
POMÁZ 

51. heti Polgármesteri Hírlevél

2022. december

51. hét

VÁROSUNK

PÁLYÁZAT A ZENEKASTÉLY ÜGYVEZETŐI POZÍCIÓJÁRA  
Pályázatot írt ki a képviselő-testület a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.
(Kastély) ügyvezetői beosztására.  Tovább>>> 
  
POMÁZ ÖSSZEFOGOTT! 
1 millió forint adomány érkezett mostanáig! 

SEGÍTSÉG A NYUGDÍJASOKNAK A HELYI ADÓRENDELETBEN 
Az öregségi nyugdíjminimum összege nem is emlékszem, hogy mikor lett
beállítva 28.500 forintra. Ez a csekély összeg szolgál egy csomó kedvezmény,
juttatás vetítési alapjának, így a helyi adórendeletünk vetítési alapjának is. A
korábbi rendelet alapján ennek az összegnek, a háromszorosát, azaz 85.500
forint nyugdíjig nem kellett megfizetni a helyi adót. Ezen módosított a
képviselő-testület és emelte fel 114.000 forintra az adómentesség határát,
illetve 142.500 forint nyugdíjig 50 %-ban mérsékli a helyi adót.    

  

SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK A SZOCIÁLIS RENDELETÜNK ALAPJÁN 
A rászoruló családoknak évente három alkalommal adható szociális
támogatás összesen 100 ezer forint összértékben.  Tovább>>> 

  

FÖLDUTAK JAVÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS 
2023. január 16-ig várunk ajánlatot a földutak javítására, hogy
keretszerződésben biztosított partnerünk már tavasszal dolgozhasson a
földutak járhatóvá tételén. Erre nettó 10 millió forint keretösszeget hagyott jóvá
a képviselő-testület. Tovább >>> 

BESZERZÉSI PÁLYÁZAT KÁTYÚZÁSRA ÉS ÚTBURKOLATI JELEK
FESTÉSÉRE 
Keretszerződést szeretnénk kötni az útburkolatok, padkák folyamatos
javítására. Az ajánlatokat 2023. január 31-ig várjuk. A 2023-ra tervezett
keretösszeg nettó 23 millió forint.  Tovább>>> 
A burkolatfestésre kiírt pályázatunkra az ajánlatokat február 28-ig várjuk, erre
a feladatra 6 millió forintot biztosítunk.  Tovább>>> 

MEGRONGÁLTÁK AZ ÉPÍTÉS ALATTI JÉGPÁLYÁT 
Még fel sem épült és máris rongálás történt a jégpályán. A kifektetett
hűtőcsövekre rámentek és a vékony jeget betörték. Ezzel megsérültek a
hűtőcsövek is. Így azt most vissza kell bontani, kicserélni és újraindítani a
fagyasztást. 
  
NEM VETTÜK ÁT A DANKÓ UTCÁT 
A kivitelező késlekedése és nem megfelelő minőségű munkavégzése miatt
nem vettük át a Középhegy-Alma-Dankó-Bodza utca csapadékelvezetését. 
  
ELKÉSZÜLT A VÁR UTCA ASZFALTOZÁSA 
A Vár utca aszfaltozását a vállalkozó készre jelentette. A munkát kisebb
javítások előírásával átvettük. Hátra van még a Patak sor csapadékvíz-
elvezető árok melletti terület rendezése. A lakosságnak feltett kérdés,
miszerint parkoló, vagy park legyen a területen, a válaszolók 80 %-a a park
létesítése mellett foglalt állást. A munka folytatódni fog a Diófa utca patakparti
szakaszának K-szegéllyel és surrantókkal való ellátásával, így a patak
kanyarulatánál a partfalat áztató víz elvezetésével óvjuk meg az út állagát.   

 RÓMAI KORI ANTIK ÉRMÉT TALÁLTAK POMÁZON 
A Csikóvár Lovastanyán patkószög keresése során antik érmét találtak. A
római kori Lugi villa maradványainak közelsége miatt feltételezhető, hogy az
érme a villa egykori "életének" részét képezi. 

LEVÉL LÁZÁR JÁNOS ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERNEK 
Személyes találkozó után levéllel fordultam Lázár János építési és
közlekedési miniszterhez, kérve, hogy a leállított Budakalászi fél-elkerülő út
tervcsomagban szereplő és már építési engedéllyel rendelkező Ipartelepi
körforgalom, kerüljön a HÉV-fejlesztési beruházásba és a szintbeli HÉV átjárót
elkerülő út ide kössön be, ne építsenek újabb körforgalmat az Erkel Ferenc
utca környékére. A megépítendő új HÉV-állomás csapadékvíz-elvezetése is
újragondolást igényel. 
  
2023. NYARÁN TERVEZI A LIDL A NYITÁSÁT 
Elterjedt a városban az az alaptalan pletyka, hogy kamion terminál lesz a
Hungagent helyén. Ezt a Lidl képviselői cáfolták és megerősítették, hogy
nyárra tervezik az új áruház nyitását. Az építés szemmel láthatóan lelassult,
így a nyári nyitást is meglehetősen bizonytalanul mondták. 

A BETLEHEMI BÉKELÁNG A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT 
Bővebben>>> 

ÉRTÉKBECSLŐ KERESTETIK 
Pomáz Város Önkormányzata beszerzési eljