keretében 

o augusztus 3-án a városi táborozó gyerekeknek tartottunk könyvtári 

foglalkozást 

o augusztus 7-én, a „hónap első” szombatja keretében kiváló könyveket 

ajánlottunk fel a „kispiacon”, hogy a becsületkassza tartalmát 

felajánlhassuk Sallai Zsuzsának, aki régebben szintén volt nálunk saját 

könyvét ismertetni, de most nehéz helyzetbe került, egészsége megrendült 

és most ő maga szorul segítségre 

o 2021. szeptember 7. 4. osztályos tanulók látogatása, ismerkedés a 

könyvtárral és olvasási élmények megbeszélése 

o szeptember 11-én Szegedi Katalin tartott Ládaszínházával előadást a 

könyvtárban 

o szeptember 24-én Orgoványi Anikó verseiből maga a szerző és két 

muzsikus-színész (Balog Tímea és Ruzsicska László) nyílt órát tartott a 

Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretén belül alsó tagozatos 

tanulóknak nagy érdeklődés mellett 

o szeptember 25-én Bartha Tóni és Tóth Gábor szabadtéren tartott előadást, 

a klasszikus Paprika Jancsi vásári előadását a legkisebbek nagy örömére. 

Az előadás a Pomáz Nap műsorainak keretében valósult meg 

o október 1-én, a Zene Világnapján Batrha Katalin egyszemélyes, 

századfordulós figurákkal berendezett színházával, szavak nélkül 

varázsolta el a gyerekeket. Saint Saens: Az állatok farsangja zenéje 

segítette a gyerekeket az eligazodásban 

o október 14-én indult első Bibliotherápiás foglalkozás a könyvtárban 

Horváth Judit pszichológus vezetésével, 2021-ben három foglalkozás volt 

és a foglalkozások fele átcsúszik a 2022-es évre. Ismeretlen fogalom a 

köztudatban a biblioterápia, sokan a Bibliára asszociálnak. A következő 

alkalommal javasolni fogom, hogy legyen nyitott foglalkozás, mert az 

egyes foglalkozások teljesen külön értelmezhetőek, nincs összefüggés 

vagy időrendi követés, ezért célszerű, hogy bár regisztrációval, de minél 

többen megismerkedjenek az olvasás gyógyító erejével. 
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o november 5-én, Makkai Béla könyvbemutatója az „Magyarok temetője Ó-

Románia” c. legújabb könyvéről. Sajnos kicsi érdeklődés mellett, talán az 

időpont nem volt megfelelő, de sokszor kötve vagyunk, alkalmazkodnunk 

kell az előadó időbeosztásához. Szerencsére a Pomáz TV rögzítette az 

előadást, így akár otthon, a fotel kényelméből meghallgathatta az, akit a 

téma megérint. 

o november 23-án Novák Marcsi könyvbemutatója számos embert vonzott, 

akik próbálnak tenni szépkorúan is az egészségükért. Marcsi előadása 

nemcsak azok között volt népszerű, akik hétről hétre találkoznak vele az 

egészségmegőrző foglalkozásokon. 

e) online felületek (honlap, közösségi média) 

 

 

7. Minőségirányítás 

a) használói elégedettségmérés 

 a koronavírus ebben az évben sem tette lehetővé, hogy olyan „megszokott” 

körülmények álljanak elő, ahol hosszú távú következtetésre lehetne következtetni egy-

egy mérésből 

 az alkalmazkodás volt jellemző a könyvtárunkra és az olvasókra egyaránt 

 egy-egy észrevételre, tanácsra, kritikára azonnal reagálva, sokszor változtatva a 

munkarenden, módon, rendelkezésre állás időpontján 

 az év úgy indult, hogy a könyvtárak nem voltak látogathatók, de a kölcsönzés nem állt 

meg, ablakon át folyt, mondhatom folytatódott a decemberben megszokottak alapján 

 amennyiben olyan jelzés ért el hozzánk, amely egyedi, de teljesíthető körülményeket 

követelt, akkor egyedi módon oldottuk meg az olvasó problémáját és rendelkezésre 

állt valaki a könyvtárosok közül 

b) önértékelés 

 az idén nemcsak a beszámoló készítésekor, hanem gyakorlatilag minden körülmény 

megváltozásakor önértékelést is végeztünk, hogy a következő intervallumba 

felkészültebben kezdjünk bele 

 örömünkre szolgál, hogy a könyvtári munkát teljes létszámmal végezhettük a teljes 

2021-es évben 

 a diákok érettségihez előírt 50 órás közösségi szolgálata révén 14 db intézménnyel 

kötöttünk szerződést, elmondhatom, hogy kedvelt helye lettünk nemcsak a helyi, de 
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több budapesti középiskola tanulóinak is – amely humánerőforrással véleményem 

szerint, valamint a szülők is néhány iskola visszajelzése alapján igazán jól 

gazdálkodtunk  

 fontosnak tartom, hogy a könyvtárban alapvető fejlesztésekre került sor, amelyeket az 

olvasók is észre vesznek és mindenképpen hozzájárul a könyvtár állagának, 

komfortfokozatának, kényelmének emeléséhez valamint a jövőbeni fejlesztésének 

alapjául szolgál (a világítás korszerűbb, takarékosabb ledes lámpatestekre cserélése, 

újabb szőnyegborítás egy felületre, a számítástechnika terem kifestése, a 

számítástechnika teremben a rács elhelyezése a kijárati ajtón, ami az egyedüli 

szellőztetést szolgálja)  

 eredményként könyvelem el, hogy aktívabbak vagyunk a Facebook oldalon, hogy 

olvasóinkat immár levélben értesítjük minden fontos változásról (nyitunk, zárunk, kell 

maszk, csak oltottak látogathatják… stb.)  

 megújult a Művelődési Ház és ezzel együtt a honlapunk, szerkesztése immár házon 

belül történik – ebből kifolyólag elenyésző az olyan jellegű kritika, hogy a „neten nem 

ez a nyitva tartás szerepel” – azonnal elkérjük a helyet, ahol az olvasó eltérő adatot 

talál, ha nem kizárólag kifogásról van szó 

c) megyei hatáskörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében 

 a minőségirányítási dokumentumokat ebben a 2021-es évben nem frissítettük, az 

könyvtár előző munkatársai minden segítséget megkaptak a megyei könyvtár 

kollégáitól a dokumentumok megfogalmazásához 

 amit bizton állíthatok, hogy bármilyen szakmai probléma merül fel, minden 

esetben bátran fordulhatunk a megyei könyvtár könyvtáraknak fenntartott szakmai 

osztályához, minden esetben segítenek minket 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

 Könyvtárunk a 2021-es évben nem vett részt tudományos kutatásban és nem adott ki 

semmilyen kiadványt.  

9. Partnerségi együttműködés 

a) kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés és az 

önkéntesség 

 

 integrált könyvtár vagyunk, jó viszonnyal a művelődési házzal, nem törekszünk 

önállóságra, ami jelzi, hogy kiváló a „viszony” , ebben a konstrukcióban mindenki 

azzal foglalkozhat, amihez ért – a könyvtár az olvasókkal és igényeik kiszolgálásával, 

a művelődési ház pedig a kulturális műsorok szervezésével – az olvasóknak is 
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 jó a kapcsolat a helyi általános és középiskolákkal, megkeresésükre szívesen alakítjuk 

„kötelezős” sarkunkat, könyvtári órát, foglalkozást tartuk előre egyeztetett témákban 

 a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár fogadja a helyi, környékbeli, de akár más 

települések középiskoláinak diákjait az érettségi feltételeihez kötődő önkéntes 

közösségi szolgálat teljesítéséhez - igyekszünk úgy szervezni a munkájukat, hogy 

belelássanak egy művelődési ház életének mindennapjaiba, elősegítve a továbbtanulás 

nehéz döntését is 

 ebben az évben is jelentkezett hozzánk szakmai gyakorlatra a könyvtárba felsőfokú 

szakmai képesítést nyújtó intézmény diákja (BME könyvtáros, segédkönyvtáros), aki 

nálunk szembesült a szakma alacsony béreivel, így a második találkozás után 

megköszönve a lehetőséget, abbahagyta a képzést 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

a) a könyvtár megjelenése médiumokban 

 a koronavírus rákényszerített minket, hogy kihasználjuk jobban az „önreklám” 

tevékenységét, bár lelkünktől a szereplés igencsak távol áll 

 az év során a helyi TV-ben, újságban Facebookon és az új honlapunkon 

egyaránt többször jelentünk meg az előző évekhez képest 

 minden változást igyekeztünk minden csatornán eljuttatni az olvasók, a leendő 

olvasók felé 

 saját készítésű „kölcsönzési kisokos” filmet forgatott a művelődési ház, 

melynek - nem - tévedés 2,9 ezer megtekintése volt a Facebookon, 493 

megtekintése pedig a könyvtár aktuális működését taglaló riportnak 

 a könyvtár facebook oldalán az aktuális információkon kívül könyvajánlókat 

jelentet meg, amelyek az olvasók visszajelzése alapján elnyerték a közönség 

tetszését 

b) lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

 az egész intézmény arculatváltozása kezdődött meg 2020. december 1-én, 

amikor az új igazgató fiatalos lendülettel látott hozzá egy új megjelenés 

kialakításához, ez a lendület semmit nem veszítve erejéből 2021-ben 

folytatódott és ma már elmondhatjuk, hogy felfigyelt ránk a szakma színe java, 

amikor is szeptemberben, abban a kitüntető figyelemben volt részünk, hogy mi 

lehettünk a 2021-es év „Kultúrházak éjjel-nappal 2021” rendezvénysorozat 

megnyitójának a helyszíne. Természetesen a könyvtár is programmal szerepelt 

a bemutató programsorozatban. 
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11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által 

a) a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos tevékenységének gyakorolt hatásairól 

 jó dolog, hogy lehetőséget biztosítanak, hogy tudjunk egymás munkájáról 

 tudunk a könyvtárak bizonyos kérdésekben született döntéseiről 

 

b) a könyvtár tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott szolgáltatásairól, 

 rendelkezésre álltak az év elején esedékes statisztika, beszámoló és 

munkatervvel kapcsolatos bármilyen kérdés megválaszolásában 

 szóban és írásban is segítették munkánkat a koronavírussal kapcsolatos 

rendelkezések közötti eligazodásban, azok értelmezésében 

 nyomtatásra szánt piktogramokat kaptunk, melyeket használni tudtunk a 

nyitáskor 

 az online értekezletek, amelyeket az igazgató úr tartott, rendkívül informálisak, 

nagyon hasznosak voltak 

 amikor egy alkalommal adminisztratív okok miatt az értekezletről lemaradtam, 

személyesen hívott fel és tájékoztatott az igazgató úr, az értekezlet anyagáról 

c) a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében 

fenntartónak megtett javaslatokról 

 a beszámolók és munkatervek alapján a fenntartónak megküldött értékelések, 

javaslatok minden bizonnyal hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkáltató átlássa a 

könyvtárban zajló tevékenységet 

 munkánk értékelése és értékes javaslatok segítik a fenntartót megalapozott 

döntések meghozatalában munkánkat illetően és fejlesztések szükségessége 

tekintetében is 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

a) részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi védekezésben 

 a könyvtár nem vett részt a védekezésben 

b) milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználók körében 

 miután már 2020-ban kialakítottuk a kölcsönzés menetét a zárás idejére, már csak 

alkalmaznunk kellett a bevált ablakos kölcsönzést 
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 párhuzamosan kölcsönöztünk ablakon át és jelenléti könyvtárhasználattal, hogy az 

oltatlanok is tudjanak könyvet kölcsönözni 

 az időseknek felkínált házhozszállítást olvasóink nem vették igénybe  

 hírlevelet küldünk olvasóinknak a nyitva tartás aktuális rendjéről, változásáiról 

c) milyen segítséget kapott a megyei könyvtártól a vészhelyzet és a járványügyi készültség 

alatt 

 információ és segítség a jogszabályváltozások közötti eligazodásban 

 jó gyakorlatok ismertetése 

 bármikor rendelkezésre álltak a kollégák, hogy válaszoljanak szakmai kérdéseinkre 

 

Reméljük, hogy munkánkkal idén is hozzájárultunk Pomáz város kulturális életének 

gyarapításához, felpezsdítéséhez. 

 

Pomáz, 2022. január 31. 

Benkovics Zita 

könyvtárvezető 
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A POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  

2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 

BEVEZETŐ 

 

Az 2021 év legnagyobb tanulsága, hogy gyorsan kell alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez, 

és ha szükséges, el kell engedni az előzetes terveket és ki kell találni valami újat. Talán ezért 

is alakult úgy, hogy az elmúlt évben intézményünkre leginkább a rövid távú tervezés és a 

rugalmasság volt a jellemző. Minden nehézség ellenére az intézmény sokkal hamarabb életre 

kelt, mint amire számítottam és úgy érzem, hogy sikerült olyan alapokat lefektetnünk, amikre 

a jövőben nagyobb biztonsággal építkezhetünk.  

 

Mivel elég gyakran változtak a corona vírussal kapcsolatos védekezési szabályok, ezért 

igyekeztünk mindig naprakészek, és felkészültek lenni a témában. Volt olyan időszak, amikor 

zárva kellett lennünk, volt olyan, amikor csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni az 

épületbe, volt maszk használat nélküli időszak, és voltak az itt felsoroltak különböző variációi 

is. Sajnos a rendeletek nem minden esetben egyértelműek, ezért gyakran kell 

figyelmeztetnünk a látogatóinkat a szabályok helyes betartására. Az intézmény látogatásának 

szabályairól a beszámoló írásakor a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet 

idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről - rendelkezik.  

 

Elképesztően tartalmas év van mögöttünk, és szinte képtelenség mindent megemlítenem a 

beszámolóban, ezért megpróbálom összeszedni a fő csapásirányokat, illetve az év kiemelkedő 

történéseit, eredményeit. A programjainkat átlátható formában, táblázatba foglalva 

mellékletként csatolom.   

 

1. BELSŐ MUNKÁLATOK A ZÁRÁS ALATT (2020. december 1. – 2021. május 18.) 

 

Mivel a kinevezésem után az intézmény még több hónapig zárva volt a látogatók előtt, így ezt 

az időszakot minden szempontból a „megújulásra” próbáltuk használni. Arra törekedtünk, 

hogy a nyitás után ne csak tartalmilag, hanem látványilag is egy egészen más intézmény 

fogadja a hozzánk betérő látogatókat. A munkák nagy részét magunk csináltunk Sántha 

Ferenc karbantartó munkatársunk vezetésével, csak ahhoz kértük szakember segítségét, amit 

mi magunk nem tudtunk kivitelezni. A gyerekbirodalom kivitelezéséhez szükséges festékeket 

teljesen egészében a Színpompa Festékház ajánlotta fel részünkre. 

 

Főbb átalakítások a teljesség igénye nélkül: 

 

 a régi büfé helységben lévő válaszfal kibontása 

 a terület alkalmassá tétele a kiadáshoz: víz és elektromos kontroll óra felszerelése 

 az összes barna csempe átfestése szürkére (büfé, előtér, folyosó, klubterem) 

 narancssárga fafelületek fehérre festése 

 recepciós helység dekorációs festéssel való díszítése (Pomáz logó) 
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 gyerekbirodalom kialakítása és dekorációs festéssel való díszítése (elvarázsolt erdő) 

 mosdó ajtók lefestése, dekorációs festéssel való díszítése (férfi – női alak) 

 emeleti termek ajtajának átfestése más színre 

 elhasznált kilincsek újra cserélése 

 állagmegóvó kisebb javítások elvégzése 

 emeleti termek funkciójának meghatározása, és a hozzá illő környezet kialakítása 

 sok év alatt felhalmozott holmik selejtezése, lomtalanítás, helyek felszabadítása 

 érintésvédelmi felülvizsgálaton feltárt hibák kijavítása 

 az intézmény logójának / arculatának megtervezése 

 idézettel és logóval ellátott útbaigazító táblák kihelyezése 

 az intézmény részére felajánlott virágok befogadása, kihelyezése 

 négy évszakos fotópályázat kiírása, a pályázat képeinek az épületben való kihelyezése 

 

Néhány fotó az új belső „hangulatról”:  

 

       

       
 

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Bevallom, ezen a téren nehéz éven vagyunk túl, mert az intézményben elég nagy volt a 

fluktuáció. Ennek két igen prózai oka van, az egyik az alacsony fizetés a másik pedig, hogy 

ezzel szemben elég magas elvárásokat támasztok a munkatársaim felé. Egy művelődési ház 

élete sokszínű, összetett és kreatív feladatokból áll, amire szerintem nem mindenki alkalmas. 
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Abban hiszek, hogy ez egy nagy társas játék – amiben a látogatóink is benne vannak - és ez 

csak akkor működik jól, ha minden pozícióban az arra legalkalmasabb személy ül. 

Szerencsére most már úgy tűnik, van fény az alagút végén és szépen lassan összeáll a csapat. 

A beszámolóm írásakor épp a próba idejét tölti nálunk egy fiatal hangtechnikus végzettségű 

szervező kolléga, akihez nagy reményeket fűzök. 

 

A költségvetés alapján meghatározott intézményi létszám: 

 Művelődési Ház: 11 fő 

 Könyvtár: 3 fő 

 Pomázi Örökség Tájház: 1 fő 

 

Amennyiben nincs extra eset - mint például amikor pár ember kivételével szinte mindenki 

corona vírusos lett - és minden pozíció be van töltve, szerintem ezzel a létszámmal el tudjuk 

vinni a házat, de sajnos az előző évben ezt nem igazán volt alkalmunk kipróbálni. Bízom 

benne, hogy idén már valamivel könnyebb dolgunk lesz, mert azt azért fontos megemlítenem, 

hogy az elrendelt három hónapos munkaidő keret rugalmassága ellenére is, gyakran került 

sor plusz óra kifizetésre és sajnos nagyon sok szabadság is bent ragadt, mert nem volt 

lehetőségem kiadni őket.  

 

3. INTÉZMÉNYVEZETŐI ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK 

 

a) Szervezeti és működési szabályzat újragondolása 

2021 júliusában megtörtént az SZMSZ átdolgozása és kiegészítése az új intézményünkkel a  

Pomázi Örökség Tájházzal. A készítés alatt végig arra törekedtünk, hogy a szabályzat ne csak 

megfeleljen minden szakmai elvárásnak, hanem valóban egy hasznos alapdokumentumként 

szolgáljon.  

 

b) Hatósági ellenőrzések 

Két nagyobb ellenőrzésünk is volt az év folyamán. Az egyik az Állami Számvevőszék a 

másik pedig a Magyar Államkincstár ellenőrzése, amik ráadásul majdnem egy időben 

kezdődtek. Sajnos, amikor megkaptuk a bekért anyagok listáját akkor derült ki, hogy nagyon 

kevés szükséges dokumentum áll a rendelkezésünkre, ezért 3 héten keresztül szinte éjjel –

nappal szabályzatokat, feljegyzéseket késztettünk.  

 

 Az ÁSZ ellenőrzés sikerrel lezajlott, alacsony kockázati besorolást kaptunk, ami 

nagyon jó, mert a vizsgált 459 Pest Megyei Önkormányzati intézmény közül, csupán 

152-en kaptunk ilyen értékelést. Az egyetlen, amit feltártak, hogy 2020-ban 

intézményünk nem rendelkezett minden szükséges dokumentummal, de ezzel nem 

volt mit tenni, mert én csak december 1-től, a kinevezésemtől vállaltam a felelőséget 

az iratokért. 

 

 A MÁK ellenőrzés még zajlik, ezzel kapcsolatban jelenleg nincs eredmény. 
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c) Együttműködés a Polgármesteri Hivatal munkatársaival: 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem csak a hivatalos ügyek intézésében, de minden 

intézményünket építő / érintő kérdésben nagyon sok segítséget kaptunk a Polgármesteri 

Hivatal munkatársaitól. Szinte mindenkivel volt valami ügyünk és nincs olyan osztály, akit ne 

tudnék megemlíteni. Nagyon hálás vagyok nekik ezért, mert intézményvezetőként nagy 

biztonságot jelent, hogy van kire támaszkodni, hogy van egy „háttér országunk”.  

 

4. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ ONLINE TÉR 

 

 A mai világban elengedhetetlen, hogy egy kulturális intézmény valamilyen formában 

jelen legyen a virtuális térben, ehhez azonban szükséges volt megteremteni a megfelelő 

feltételeket. Első lépésként elkezdtük aktívan használni a facebook oldalunkat, hogy 

minél több követőt szerezzünk. Az új weboldalunk elkészültéig ez volt az elsődleges 

tájékozódási felületünk. A zárás hozta kényszer még inkább előtérbe helyezte az online 

tér fontosságát. Programjainkról, híreinkről, és közérdekű információkról az elmúlt 

évben 333 alkalommal adtunk hírt.  

(A posztokról készült összefoglalót a beszámoló végén, mellékletként csatolom!) 

 

 A social média területén az instagram oldallal van egy kis lemaradásunk. Mivel ez a 

felület telefonra készült és az asztali gépek szinte alkalmatlanok a használatára, így az 

előző évben ezt egy picit félre tettük. Terveim között szerepel egy olyan intézményi 

„média” telefon beszerzése, ami könnyen kezelhető és alkalmas nem csak erre a célra, 

hanem minőségi képek és videók készítésére is.  

 

 A nyitás előtt egy online kérdőívben kérdeztük a város lakóit arról, hogy milyen 

művelődési házat képzelnének el maguknak és hatalmas örömmel töltött el bennünket, 

hogy az elképzeléseink nagyon sok ponton fedték egymást. Természetesen a 

lehetőségeinkhez képest megpróbáltuk figyelembe venni az igényeket / javaslatokat. 

 

 Elkészült az intézmény új arculata is, amit a férjem Kiss Ernő Zsolt készített el 

számunka. Ő ezzel szeretett volna hozzá járulni művelődési ház megújulásához, így 

díjmentesen és örömmel vállalta ezt a feladatot. 

 

 Programjaink plakátjait mi magunk készítjük egy Canva nevű program segítségével. 

Használata viszonylag könnyen tanulható és szinte már minden munkatársam bele 

vetette magát. A program éves előfizetési díja pár tízezer forint, így vele nem csak 

minőségi szóró anyagokat készíthetünk, hanem spórolni is tudunk. 

 

 Szeptemberre elkészült az új weboldalunk, ami egyszerű, de könnyen kezelhető 

minden korosztály számára. Mivel manapság a legtöbben a telefonjukon böngésznek, 

ezért telefonra is optimalizáltuk. Az oldal készítésénél fontos szempont volt, hogy a 

tartalmak feltöltéséhez ne kelljen külső ember segítségét igénybe vennünk, így azt mi 

magunk kezeljük. Törekszünk arra, hogy mindig aktuális információkkal legyen 
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megtöltve és úgy tűnik látogatóink is szeretik, mert nagyon sok pozitív visszajelzést 

kapunk ezzel kapcsolatban. 

 

 
 

 A klasszikusabb formát kedvelő látogatóinknak, partnereinknek rendszeresen küldünk 

hírlevelet a programjainkról, eseményeinkről.  

 

 Média megjelenések: Havi programjainkat rendszeresen megküldtük a Pomázi 

Polgár, a Pilis Dunakanyar és a Pomáz Tv munkatársainak is. 

 

 December elején megtörtént a WIFI rendszerünk korszerűsítése is, így most már egy 

olyan technikai akadály is elhárult, ami eddig megnehezítette az élő bejelentkezések, 

közvetítések kivitelezését.  

 

 Az elmúlt évben több online programot is életre hívtunk, melyek közül most csak a 

két nagyobbat említeném: A Magyar Kultúra Napi videó sorozat valamint a nagy 

sikerű Romhányi 100 online versmondó verseny, melyben hatalmas 

megtiszteltetésünkre az egyszemélyes zsűri szerepét Romhányi Ágnes, az író lánya 

vállalta magára.  

 

 Az intézmény nyitása után kicsit háttérbe szorultak a kizárólag online felületre készült 

programok, mert úgy éreztük a látogatóinknak a hosszú bezártság után inkább a 

személyes kontaktusra van szükségük. Májustól kezdve leginkább a hibrid 

megoldásokat részesítettük előnyben. 
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5. INTÉZMÉNY AZ INTÉZMÉNYÉNYBEN 

 

a) Pomáz Városi Könyvtár 

Könyvtárunk szakmai önállósággal rendelkezik, ennek ellenére mind Benkovics Zita 

könyvtárvezető, mind pedig a könyvtárosok együttműködésre törekednek a művelődési ház 

munkatársaival. Szükség szerint besegítenek a nagyobb programjaink lebonyolításába, és a 

zárás alatt is aktívan részt vettek az intézmény megújulásában.  

(A könyvtár életéről részletesen Benkovics Zita könyvtárvezető számol be.) 

 

b) Pomázi Örökség Tájház 

A helytörténeti gyűjtemény közérdekű muzeális kiállítóhellyé nyilvánítása év elején 

megtörtént és ezzel párhuzamosan megkapta a Pomázi Örökség Tájház nevet. A gyűjtemény 

áprilisban került a PMHK fenntartása alá. Első lépésként visszaállításra került a kiállítás sok 

évvel ezelőtti formája, és megkezdődött a máshová került tárgyak begyűjtése. Mivel ez egy 

teljesen új terület volt számunkra, segítséget kértünk és kaptunk is a Pomáz Barátai 

Társaságtól, akikkel intézményünk egy szakmai megállapodást is kötött. 

  

Két nagyobb sikeres rendezvényünk is volt, a Tájház megnyitója, - amiben az „udvar összes 

lakója” segítségünkre sietett - illetve a Kulturális Örökség Napja, ami a Pomáz Barátai 

Társasággal és az igaziolivával közösen került megszervezésre.  

 

Igazi áttörést azonban az október hónap hozott, ugyanis Reményi Erzsébet személyében új 

gyűjtemény kezelője lett a háznak. Erzsébet egy egészen más lendületet és energiát hozott a 

Tájház életébe. Az ő sikere a Karácsonyi Tájház is, amit december hónapban több mint 650-

en tekintetek meg. A gyűjtemény látogatásának módját az ez évi tapasztalatok alapján 

közösen fogjuk finomítani, átdolgozni.  

(A tájház részletes beszámolóját Reményi Erzsébet múzeumi közművelődési szakember külön 

készíti el.) 

 

6. BEVÉTELI FORRÁSAINK 

 

a) Terembérlet: 

2021-ben a bevételünk nagy része főleg bérleti díjakból állt. Egyre több terembérlőnk van és 

tulajdonképpen már nagyon kevés időpontban van lehetőségünk új bérlőt befogadni. 

Szükségesnek tartottam a civil szervezetek valami féle korlátok közé szorítását, mert 

összességében nagyon sok alkalommal veszik igénybe az ingyenes lehetőséget, ráadásul olyan 

időpontokban, amikor pénzért is ki tudnánk adni a termeket. Szinte minden szervezettel 

sikerült megállapodnom az új feltételekben, és tulajdonképpen 1-2 eset kivételével az évben 

zökkenőmentes zajlott az együttműködés.  

 

b) Hosszú távú bérleti szerződés: 

A Pöttyös Bögre Kávézón kívül az egyik emeleti termünk is fix havidíjért, hosszú távra van 

kiadva a SzóSeRóla Logopédiai Műhelynek valamint, az épület oldalán lévő terület is, ahol az 

Alza Box található.  



8 
 

c) Jegybevétel: 

Jegybevételt keveset termeltünk, mert előadásaink nagy része a „Köszönjük Magyarország 

Program” támogatásával valósultak meg. A program lényege, hogy intézményünk ingyen 

juthat előadókhoz / előadásokhoz viszont cserében mi sem kérhetünk pénzt a jegyekért. Ez 

egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy pénzügyi rizikó nélkül újra kultúrát hozzunk a 

pandémia után éledező intézménybe. Saját szervezésű programjainkból keletkezett némi 

jegybevétel, de mivel a korlátozások miatt ezekkel csínján bántunk, így nem mondhatni, hogy 

jelenős mennyiség. 

 

d) Nagyobb rendezvények befogadása:  

Az elég hamar kiderült számomra, hogy az épület adottságai nem alkalmasak az éjszakába 

nyúló családi vagy egyéb rendezvények befogadására. (pl. esküvő, bál) Néhány alkalmat be 

lehet vállalni, de nagyon minimális a szomszédság zajtűrő képessége, ami tulajdonképpen 

érthető, hiszen levegőztetés híján az ablakok állandó nyitogatása az egyetlen lehetőség az 

oxigén cseréjére. Volt néhány kellemetlen helyzet, amit kommunikációval sikerült 

rendeznem, de erre az volt a megoldás, hogy fél óránként körbe jártam az épületet, 

ellenőriztem a zajszintet és közben csitítottam a szomszédokat. Azért lássuk be, ez egyszer-

kétszer belefér, de rendszeresen nem kivitelezhető és szerencsés megoldás.  

  

7. KIADÁSAINK 

 

a) Fenntartási / működési költségek: 

Közüzemi számlák, tisztítószerek, karbantartáshoz szükséges anyagok, szolgáltatókkal kötött 

szerződések díjai. Néhány tételből sikerült faragnom, de az azért megállapítható, hogy szinte 

mindennek felment az ára.  

 

b) Saját szervezésű programok költségei: 

Minden olyan kiadás, ami beletartozik a programszervezésbe. pl. műsorok, megbízási díjak, 

foglalkozásokhoz szükséges anyagok/eszközök, vendéglátás stb.  

 

c) Megújulás költségei: 

Felújításhoz szükséges anyagköltségek, szakemberek megbízási díja, kis értékű tárgyi 

eszközök beszerzése, irodai felszerelések beszerzése, számítógépek korszerűsítése, nyomdai 

költségek, értékmegőrző szekrény beszerzése stb. 

 

d) Szükségszerű kiadások: 

Számos olyan nagyobb kiadásunk volt az évben, amit nem volt eldöntendő kérdés, egyszerűen 

meg kellett csinálni. Ezek közül a legjelentősebbek:  

 villámvédelmi hibák javítása 

 érintésvédelmi hibák javítása 

 lejárt szavatosságú elektromos biztosítékok cseréje   

 lejárt szavatosságú tűzoltó készülékek cseréje 
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e) Nagyobb fejlesztések:  

A intézmény működési költségeinek átgondolása, a „Köszönjük Magyarország Program” adta 

ingyenes lehetőségek, illetve a költségvetésben megmaradt pénzek átcsoportosítása 

lehetőséget adott arra, hogy év végére jelentős és látványos fejlesztéseket tudjunk 

végrehajtani.  

 

 WIFI rendszer korszerűsítése: Router és Switch cserére került sor, mert a régi 

típusú eszközök már nem tudták stabilan és megfelelő minőségben kiszolgálni a 

megvélő hálózati infrastruktúrát.  

 

 energetikai fejlesztés: Az összes lámpánkat átalakítattuk LED-esre, amivel egy 

kicsit levegőhöz juttattuk az amúgy rossz állapotban lévő elektromos hálózatunkat, 

illetve nem mellesleg jelentősen csökkentettük az áram használatunkat. 

 

 teljesen új hangtechnika beszerzése: Mivel a hangrendszerünk teljesen elavult 

volt, a szakemberek nem látták értelmét a foltozgatásnak és újra álmodták a 

technikánkat. Ez több szempontból jelentős fejlesztés és tulajdonképpen már égető 

is volt, hiszen számos esetben épp csak a szerencsén múlott, hogy nem adta fel 

műsor közben a szolgálatot. Az új hangrendszer mind tudásában mind pedig 

korszerűségében is maximálisan megfelel a mai technikai elvárásoknak így 

intézményünket alkalmassá teszi színházi előadások, koncertek, rendezvények 

minőséi és megbízható lebonyolítására. Az új rendszer aktív jellegéből adódóan, 

alkalmassá teszi, hogy könnyen és gyorsan telepíthető legyen külső helyszíneken 

is. 

 

 fénytechnikai fejlesztés: A színházterem falára felkerült 12 db RGB LED PAR 

lámpa, amelyek alkalmasak a terem falainak illetve terének színezésére. 

Vásároltunk néhány színházi reflektort is, így már sokkal színházibb környezetet 

tudunk biztosítani a nálunk vendégeskedő művészeknek. 
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8. PÖTTYÖS BÖGRE KÁVÉZÓ 

   

A büféüzemeltetésre kiírt pályázatunk sikerrel zárult. A nyertes pályázó a Kell egy hely Kft. 

az átalakítások elvégzése után - a látogatók legnagyobb örömére - májusban megnyitotta 

intézményünkben a Pöttyös Bögre Kávézót. A kávézó nem csak vendéglátó tevékenységet lát 

el, hanem programjaival rövid idő alatt a pomázi közösségépítés egyik aktív motorjává vált. 

Néhány az általuk szervezett programok közül: könyvklub, társasjáték klub, qvíz est, mini 

koncertek, workshopok, irodalmi estek, 

 

 
 

 

9. PREVENCIÓS SZEMLÉLET 

 

A 2021-es évben intézményünk prevenciós szemléletének fókuszában a közoktatási 

intézményekkel, a gyermekekkel foglalkozó civil és társadalmi szervezetekkel kapcsolatos 

együttműködés kialakítása, megújítása állt. Mivel az iskola társadalmi beágyazottsága, azaz 

más társadalmi intézményekhez való kapcsolódása meglehetősen sok lehetőséget kínál a drog 

prevenciós munkára, ezért ebben az évben a kapcsolatépítésre és bizalom kialakítására 

igyekeztünk hangsúlyt fektetni. A mi működésünket is nehezítő pandémiás időszak ellenére is 

sokszínű programkínálatot nyújtottunk a leginkább veszélyeztetett célcsoportnak, az iskolások 

korosztálynak. Meglátásunk szerint a hasznos és minőségi szabadidő eltöltés az egyik legjobb 

prevenció. (mozgás, sport, tánc, minőségi alkotás-kézműves programok).  

 

Intézményünk nagyon fontosnak tartja a szülők, családok egészséges életmóddal, önismerettel 

kapcsolatos edukációját, ezért hatalmas öröm, amikor céljaink megvalósításához partner 

intézményeket találunk. A tavalyi évben egy 3 éves együttműködést kötöttünk a Szentendrei 

Járás Egészségfejlesztési Irodával, melynek értelmében, intézményünkben a pomázi 

lakosok ingyenes egészségfejlesztő előadásokon, programokon vehettek részt.  

 

Intézményi szinten a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal működünk együtt és adunk teret 

a fórum és társszervezetei körében szervezett szakmaközi tanácskozásnak. Június 26.-án a 
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KEF támogatásával és az EFI együttműködésével egész napos kábítószer ellenes világnapi 

rendezvényt szerveztünk. 

 

10. ÉRZÉKENYÍTÉS 

 

A felnövekvő generáció érzékenyítése nagyon fontos feladat mindannyiunk számára. 

Érzékenyítő programjaink előadókkal, társulatokkal, alkotásokkal segítenek reagálni a 

gyerekeknek az őket körülvevő világban található jelenségekre. Szerencsére a pedagógusok is 

partnerek ezen kezdeményezésünkben, így mondhatni, hogy egyre sikeresebbnek bizonyul. Itt 

két olyan programot szeretnék kiemelni, ami nem csak a látogatóinkban, hanem bennünk is 

igen mély nyomokat hagytak.  

 

A Köszönjük Magyarország program keretében a KV Társulat Médeia című előadásával 

látogatott el hozzánk. A görög dráma feldolgozása a társulat interpretációjában a családon 

belüli erőszakot, a válás okozta traumákat, a gyermekbántalmazást valamint a pszichiátriai 

problémákat helyezte a középpontba, így fontosnak tartottuk, hogy a hozzánk érkező végzős 

gimnazisták a darab megtekintése után feloldásként helyi segítő szakemberekkel 

beszélgethessenek, megoszthassák gondolataikat a komoly témákkal kapcsolatban.  

 

A Fehér Bot a vakok és gyengénlátók Nemzetközi Világnapja alkalmából Lakatos Norbert 

A Vaklufis volt a vendégünk. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a 

vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a 

társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Nagyszerű volt látni mennyire 

aktívak, érdeklődőek és főleg befogadóak voltak a kisdiákok. A program végén Norbi 

mindenkit elkápráztatott a lufi hajtogató művészetével és persze Tami, Norbert vakvezető 

kutyusa is belopta magát a gyerekek szívébe.  

 

 

https://www.facebook.com/koszonjukmagyarorszag.2021/?__cft__%5b0%5d=AZVz5Y7hJMwLIeFqcaRtjjbf3iYxz9NaKMzvssjUyhug5rzcPhDpEtfkJR1ymGfE12Sbj5IYbLGYY8XHirU1kSh8JXeztBvOICRORvLPKwZBe7rwwMALc8RgF6O64YAKSVnQZxogpaMT3Bh3e6K0yd3O-GFe6LZTgGfJHRupHzxKcywH791H2haKdF8rkV-5P1w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KV-T%C3%A1rsulat-802650713174707/?__cft__%5b0%5d=AZVz5Y7hJMwLIeFqcaRtjjbf3iYxz9NaKMzvssjUyhug5rzcPhDpEtfkJR1ymGfE12Sbj5IYbLGYY8XHirU1kSh8JXeztBvOICRORvLPKwZBe7rwwMALc8RgF6O64YAKSVnQZxogpaMT3Bh3e6K0yd3O-GFe6LZTgGfJHRupHzxKcywH791H2haKdF8rkV-5P1w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/A-Vaklufis-2813134038704210/?__cft__%5b0%5d=AZXlk3JfXpjVTMnAKAn1CUuZ1LtG5EmF5ZMrdYOUX2TEC4malsFMv1SACLj25p6NnPKHgaS0ftyxKxWj0CAxaBr1XEovwstIl8lwy6NrvLgf07BjDwyQmc5pNsVGWqfdvzllRkM9-6Z4IFPV6clPtDpWllQUEu8_Ak27JGHtqQ3h0IYa4c8Gh2L_aAqNdOMmim0&__tn__=kK-R
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11. „KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG” PROGRAM 

 

A programot a kormány hozta létre a művészek megsegítésére a pandémiás időszakban. A 

tavalyi évben előszeretettel hívtuk az általuk támogatott művészeket rendezvényeinkre, ami 

nem csak azért volt jó lehetőség számunkra, mert a programon keresztül intézményünk 

térítésmentesen juthatott előadásokhoz, hanem azért is, mert általa lehetőségünk volt olyan 

művészeket is vendégül látni, akiket alap esetben talán meg sem tudnánk fizetni.  

 

Néhány előadás külső helyszínen, - iskolákban, óvodákban - valósult meg, mert az 

intézményvezetők a covid helyzet miatt jobbnak látták, ha nem vegyülnek más osztályokkal, 

csoportokkal. Szerencsére a program ezt is lehetővé tette számunkra.  

 

 

 

12. JÁNOSI ANDRÁS FESTMÉNYEK 

 

Jánosi András özvegye megkeresett és régi ismeretségünkre való tekintettel „megőrzésre” 

ajánlotta intézményünknek a művész „Szemfényvesztők” című képsorozatást. A csodálatos 

óriás festményeket a Győri múzeum raktárából szállítottuk Pomázra és a színházteremben 

Dátum: Program: 

Május 22. Faremido Bt. opera előadás 

Június 20. Rohmann Ditta szóló csellókoncert 

Augusztus 3. Figurina bábszínház - Grim(m)aszok c. előadás 

Szeptember 11. Szegedi Kati  - Ládaszínháza 

Szeptember 16.,22,25. Nyáry Detti - Szegény ember és a róka 

Október 16. Nyáry Detti - Szegény ember és a róka 

Szeptember 18. Borbély - Batyu duó - Kulturális Örökség Napok ( Tájház) 

Szeptember 24. Kultúrházak éjjel-nappal megnyitó: 

Irodalmi műsor a könyvtárban  

Szeptember 25. Pomáz Város Napja: 

Violin király és Hanga királykisasszony - Joós Tamás bábelőadása 

Operett gála 

Barta Tóni Paprika Jancsi előadása 

Szeptember 26. Médeia - KV társulat 

Október 1. Állatok farsangja - Barta Kata bábelőadása 

Faremido Bt. opera előadás 

Október 7.,22. Nyáry Detti iskolai kitelepülése 

November 4. Musical beavató színház - iskolai kitelepülés 

November 19. Csehov est 

November 28. Pomázi Advent: 

Kóbor Tamás operaénekes,  

December 3. KV Társulat: Médeia - szakértői beszélgetéssel egybekötve 

December 9.,10. Nyáry Detti: A hóember ajándéka bábelőadás 

December 12. Pomázi Advent: 

Turpinszky Béla operaénekes  

December 18. Pomázi Advent: 

Advent gyertyái - mesekoncert 
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helyeztük el őket. A megállapodás értelmében, a képek addig maradnak nálunk, amíg a 

tulajdonos el nem adja, vagy mi nem kívánjuk tovább kiállítani őket.  

 

 

13.  ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

 

Előző évben nagyon sok diák keresett meg minket azzal a céllal, hogy nálunk szeretné 

letölteni a kötelező 50 órás közösségi szolgálatát. 14 közoktatási intézménnyel kötöttünk 

partnerségi szerződést, ami azt mutatja, hogy intézményünk egyre népszerűbb a gimnazisták 

körében.  

 

14. VIDÁMPARK 

 

A tavalyi évben sikerült kialakítanunk egy nagyon jó kapcsolatot Varga Dávid 

vidámparkossal, aki a pomázi gyerekek legnagyobb örömére többször is kitelepült Pomázra. 

Kifizethető áraival, korrekt hozzáállásával mindig nagy öröm a számunkra, amikor hozzánk 

érkezik. Pomáz Napi rendezvényünkön 100.000 forinttal támogatta intézményünk 40 éves 

születésnapjának megünneplését. 

 

15. SZAKMAI JELENLÉT 

 

A tavalyi évben több szakmai szervezetbe is tagok lettünk. A tagsággal minimális összegért 

intézményünk jelentős előnyökhöz, hasznos információkhoz jutott. Mindhárom tagságot 

szándékunkban áll továbbra is fenntartani, mert nagyon hasznosnak tartjuk őket. 

 

 Kulturális Központok Országos Szövetsége - KKOSZ 

 Magyar Népművelők Egyesülete – MANE 

 Tájházszövetség 

 

A Kulturális Központok Országos Szövetsége 2022-ben ünnepli működésének 25. 

évfordulóját. Ennek apropóján tavaly egy  jubileumi kiadvány megjelentetését készítették 

elő, melyben tagintézményeik egyikeként mi is lehetőséget kaptunk a bemutatkozásra. 
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A Kulturális Központok Országos Szövetsége a TEMI Fővárosi Művelődési Háza kiemelt 

partnerségével 2021. október 26-án országos közművelődési konferenciát rendezett, melynek 

részeként éves rendes Közgyűlést is tartottak. Az eseményen Reményi Erzsébet és én 

képviseltük intézményünket. A program hosszú idő után alkalmat adott arra, hogy 

intézményvezetők, közművelődési szakemberek egy országos civil közösségi platformon 

ismét személyes találkozó keretében gondozhassák, szélesítsék szakmai kapcsolataik és 

együttműködéseik körét, szakpolitikai aktualitásokról értesüljenek, valamint a pandémiás 

időszak nehézségein felül emelkedve szakmaiságukban, elkötelezettségükben, 

motiváltságukban megerősítést kapjanak.   

 

16. VÁROSI RENDEZVÉNYEK 

 

a) Tavaly három nagy városi rendezvényt szerveztünk a Gyereknapot, Pomáz Város 

Napját és a Pomázi Advent programsorozatát a Szent István Parkban. A koncepciónk 

minden esetben az volt, hogy minél szélesebb korosztályt el tudjunk érni, amit úgy 

érzem sikerült is megvalósítanunk, mert mindegyik rendezvény nagyon sok és 

különböző érdeklődésű embert vonzott. A Gyereknapnál és a Pomáz Napnál a Pest 

Megyei MATASZ volt a kiemelt partnerünk, az Adventi Programnál pedig a Pomáz 

Kft. 

 

             
 

b) Megemlékezések / ünnepek: Március 15, június 4 (Nemzeti összetartozás napja), 

Augusztus 2 (Roma holokauszt), Augusztus 20, október 6, október 23, Advent 

vasárnapi gyertyagyújtás 
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17. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL – NAPPAL 

 

Az év talán legnagyobb és még ma is hihetetlen sikere ez a rendezvény volt. Tulajdonképpen 

az esélytelenek nyugalmával jelentkeztünk a Magyar Népművelők Egyesületének pályázatára, 

amin Budapest és Pest megye kategóriában a mi pályázatunk nyerte el a "Kiemelt 

Rendezvényhelyszín" címet. Ennek értelmében 2021 szeptemberében intézményünk adhatott 

otthont a Kultúrházak éjjel - nappal rendezvénysorozat országos megnyitójának, aminek 

megrendezésére 1 millió forintot nyertünk. A visszajelzések alapján a rendezvény nem csak a 

látogatók, a résztvevők, hanem a szakemberek körében is hatalmas sikert aratott.  

 

Az országos rendezvényt népszerűsítő reklám spot is nálunk készült, amihez mi szerveztük le 

a szereplőket és még munkatársaink is feltűntek benne. A kisfilm az országos TV csatornákon 

is látható volt.  

 
 

18. PROGRAMJAINK, FOGLAKOZÁSAINK 

 

Nagyon nehéz kiragadni bármit is a programjaink közül, - hiszen az elmúlt évben nagyon sok 

csodálatos pillanatot megéltünk – ezért nem is teszem. A beszámoló mellé csatolok egy 

táblázatot, melyben minden programunk részletesen megtalálható. Elöljáróban néhány adat 

arról, hány alkalommal adtuk bérbe termeinket, és hány alkalommal szerveztünk programot. 

 

Ingyenes bérlők / civilek 

(május 18 –december 21) 

 

Fizetős bérlők 

(május 18 –december 21) 

 

Saját illetve 

társrendezésben 

megvalósult rendezvények 

 

237 alkalom 

 

305 alkalom 

 

161 alkalom 

 

 

 

https://www.facebook.com/kulturhazak/?__cft__%5b0%5d=AZWelpUMYMBV9QM4QbYl-4bCVs8QfWzZ1702Jzev_Hufp5YHxl-6jme8Ej2aDDcsNBoUbXEmLfSAN7tvgtHRoh2u-6gBfaz4pkcqrZPshBT-Pim_Rg6Plb_A0TFtGmQEnXqGlPk608GQYteSJMUnHSp7b5fzOMkh3krQd1tTxQN2_JMg5JyEyONiAlJkEcsO_5o&__tn__=kK-R
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19.  TÜDŐSZŰRÉS 

 

Tavaly szeptember 27. és október 18. között tartották a város lakosainak tüdőszűrését. Sajnos 

több szempontból is problémás volt ez az időszak, ezért a következő években javasom a 

kivitelezés újragondolását. Az időpont megválasztása is nagyon szerencsétlen volt számunkra, 

mert valamiért most később jöttek, mint szoktak ezért a tüdőszűrő berendezés a 

legfelkapottabb időszakban 3 héten keresztül foglalta a legtöbbet kiadott termünket. 

Megpróbáltuk megoldani minden fizetős bérlőnk elhelyezését másik termekben, de ezt nem 

sikerült minden esetben kivitelezni. Civil bérlőink közül szinte mindenkit le kellett 

mondanunk.   

 

A nagyobb probléma azonban az volt, hogy az épület elektromos hálózata nem bírja a 

terhelést. A terem nem tud annyi áramot adni, mint amennyire a gépnek szüksége lenne. Több 

gond is volt a három hét alatt volt, hogy az ő gépük ment tönkre volt, hogy a terem lámpái és 

konnektorai nem működtek. Mindenki mutogatott mindenkire vajon a gép okozta nálunk a 

hibát, vagy mi az ő gépükben. Szóval nem volt zökkenőmentes időszak. 

 

Miután elmentek megnézettem a termet több szakemberrel is és még Sebő János a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályról is járt nálunk terepszemlén, sőt még szerelt 

is. Mindenki arra jutott, hogy a terem elektromos hálózata ez eredeti tervekben nem ilyen 

fogyasztásra lett méretezve, ezért valószínűleg a gép túlterhelte a hálózatot és 

kapcsolószekrény belső elemi szét illetve megégtek. A hibák javítása megtörtént, de ha idén is 

nálunk marad a szűrés, akkor mindenkép ki kell találni egy biztonságos és mindenki számára 

kényelmes és megfelelő kondíciót.  

 

 

20. ÖSSZEGZÉS 

 

Véleményem szerint egy nagyon sikeres és tartalmas év van mögöttünk. Köszönet 

mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ehhez az eredményhez. Intézményünk 

hónapról - hónapra egyre népszerűbb, egyre több új látogatónk van és látványosan több 

pozitív visszajelzést kapunk. Bízunk benne, hogy munkánkkal mi is hozzá tudtunk járulni a 

város nevének öregbítéséhez, és a kulturális- és közösségi élet fellendítéséhez.  

 

 

 

Pomáz, 2022. február 06.  

 

 

      Nyári Darinka  

                intézményvezető 
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A Pomázi Örökség Tájház éves beszámolója 

2021. 
 

 Az idei évben sok változás történt a Pomázi Örökség Tájház életében. Az előző időszakban önkéntesek 

segítettek a látogatók vezetésében, a gyűjtemény kezelésében. Ám, a felmerülő összes feladatot nem 

tudták felvállalni. Erre jelentett megoldást, amikor Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár szárnyai alá 

vette a házat a 2021-es évben, és így hosszú idő után gazdára lelt a tájház. 

Jelentős történés az is, hogy 2021. július 23-án megkapta a Közérdekű Muzeális Kiállítóhely engedélyét 

a Pomázi Örökség Tájház. Így hivatalosan múzeumi besorolást szerzett. Ezzel több törvényi 

kötelezettséghez, de lehetőséghez is hozzájutott a tagintézmény.  

 

A 2021-es év programjai  
 
Kínai Tavaszünnep Kulturális Fesztivál 
Február 25-27. 
A pandémiai zárás miatt az ünnepséget három külső helyszínen rendezték meg. A Művelődési Ház és a 
Teleki-Wattay Kastély mellett az Örökség Udvarban is helyett kapott az esemény az Igazioliva üzlet 
közreműködésével. 
 A gyönyörű lampionokkal feldíszített udvarban angol nyelvű könyveket és süteményt kaphattak az 
arra látogatók.  
A zárások miatt otthonukba kényszerült Pomáziaknak ez is egy lehetőség volt arra, hogy a város ezen 
épületeihez ellátogassanak. Több iskolai csoport is felkereste a rendezvény helyszíneit. 
A rendezvényen résztvevők száma: 120 fő 
 
Pomázi Örökség Tájház megnyitó ünnepség 
Június 27. 
A IX. Tájházak Napja ebben az évben a kötelező zárások miatt kitolódott, és összefonódott a 

Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozattal. 

Ennek a jeles napnak a keretén belül június 27-én nyitotta meg újra kapuit a Pomázi Örökség Tájház.  

A program díszvendége volt dr. Bereczki Ibolya a Tájházszövetség elnöke, aki Hardi Péter 

Alpolgármester Úrral és dr. Siklódi Csillával a Pomáz Barátai Társaság Alelnökével együtt ünnepi 

beszédet mondott. 

Az egész napos rendezvényen a látogatók többféle kínálatból is választhattak. Az udvaron nemzetiségi 

és más ételeket kóstolhattak meg. Így a romák által készített ízletes cigány-káposztát bodaggal, a 

szerbek csevapcsicsáját, a svábok süteményeit. Emellett a Közösségi Életkert zöldségnyársát és az 

Agapé Gyülekezet tagjai segítségével pedig mindenki elkészíthette a maga kürtöskalácsát. 

A megmozduláson más civil szervezetek is részt vettek. Az udvaron a Scrapomáz, a KV és a SZITA is 

készült gyerek programokkal. Verebes Gizella pedig gyógynövényeit és ízletes gyógyteáit mutatta be az 

érdeklődőknek. Az Igazioliva üzlet is nyitva volt és be lehetett látogatni. 

A szabadtéri színpadon egymást váltották a fellépők sora. A Teleki-Wattay Művészeti Iskola népzene 

tagozatának színvonalas műsora mellett szerepelt az Opanke táncegyüttes és voltak még roma 

fellépők is. 

Eközben a tájházban önkéntesek vezették végig a látogatókat mesélve a kiállított tárgyakról. 
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A rendezvényen résztvevők száma: 160 fő 

 

 
 

Pomázi Gyermekfelügyeleti tábor 

Július 12., 19. és 26. 

Nyáron három iskolás csoport látogatott el a tájházba, ők részt vettek az Önkormányzat 

Gyermekfelügyeleti táborában.  

Az iskolásoknak a tájházas kolléga mesélt a régi népszokásokról és hagyományokról. Olyan használati 

tárgyakkal találkozhattak, amiket ma már máshol nem láthatnak.  

A rendezvényen résztvevők száma: 55 fő 

Látogató csoportok száma: 3 

 

Erzsébet tábor 

Augusztus 2. 

A népszerű nyári tábor keretében az egyik napon a gyerekek a tájházat is meglátogatták. Ezáltal a 

diákok bepillantást nyerhettek a régi falusi életben használt eszközök világába, s abba, hogy hogyan is 

élhettek régen az emberek.  

A rendezvényen résztvevők száma: 20 fő 

Látogató csoportok száma: 1 
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Iskolai és óvodai látogatások 

Július 13. és augusztus 11. 

A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolából és a Napsugár óvodából is voltak látogatói az Örökség 

Háznak nyáron.  

A kicsiket és a nagyokat a gyűjteménykezelő kolléga vezette végig a parasztházban. Eközben hallhattak 

a nemzetiségi hagyományokról, szokásokról. 

A rendezvényen résztvevők száma: 40 fő 

Látogató csoportok száma: 2 

 

Lakossági látogatók  

Mivel a tájház a főutcán helyezkedik el, ezért a kiránduló turisták számára útba esik. Így többször volt, 

hogy valaki azért tért be és nézte meg a házat, mert a főutcán gyalogolva vagy biciklizve észrevette az 

épületet. Emellett az Igazioliva üzlet nagy forgalmából is lettek látogatók.  

Továbbá két sváb csoport is idelátogatott. 

Az ideérkezőknek a tájház munkatársa tartott vezetés. 

A kiállításon résztvevők száma: 80 fő 

Csoport vezetések száma: 9 

 

Kulturális Örökség Napja 

Szeptember 18. 

A 2021-es év legnagyobb szabadtéri rendezvénye a tájház életében a Kulturális Örökség Nap volt. Az 

Örökség Nap egy európai kezdeményezés, melyhez Magyarország is csatlakozott. Erről mesélt a 

rendezvény helyszínén a Pomáz Tévének Dr. Laszkovszky József régészprofesszor. 

A Művelődési Ház mellett az Igazioliva és a Pomáz Barátai Társaság is bekapcsolódott a szervezésbe.  

Az egész napos rendezvényre folyamatosan érkeztek a látogatók, akiket az udvaron különféle 

gasztronómiai érdekességek fogadtak. Így a Séf és a Kertész, a Pöttyös Bögre, Újvárosi Pék, Laska 

Tészta és az Igazioliva.  

A tájházban eközben négy önkéntes váltotta egymást és vitték körbe az érdeklődőket.  

A gyerekek népi játszóházban vehettek részt, ahol agyagozással tudtak foglalkozni. 

A háttérben dolgozott a DJ Szultán, aki a zenei élményt nyújtotta a sokadalom számára.  

Az est fénypontja volt a Batyu Borbély duó koncert. 

Az egész napos  rendezvény nagyon sikeres volt. Igazán jó hangulat és sok értékes program fogadta az 

odalátogatókat. 

A rendezvényen résztvevők száma: 600 fő 

Gyűjtemény vezetés száma: 12 
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Pomázi Örökség Tájház munkatárs váltás 

Október 1 

Múzeumi Közművelődési Szakemberként kerültem a tájházba. Szerettem volna, ha a tájház 

programokkal telik meg. Fontos számomra az óvodás és iskolás korosztály. Így olyan eseményeket 

akarok nekik rendezni, ami után van kedvük visszalátogatni újra és újra.  

Hiszek a régi mondás erejében: 

„Tanítsd a gyermeket az ő útjára, módjára és amikor megvénül sem felejti el” 

A mai világban ezt különösen fontosnak látom, és ezért szeretném, ha életteli, változatos hely lenne  a 

tájház. 

Ehhez fontosnak látom, hogy a ház kívül és belül is vonzó és szép legyen, amiért igyekeztem is tenni. 

 

XVIII. Országos Tájházszövetség találkozó 

Október 8-9.  

Nemzetiségek és népesség csere megjelenítési formái a tájházakban címmel tartották meg az idei 

Tájházszövetség találkozót Budaörsön. Az országos rendezvényen Dr. Siklódi Csillával együtt vettünk 

részt. A program részeként a helyi majd a Zsámbéki, Solymári tájházakba is ellátogattunk. A találkozón 

röviden bemutattam a megnyílt Pomázi Örökség Tájházat is a közönség előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épület állapotának és külső lehetőségeinek a felmérése 

Október 13. és 27. 

Hernyák László műemlékvédővel körüljártuk a tájházat. László készségesen segített. Megállapította, 

hogy az épületre komoly karbantartási munkák várnak. Ezek között a nyílászárók rendbe tétele a 

legsürgősebb.  

Később még Búzás Miklós a Skanzen Főépítésze is meglátogatott a tájháznál. Megnéztük, hogy a ház 

mögötti kert rész rendberakására milyen lehetőségek vannak. Rákérdeztem a pince használatára is, 

de a Mérnök Úr szerint arra egyelőre nem éri meg ráfordítani. 
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KKOSZ - Kulturális Központok Országos Szövetségének őszi konferenciája és közgyűlése 

Október 26. 

A PMHK Igazgatónőjével vettünk részt az egynapos konferencián. Nagyon tanulságos és építő jellegű 

volt. 

Videó felvétel 

Október 28.  

A szerb nemzetiségű Bojkával (Szimics Milosné Bojána) találkoztunk a tájházban, ahol Kiss Ernő 

felvételt készített arról, amit a szerbek életéről és múltjáról elmesélt Bojka. Az értékes anyag 

nemsokára online is elérhető lesz a Pomázi Örökség Tájház honlapján.  

 

A tájház külső szépítéséhez tárgyak gyűjtése 

Október és november 

Lakosság körében indítottam el egy felhívást. A célja az volt, hogy a tájház külső környezete 

megszépüljön. Ennek keretében több felajánlást is kaptunk. Így a kinti részre hordók és egy hám is 

került. Továbbá több használat tárgyat is kaptunk. Pl. Petróleum lámpa, mérleg, tányérok, tálak, stb.  

 

Dr. Laszkovszky József régészprofesszor helytörténeti előadás sorozata 

November 4., 18. és december 9 

A három részes előadás sorozatnál a következő témákban beszélt a Professzor Úr: 

1. Lovagi torna Pomázon 

2. Vadat, halat s mi jó falat 

3. Régi utak, utcák és utazók.  

A kis csoportos előadások főleg a történelmet szerető embereket vonzotta. Az előadásoknak a 

helyszínét a Művelődési ház biztosította. 

Az előadások online formában is megtekinthetőek. 

Résztvevők száma: 35 fő  

Előadások száma: 3  

 

A karácsonyi Tájház előkészítése 

November 

A Karácsonyi Tájházat egy időszaki kiállításként álmodtam meg. Célja az volt, hogy iskolások, óvodások 

és a lakosság ne csak múzeumként látogassa meg a tájházat, hanem egy programon vegyen részt. 

Ehhez a tájházat kívül feldíszítettem karácsonyi pompába. Belül pedig az addig Honismereti szobaként 

működő részben felállítottam egy betlehemest. Ennek elkészítésében Mesterné Lenkei Jutka segített 

rengeteget. Ő varrta meg a bábuk ruháját teljesen ingyen. 

A szerb és sváb karácsonyi szokásokra építve a két nemzetiségi részt is kicsit átalakítottam.   
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Karácsonyi Tájház 

November 29 - december 22. 

A Karácsonyi Tájház hónapja egy nagyon aktív, eseményekkel teli időszak volt. Sok iskolai és óvodai 

csoport jelentkezett be. A látogató gyerekek egy közel másfél órás programon vettek részt, melynek 

három szakasza a következő volt: 

1. Sváb karácsonyi hagyományok 

2. Szerb karácsonyi hagyományok 

3. Betlehemi rész 

A visszajelzések alapján, mind a pedagógusok, mind a gyerekek nagyon élvezték a múzeumpedagógiai 

foglalkozást. A tanárok, óvónők tovább ajánlották egymásnak a Karácsonyi Tájházat. Így a mindennap 

sikerült több csoportot is körbevezetnünk. 

Nagy segítség volt, hogy a Pomáz Barátai Társaság több tagja is segített a csoportok vezetésében, ami  

nélkül nem lehetett volna ilyen jól a foglalkozásokat megtartani. A PBT tagjai közül kiemelkedik Dr. 

Siklódi Csilla, aki szinte az egész időszak alatt segített megtartani a foglalkozásokat.  

A Karácsonyi Tájház működése alatt egyértelművé vált, hogy van igény arra, hogy a gyerekek a 

tájházban különféle interaktív eseményeken vegyenek részt. Jó volt látni azt is, hogy sokszor egy-egy 

osztálynak milyen sokat jelentett az, hogy itt egy összetartozást is élhettek meg.  

A kiállításon résztvevők száma: 650 fő 

Csoport vezetések száma: 51 
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Ablakvadászat 

December 7. 

A Pomázi Örökség Tájház is részt vett a népszerű ablakvadászatban. Az odasétálók a főutca két 

kidíszített ablakát nézhették meg. A látogatók emlékpapírokat hagytak ott. Mi szaloncukorral és 

mandarinnal vendégeltük meg őket. 

Odalátogatók száma: kb. 80 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cipősdoboz ajándék a rászoruló gyerekeknek 

December 21 

A Pomázi Agapé Gyülekezet segítségével cipősdobozokat pályáztam meg egy Skóciai Keresztény 

szervezettől. Ennek a keretében tudtam a Sashegyi Sándor Általános Iskola több diákjának is adni az 

ajándékokból.  

Az értékes csomagot nagy örömöt okoztak a gyerekeknek, akiknek jó volt látni a boldogságát. 
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A Pomázi Örökség Tájház ezeket a programokat valósította meg a 2021-es évben. 

Köszönöm a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár és Pomázi Önkormányzat segítségét. 

 

Reményi Erzsébet Enikő 

Múzeumi közművelődési szakember 

 

Pomáz, 2022-02-08 



Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Január

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. A Magyar Kultúra Napi Gondolatmorzsák videósorozat

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.



Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Február

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Véradás

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25. Kínai Tavaszünnep Kulturális Fesztivál - megnyitó 

26.

27. "Romhányi 100" meghirdetése 

28.

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Március

1.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Városi Megemlékezés (Online)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Április

1.

2.



3. Húsvéti Tojásvadászat 

4.

5.

6.

7.

8. Nemzetközi Roma Világnapi videósorozat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Május

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Véradás

13.

14.

15.

16.

17.

18. Vásár Szenior Örömtánc

19. Ping-pong, Bauhaus Festőiskola Marossy Karate, Latin gyerek tánc Egyensúly tréning

20. Mozdulj Pomáz Hatha jóga Szenior Örömtánc

21. Kártya klub Marossy Karate, Latin gyerek tánc, Vásár

22. Opera Stan Up

23.

24.

25. Mozdulj Pomáz, Holdvilág tánckör Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc

26. Ping-pong 
Marossy karate, Latin gyerek tánc, 

Kismama jóga
Egyensúly tréning

27. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör Hatha jóga, Nyitott műhely Szenior Örömtánc

28. Kártya klub Marossy karate, Latin gyerek tánc Duna-Ipoly Nemzeti Park kiállítás

29. Duna-Ipoly Nemzeti Park kiállítás

30. Gyereknap, Duna-Ipoly Nemzeti Park kiállítás

31.
Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Kertbarátok, 

Holdvilág tánckör

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Június

1. Siklódi Csilla fogadóóra Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc

2. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola
Marossy karate, Latin gyerek tánc, 

Kismama jóga
Egyensúly tréning



3. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör Latin gyerek tánc Szenior Örömtánc

4. Marossy karate Trianoni megemlékezés

5.

6.

7.
Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Kertbarátok, 

Holdvilág tánckör

8. Vásár, Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc

9. ETKA jóga, Ping-pong
Marossy karate, Latin gyerek tánc, 

Kismama jóga
Egyensúly tréning

10. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör
Latin gyerek tánc, Hatha jóga, Nyitott 

Műhely
KÁVÉ Társulat-Kedves Én! C. előadása, Szenior Örömtánc

11. Marossy karate

12.

13.

14.
Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Kertbarátok, 

Holdvilág tánckör

15. Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc, EFI előadás

16. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola Marossy karate, Kismama jóga Egyensúly tréning

17. Mozdulj Pomáz Hatha jóga, Latin gyerek tánc Szenior Örömtánc

18. Marossy karate, Vásár

19.

20. Romann Ditta - Csellókoncert

21. Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Kertbarátok Angol tábor

22. Távol-Keleti Harcművészek, Angol tábor Szenior Örömtánc

23. ETKA jóga, Ping-pong Marossy karate, Kismama jóga, Angol tábor Egyensúly tréning

24. Mozdulj Pomáz Latin gyerek tánc, Hatha jóga, Angol tábor Szenior Örömtánc

25. Marossy karate, Angol tábor

26.
Kábítószer-ellenes világnap HADART Színház-Webáruház c. előadás, 

EFI tanácsadás

27. Tájházak napja

28. Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc

29. ETKA jóga, Ping-pong Marossy karate, Kismama jóga Egyensúly tréning



30.

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Július

1. Latin gyerek tánc Szenior Örömtánc

2. Marossy karate

3.

4.

5. Kártya klub, Kertbarátok, Holvilág tánckör

6. Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc

7. ETKA jóga, Ping-pong Marossy karate, Kismama jóga Egyensúly tréning

8. Latin gyerek tánc, Vásár Szenior Örömtánc

9. Marossy karate

10. HADART Színház-Oscar c. előadás

11.

12. Kártya klub, Kertbarátok Kismama jóga

13. Távol-Keleti Harcművészek Szenior Örömtánc

14. ETKA jóga, Ping-pong, Meridian jóga Egyensúly tréning

15. Latin gyerek tánc Szenior Örömtánc

16.

17.

18.

19.

20.

21. Véradás

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.



31.

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Augusztus

1. Roma Holocaust megemlékezés

2. Kártya klub, Kertbarátok

3. MATASZ tisztújítás
Távol-Keleti Harcművészek, Latin gyerek 

tánc

4. ETKA jóga, Meridian jóga, Ping-pong Marossy karate

5. Opanke

6. Marossy karate, Vásár

7.

8.

9. Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör

10. Pomázi Civil Szövetség Távol-Keleti Harcművészek

11. ETKA jóga, Meridian jóga, Ping-pong

12. Holdvilág dalkör Latin gyerek tánc

13.

14.

15. Nosztalgia délután

16. Kártya klub, Kertbarátok Gymstic edzés

17. Szenior örömtánc

18. ETKA jóga, Ping-pong Gymstic edzés Egyensúly tréning

19. Holdvilág dalkör Szenior örömtánc

20. Augusztus 20-ai ünnepség

21.

22.

23. Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör Gymstic edzés

24. Szenior örömtánc

25. ETKA jóga, Meridian jóga, Ping-pong Gymstic edzés Egyensúly tréning

26. Holdvilág dalkör Szenior örömtánc

27. Lakossági fórum Zártkörű magánrendezvény

28.

29. Nosztalgia délután



30. Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör Gymstic edzés

31. Távol-Keleti Harcművészek Szenior örömtánc

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Szeptember

1.
ETKA jóga, Meridián jóga, Ping-pong, 

Bauhaus Festőiskola

Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés
Egyensúly tréning

2. Holdvilág dalkör Szenior Örömtánc

3. Marossy karate 

4. XV. Dunakanyar Oldtimer Túra  ellenörzőpont

5.

6.
Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör, 

Mozdulj Pomáz
Gymstic edzés

7.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola
Szenior Örömtánc

8. ETKA jóga, Ping-pong
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés
Egyensúly tréning, Kosárfonó tanfolyam

9. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke No Comment Tánciskola Szenior Örömtánc

10. Meridian jóga Marossy karate, Momentum gyűlés Bábelőadás

11. Ládaszínház -  Lenka és Palkó c. bábelőadás

12.

13.
Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör, 

Mozdulj Pomáz
Gymstic edzés, Angol Kids

14. Meridian jóga
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

15. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés
Egyensúly tréning, Kosárfonó tanfolyam

16.

Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke, 

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatás, Pilisi Nemzeti Keresztény 

Egyesület Felolvasó est

No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

17. Marossy karate Varázslatos Costa Rica könyvbemutató, Business Coaching



18. Pomázi Vitaest, AGAPÉ Istentisztelet

19.

20.
Kártyaverseny, Kertbarátok, Holdvilág 

tánckör, Mozdulj Pomáz
Gymstic edzés, Angol Kids

21. Meridian jóga
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

22. ETKA jóga, Ping-pong, Szoptatási útmutatás Gymstic edzés, Latin gyerek tánc
Szegény ember és a róka bábelőadás, Egyensúly tréning, Kosárfonó 

tanfolyam

23. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke
Vásár, No Comment Tánciskola, Népi 

játszóház
Szenior Örömtánc

24. Kultúrházak Éjjel-Nappal Országos Megnyitó

25. Pomáz Város Napja

26. KÁVÉ Társulat: Médeia

27.
Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág tánckör, 

Mozdulj Pomáz, Tüdőszűrés
Gymstic edzés, Angol Kids Kosárfonó tanfolyam

28. Tüdőszűrés
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Táncikola, Kilátó
Szenior Örömtánc

29. ETKA jóga, Ping-pong, Tüdőszűrés, Véradás
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Műtárgy felvásárló  
Egyensúly tréning

30. Holdvilág dalkör, Meridián jóga, Tüdőszűrés
No Comment Tánciskola, Népi játszóház, 

Társasházi gyűlés
Szenior Örömtánc

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

Október

1. Tüdőszűrés Vásár, Marossy karate FaReMiDo Társulat- OperaStandUp, Busniess Coaching, Bábelőadás

2. Szüreti bál AGAPÉ Istentisztelet

3.

4.
Kárty klub, Mozdulj Pomáz, Holdvilág 

tánckör, Tüdőszűrés

ETKA jóga, Gymstic edzés, Latin tánc, 

Angol Kids

5. Tüdőszűrés
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

6. ETKA jóga, Ping-pong, Tüdőszűrés
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés
Egyensúly tréning

7. Meridian jóga, Holdvilág dalkör, Tüdőszűrés No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

8. Tüdőszűrés Marossy karate Busniess Coaching



9. AGAPÉ Istentisztelet

10. Nosztalgia délután

11. Kárty klub, Mozdulj Pomáz, Tüdőszűrés
ETKA jóga, Gymstic edzés, Latin tánc, 

Angol Kids, Antik felvásárló
EFI előadás

12. Tüdőszűrés
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

13.
ETKA jóga, Ping-pong, Tüdőszűrés, 

Bauhaus Festőiskola

Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés
Egyensúly tréning

14. Meridian jóga, Holdvilág dalkör, Tüdőszűrés No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

15. Tüdőszűrés
Marossy karate, Latin tánc, Zártkörű 

rendezvény
Vakok világnapja- Érzékenyitő program , Busniess Coaching

16. Pomázi Vitaest, AGAPÉ Istentisztelet A szegény ember és a róka - Bábelőadás

17.

18.
Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Holdvilág 

tánckör, Tüdőszűrés

ETKA jóga, Gymstic edzés, Angol Kids, 

Latin tánc

19. Merdian jóga
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

20. ETKA jóga, Ping-pong, Szoptatási útmutatás
Maroyy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

21. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke
No Comment Tánciskola, Népi játszóház, 

Vásár
Szenior Örömtánc

22. Marossy karate Busniess Coaching

23. Nemzeti megemlékezés az '56-os emlékműnél

24. Kisállatkiállítás

25.
Kártya klub, Kertbarátok, Mozdulj Pomáz, 

Holdvilág tánckör, Védőnői gyűlés
ETKA jóga, Gymstic edzés, Kilátó EFI előadás

26.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

27. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

28. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke No Comment, Népi játszóház Szenior Örömtánc

29. Meridian jóga Marossy karate Busniess Coaching

30.
AGAPÉ Istentisztelet, Kőhegy polgárőrség 

gyűlése
Ökokörforgás, Halloween

31.



Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

November

1.

2.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

3. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola
Marossy karate, Latin gyereg tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

4. Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke
No Comment Tánciskola, Népi játszóház, 

Helytörténeti előadás
Szenior Örömtánc

5.
Mátyás Iskola pályaválasztási szülői 

értekezlet, Meridian jóga
Marossy karate, Latin női tánc Busniess Coaching

6.
Dumaszínház - Aranyosi Péter, AGAPÉ 

Istentisztelet

7. Nosztalgia délután

8.
Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Holdvilág 

táncpróba, ETKA jóga
ETKA jóga, Angol Kids, Gymstic edzés

9.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

10. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola
Maossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

11. Meridian jóga, Opanke No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

12. Marossy karate, Karády est Busniess Coaching

13.

14. Kisvakond a nagyvárosban előadás

15.
Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág 

táncpróba, Közmeghallgatás
ETKA jóga, Angol Kids, Gymstic edzés Baba-mama klub, EFI előadás

16.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó, Vásár
Szenior Örömtánc, Vállalkozói kör

17. ETKA jóga, Ping-pong, 
Marossy karate, Latin gyereg tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

18.
Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Opanke, 

Meridian jóga

No Comment Tánciskola, Népi játszóház, 

Helytörténeti előadás
Szenior Örömtánc

19. Marossy karate Csehov est, Busniess Coaching

20. Pomázi Vitaest, AGAPÉ Istentisztelet Makovecz Imre-Templomok kiállításmegnyitó

21. Nosztalgia délután



22.
Kártya klub, Kertbarátok, Holdvilág 

táncpróba, Mozdulj Pomáz
ETKA jóga, Angol Kids, Gymstic edzés Baba-mama klub

23.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó 
Szenior Örömtánc

24.
ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus 

Festőiskola, KEF gyűlés

Marossy karate, Latin gyereg tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

25.
Mozdulj Pomáz, Holdvilág dalkör, Meridian 

jóga
No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

26. Vásár, Marossy karate Busniess Coaching

27.
AGAPÉ Istentisztelet, Vujity Trvtko- Túl 

minden határon könyvbemutató

28. Advent I. gyertyagyújtás - FMK női kar, Jégpálya megnyitó

29. Kártya klub, Mozdulj Pomáz, Kertbarátok ETKA jóga, Angol Kids, Gymstic edzés Baba-mama klub

30.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

Dátum Civilek/Ingyenes Bérlők/Fizetős
Saját illetve társrendezésben megvalósult 

rendezvények

December

1. ETKA jóga, Ping-pong, Ökokör
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

2. Meridian jóga, Mozdulj Pomáz No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

3. Meditáció Vásár, Marossy karate KÁVÉ Társulat Médiea előadása, Busniess Coach

4.
AGAPÉ Istentisztelet, No Comment 

Tánciskola

Écsi Gyöngyi-Gyertek velünk Betlehembe, Latte Baggers karácsonyi 

koncert

5.
Trambulin Színház-Elveszett krampuszok mesejáték, Advent II. 

gyertygyújtás - HungArty karácsonyi műsor

6. Kártya klub, Kertbarátok ETKA jóga, Gymstic edzés, Angol Kids Baba-mama klub

7.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

8. ETKA jóga, Ping-pong, Bauhaus Festőiskola
Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

9. Véradás, Meridian jóga
Helytörténeti előadás, No Comment 

Tánciskola, Népi játszóház
Szenior Örömtánc

10. Marossy karate, Meditáció Csillagszóró Jótékonysági koncert, Busniess Coaching



11. Scrapbook, AGAPÉ Istentisztelet
Adventi körforgás játék csere-bere, Daniel Speer Brass- karácsonyi 

lemezbemutató koncert

12.
Gulyás László- Luca naoi kitty-kotty interaktív mese, Advent III. 

gyertyagyújtás - FaReMiDo Opera társulat karácsonyi műsora

13. Kártya klub, Kertbarátok, Mozdulj Pomáz ETKA jóga, Gymstic edzés, Angol Kids Baba-mama klub

14.
Távol-Keleti Harcművészek, No Comment 

Tánciskola, Kilátó
Szenior Örömtánc

15.
ETKA jóga, Ping-pong, Ökokör, Szoptatási 

útmutatás

Marossy karate, Latin gyerek tánc, Gymstic 

edzés, Latin női tánc
Egyensúly tréning

16. Meridian jóga, Mozdulj Pomáz No Comment Tánciskola, Népi játszóház Szenior Örömtánc

17.
Marossy karate, Meditáció, Lengyel Tamás - 

Kitolás

18. AGAPÉ Istentisztelet
"Adventi varázslat" - mesekoncert, AGAPÉ Betlehemi játék, 

LuxMithras tűzzsonglőr produkció

19.
Napraforgó Meseszínház - Télországi kaland, Advent IV. 

gyertyagyújtás - Jazz and More Showchoir

20. Kártya klub, Kertbarátok, Mozdulj Pomáz ETKA jóga, Gymstic edzés, Angol Kids Baba-mama klub

21. AGAPÉ karácsonyi doboz osztás No Comment Tánciskola, Kilátó

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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DÁTUM FACEBOOK POSZTOK 

2021.01.04 Pályázat kiírás Büfé üzemeltetésére 

2021.01.05 Covid miatti tájékoztatás 

2021.01.06 Szerb Karácsony 

2021.01.07 Művház felújítása 

2021.01.09 Művház felújítása 

2021.01.13 Szerb Szilveszter 

2021.01.15 XXI. Doni Hősök emléktúra 

2021.01.16 Művház felújítása 

2021.01.21 Magyar Kultúra Napja 

2021.01.22 Gondolatmorzsák 

2021.01.22 Könyvajánló: Orgoványi Anikó képzőművészeti albumáról 

2021.01.23 Művház felújítása 

2021.01.24-27 Iskolaválasztás előtt állóknak  

2021.01.27 Romhányi versmondó verseny 

2021.02.01 Civilek napja 

2021.02.02 Medve időjóslás 

2021.02.03 Első magyar keresztrejtvény 

2021.02.04 Véradás 

2021.02.05 Négy évszakos fotópályázat - tél 

2021.02.09 Véradás 

2021.02.10 Milyen legyen a Művház? 

2021.02.11 Online farsangi buli 

2021.02.12 Véradás 

2021.02.12 Iskolaválasztás előtt állóknak  

2021.02.13 Bálint nap  

2021.02.14 Valentin nap 

2021.02.15 Milyen legyen a Művház? 

2021.02.16 Német Nemzetiségi Ált. Iskola bemutatkozása 

2021.02.17 Egészséges Pomázért - EFI 

2021.02.18 Ablak Galéria 

2021.02.19 Romhányi versmondó verseny 

2021.02.19 Könyvtári infók 

2021.02.20 Teremtáblák bemutatása 

2021.02.22 Romhányi versmondó verseny 

2021.02.23-24 Fotókiállítás - Kína - Boldog Tavaszünnep 

2021.02.24 Egészséges Pomázért - EFI 

2021.02.25 Kínai Tavaszünnep megnyitó 

2021.02.27 Könyvajánló 

2021.02.27 Kínai Tavaszünnep megnyitó 

2021.02.28 Büfé üzemeltetése pályázat 

2021.03.02 Négy évszakos fotópályázat - Tavasz 

2021.03.02 Romhányi versmondó verseny 

2021.03.03 Négy évszakos fotópályázat - Téli 

2021.03.03 Mami-Ma Klub 
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2021.03.04 Romhányi versmondó verseny 

2021.03.05 Könyvtári infók 

2021.03.06 Pilisi Hírmondó cikk megjelenése 

2021.03.07 ATV Hazahúzó Pomázon 

2021.03.08 Nőnap  

2021.03.08-09 Romhányi a rímhányó + rajzverseny 

2021.03.10 EFI - fókuszban a táplálkozás 

2021.03.11 Újra karanténban! - Segítenek az oltások? Beszélgetés 

2021.03.12 1032 pomázi német ajkú kitelepítettek - Emlékezés 

2021.03.14 Pomázi Polgár márciusi számának megjelenése 

2021.03.14 A három nyúl mese előadás 

2021.03.15 Március 15-ei emlékezés 

2021.03.17 EFI - stresszoldó kurzusok 

2021.03.19 Romhányi versmondó verseny 

2021.03.20 Virágültetés 

2021.03.21 Költészet Világnapja 

2021.03.25 Bartók Béla születésének 140. évfordulója 

2021.03.25 Alza box beüzemelése 

2021.03.26 Senior Örömtánc 

2021.03.27 Színházi világnap 

2021.03.28 Egyensúly tréning 

2021.03.29 Négy évszakos fotópályázat - Tavasz 

2021.03.30 Ablakgaléria - Nyuszik 

2021.03.31 Húsvéti Tojásvadászat 

2021.04.01 Bolondok napja 

2021.04.02 Húsvéti Tojásvadászat 

2021.04.02 Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja 

2021.04.03 Húsvéti Tojásvadászat 

2021.04.07 Egészség Világnapja 

2021.04.07-08 Nemzetközi Roma világnap 

2021.04.09 Álláslehetőség 

2021.04.09 Romhányi rajzmondó verseny - ajándékozás 

2021.04.11 Magyar Költészet Napja 

2021.04.12 Felhívás - 40 éves a Művház 

2021.04.14 Könyvtárosok világnapja 

2021.04.15 Négy évszakos fotópályázat - Tavasz 

2021.04.16 Romhányi versmondó verseny - eredményhirdetés 

2021.04.16 Romhányi versmondó verseny - tanári felkészítés díjazása, szponzorok 

2021.04.17 Magyar Haikunap 

2021.04.18 Kínai Tavaszünnep köszönő levél 

2021.04.21-22 Föld napja 

2021.04.22 Hársfa ültetés - Pomázi Ökokör 

2021.04.24 Pöttyös Bögre - álláshirdetés 

2021.04.26 Romhányi versmondó verseny - ajándékozás 

2021.04.27 Ingyenes jogsegély szolgálat 
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2021.04.28 Kids Club nyári tábor - hirdetés 

2021.04.29 Tánc Világnapja 

2021.04.30 Magyar Film napja  

2021.04.30 Jazz Világnapja 

2021.05.01 40 éves a Művház 

2021.05.02 Anyák napja 

2021.05.03 Művház nyitási infók 

2021.05.04 Négy évszakos fotópályázat - Tavasz 

2021.05.05 Fele Királyság nyári tábor - hirdetés 

2021.05.06 Magyar Sport napja 

2021.05.07 Színjátszó nyári tábor - hirdetés 

2021.05.07 Véradás 

2021.05.09 Pöttyös Bögre beharangozó 

2021.05.09 új programok a művházba - bemutató 

2021.05.10 Madarak és Fák napja 

2021.05.11 új programok a művházba - bemutató 

2021.05.11 Heti program - órarend 

2021.05.14 Opera Stand Up - beharangozó 

2021.05.15 Gyereknap - beharangozó 

2021.05.15 Nyitás - beharangozó 

2021.05.16-18 PMHK nyári tábor 

2021.05.19 Köszönet a véradásért 

2021.05.20 Tájházak napja - beharangozó 

2021.05.20 Pöttyös Bögre régi tárgy gyűjtés 

2021.05.21 Opera Stand Up  

2021.05.22 PMHK Heti Program 

2021.05.23 Első program - köszönet  

2021.05.24 Pünkösd 

2021.05.24 Pöttyös Bögre - beharangozó 

2021.05.25 Gyereknap - változás 

2021.05.25 Pöttyös Bögre - beharangozó 

2021.05.26 Gyereknap  

2021.05.26 Vidámpark a gyereknapon 

2021.05.27 Hősök napja 

2021.05.28 

Nemzeti Összetartozás Napja, Trianoni békediktátum aláírásának 101. 

évfordulója 

2021.05.29 Színház a PMHKban- beharangozó 

2021.05.29 PMHK Heti Program 

2021.05.31 Gyereknap  

2021.06.01 Kertbarátok programja 

2021.06.02 Négy évszakos fotópályázat - Tavasz - eredményhirdetés 

2021.06.03 Duna-Ipoly Nemzeti Park utazókiállítása 

2021.06.03-04 Trianoni emlékezés 

2021.06.05 Megújult a Művház - virtuális séta 

2021.06.05 Nemzeti Összetartozás Napja 
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2021.06.06 Gyereknapi összefoglaló 

2021.06.07 Rohmann Ditta csellókoncert 

2021.06.07 PMHK Heti Program 

2021.06.08 EFI - Burnout  

2021.06.09 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap 

2021.06.10 Fele Királyság nyári tábor - ismertető 

2021.06.10 Scrapbook tábor - beharangozó 

2021.06.11 EFI - Burnout  

2021.06.11 Kedves, Én KV társulat előadása 

2021.06.12 Webáruház - Hadart Színház - beharangozó 

2021.06.14 PMHK Heti Program 

2021.06.14 Oscar - Hadart Színház - beharangozó 

2021.06.15 Tájházak napja - beharangozó 

2021.06.17 Iskolások a PMHK-ban - Pályaorientáció 

2021.06.17 Rohmann Ditta csellókoncert 

2021.06.18 Színjátszó nyári tábor - ismertető 

2021.06.18 Pmhk Heti Program 

2021.06.21 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap - ajánló 

2021.06.21 Rohmann Ditta csellókoncert 

2021.06.22 Tájházak napja - program 

2021.06.23 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap - információk 

2021.06.24-25 Színház a PMHKban- beharangozó 

2021.06.25 PMHK Heti Program 

2021.06.25 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap - Kanyaron túl 

2021.06.26 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap a PMHKban 

2021.06.28 Közérdekű információ 

2021.06.28 Tájházak napja 

2021.06.29 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap - összefoglaló 

2021.06.30 Rohmann Ditta csellókoncert - videó 

2021.06.30 Játékre fel! - Nyerjen színházjegyet 

2021.07.02 Eltűnt növény a Bögrében 

2021.07.02 Álláslehetőség 

2021.07.02 PMHK Heti Program 

2021.07.03 Könyvtári infók 

2021.07.04-07 Oscar - Hadart Színház 

2021.07.08 Élj tisztán - Kábítószer-Ellenes Világnap - összefoglaló 

2021.07.08 Játékre fel! - Nyerjen színházjegyet - sorsolás 

2021.07.09 PMHK Heti Program 

2021.07.09-

10-11 Oscar - Hadart Színház  

2021.07.13 Brémai Muzsikusok - a Kastélyszállóban 

2021.07.14 Kilátó - beharangozó 

2021.07.16 Véradás 

2021.07.16 Pöttyös Bögre teraszkoncert 

2021.07.17 Oscar - Hadart Színház - összefoglaló 
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2021.07.17 Pöttyös Bögre teraszkoncert - élő 

2021.07.19 Tájház megnyitó 

2021.07.20 Borkóstoló - Kastélyban 

2021.07.21 Véradás 

2021.07.22 Roma Holokauszt - beharangozó 

2021.07.23 Négy évszak fotópályázat - tavasz - díjátadó 

2021.07.23 Négy évszak fotópályázat - Nyár 

2021.07.24 Színház a Kastélyban 

2021.07.26-

08.02 Roma Holokauszt  

2021.08.01 PMHK Heti Program 

2021.08.03 Senior Örömtánc 

2021.08.03 Grim(m)aszok - bábelőadás 

2021.08.03 Színház a Kastélyban 

2021.08.05 Felhívás a szervezeteknek Pomáz Város napjára 

2021.08.08 PMHK Heti Program 

2021.08.10 Szent István napi búcsú a Templomkertben 

2021.08.11 Nyitvatartási idő  

2021.08.14 Világzenei terasz diszkó - Pöttyös Bögre 

2021.08.16 PMHK Heti Program 

2021.08.16 Meghívó Augusztus 20-ai városi ünnepségre 

2021.08.18 Vidámpark  

2021.08.21  Augusztus 20-ai városi ünnepség 

2021.08.21 PMHK Heti Program 

2021.08.23 EFI - Légzés a stresszoldás szolgálatában 

2021.08.24 Business Coaching a Művházban  

2021.08.24 Latin Táncos Mozgásóra 

2021.08.25 Late Beggars koncert 

2021.08.26 Opanke - hirdetés 

2021.08.30 PMHK Heti Program 

2021.08.31 Pomáz Város Napja 2021 - beharangozó 

2021.09.01 Dunakanyar Oldtimer Túra - beharangozó 

2021.09.02 PMHK szeptemberi műsor 

2021.09.03 Lenka és Palkó -Ládaszínház bábelőadás - beharangozó 

2021.09.04 Dunakanyar Oldtimer Túra 

2021.09.06 Álláslehetőség 

2021.09.06 No Comment  a PMHKban 

2021.09.08 Dunakanyar Oldtimer Túra - videó 

2021.09.09 Lenka és Palkó - Ládaszínház bábelőadás - esemény 

2021.09.10 A varázslatos Costa Rica - könyvbemutató - esemény 

2021.09.10 Kulturális Örökség Napja - esemény 

2021.09.10 PMHK Heti Program 

2021.09.11 Lenka és Palkó - Ládaszínház bábelőadás 

2021.09.12 A szegény ember és a róka - bábelőadás 

2021.09.13 Álláslehetőség 
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2021.09.13-14 Kultúrházak éjjel nappal  

2021.09.15 Lashka Tésztaműhely bemutató 

2021.09.15 Batyu - Borbély duó bemutató 

2021.09.15 Pomázi Kultúrkavalkád - esemény 

2021.09.16 Külvárosi Pék bemutató 

2021.09.16 Népi Játszóház 

2021.09.17-18 Kulturális Örökség Napja - programajánló 

2021.09.18 Kupakgyűjtés 

2021.09.19 Pomáz Város Napja 2021 - tombolatárgy felajánlás 

2021.09.22 Pomázi Kultúrkavalkád - esemény 

2021.09.22 Business Coaching a Művházban  

2021.09.22 Kultúrházak éjjel nappal - játékra fel 

2021.09.24 Bárterápia koncert a Pöttyös Bögrében 

2021.09.24 Kevély Táncegyesület - táncpróba 

2021.09.24 Kultúrházak éjjel nappal - Megnyitó 

2021.09.25 Pomáz Város Napja 2021  

2021.09.26 Vidámpark - köszönet 

2021.09.26 Kultúrházak éjjel nappal - Záróprogram 

2021.09.26 KV társulat - Médeia 

2021.09.27 Idősek világnapja - Operaelőadás - meghívó 

2021.09.27 Tüdőszűrés 

2021.09.27 Megújult a weboldal 

2021.09.29 Pomázi Szüreti Kavalkád - meghívó 

2021.09.29 Pomázi Menhely adomány átadás 

2021.09.30 Tüdőszűrő - szünetel 

2021.10.01 Tüdőszűrő - ismét üzemel 

2021.10.01 Zene világnapja - Molyolda bábelőadás 

2021.10.01-03 Kultúrházak éjjel nappal - videó 

2021.10.04 Halloween - beharangozó 

2021.10.04 Aradi Vértanúk emléknapja- meghívó 

2021.10.05 A szegény ember és a róka - bábelőadás - esemény, meghívó 

2021.10.06 Aradi Vértanúk emléknapja- helyszínváltozás 

2021.10.07 Lakossági Tájékoztatás - Jégpálya 

2021.10.08 Tüdőszűrés  

2021.10.08 Latin Táncos Mozgásóra 

2021.10.09 EFI - Lélekmelegítő esték 

2021.10.09 Biblioterápia - meghívó 

2021.10.12 Halloween - előkészületek 

2021.10.12 Covid infó 

2021.10.13 EFI - Bennünk élő istennők 

2021.10.13 XVIII. Országos Tájház találkozó Budaörsön 

2021.10.14 Körforgás - Évszakváltó csere-bere - esemény 

2021.10.15-16 Vakok Világnapja - Vendég: Lakatos Norbert, a Vaklufis 
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2021.10.18 56-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezés - Meghívó 

2021.10.19 Aranyosi Péter önálló estje - esemény 

2021.10.20 Pomázi tájház - felhívás 

2021.10.20 Amazonas Terrárium - Kisállat bemutató 

2021.10.21 Halloween - esemény 

2021.10.21 Fotósarok 

2021.10.22 EFI - Ki vigyáz az egészségemre?  

2021.10.22 Halloween - Tökfaragó Verseny 

2021.10.25 Halloween - Jelmez Verseny 

2021.10.25 Jegyvásárlás - információk 

2021.10.26 Halloween - Szörnysüti Verseny 

2021.10.27 Halloween - Lidérctombola 

2021.11.02 Halloween  

2021.11.03 Baba- Mama Klub  

2021.11.03 Könyvbemutató - Dr. Makkai Béla 

2021.11.04 Pomáz Barátai Társaság - Lovagi torna Pomázon 

2021.11.05 Aranyosi Péter önálló estje - időpont változás 

2021.11.05 Halloween - videó 

2021.11.06 Nyári Detti bábelőadás - videó 

2021.11.07 Covid infó 

2021.11.08 Adventi szavalóverseny - felhívás 

2021.11.09 Kisvakond a nagyvárosban - bábelőadás 

2021.11.09 Négy évszakos fotópályázat - Ősz 

2021.11.10 Pomáz Vállalkozói Kör - Meghívó 

2021.11.11 Álláslehetőség 

2021.11.11 Makovecz Imre - Templomok Kiállítás - Meghívó 

2021.11.11 Párkapcsolati Játék - esemény 

2021.11.12 EFI - Mit érdemes tudni a cukorbetegségről 

2021.11.13 Adventi koszorúkészítés - meghívó 

2021.11.14-19 

Cukorbetegség világnapja - előzzük meg a cukorbetegséget - 

nyereményjáték 

2021.11.15 Közmeghallgatás - értesítés 

2021.11.15 Vadat és halat, s mi jó falat - meghívó 

2021.11.16 Mikulás lovaskocsi - felhívás 

2021.11.19 Könyvbemutató - Csordás - Novák Marcsi 

2021.11.19 Párkapcsolati Játék 

2021.11.20 Makovecz Imre - Templomok Kiállítás - Megnyitó 

2021.11.20 Karácsonyi Tájház - beharangozó 

2021.11.22 Csillagszóró jótékonysági koncert - esemény 

2021.11.22 Covid infó 

2021.11.23-24 Könyvtár információ 

2021.11.25 Pomázi Advent - beharangozó 

2021.11.28 Pomázi Advent   

2021.11.29 Karácsonyi Tájház - megnyitó 

2021.11.30 Pomázi Advent programok 
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2021.12.01 Mikulás a Szent István parkban - beharangozó 

2021.12.01 Csillagszóró jótékonysági koncert - meghívó 

2021.12.02 Körforgás - Játék és ünnepi dekor csere-bere - esemény 

2021.12.02 Mikulás a városban - program 

2021.12.03 Véradás 

2021.12.03 KV társulat - Médeia előadás 

2021.12.04 Pomázi Advent  

2021.12.04 Pomázi Advent - Pöttyös Bögre mini koncert 

2021.12.05 Elveszett Krampuszok - előadás 

2021.12.05 Pomázi Advent  

2021.12.06 Pomázi Mikulás 

2021.12.07 Négy évszakos fotópályázat - Ősz 

2021.12.07 Időutazás: Régi utak és utazók Pomázon 

2021.12.08 Véradás 

2021.12.08 Lengyel Tamás beköszönő  

2021.12.11-12 Pomázi Advent  

2021.12.16 Télországi Kaland - Meseszínház 

2021.12.18-19 Pomázi Advent  

2021.12.21 No Comment  Gála - videó 

2021.12.22 Nyitvatartási idő  

2021.12.22 Karácsonyi Tájház - összefoglaló 

2021.12.23 Ablakvadászat 

2021.12.23 Adventi Szavalóverseny - videó 

2021.12.25 Karácsonyi Tájház - meghívó januárra 

 


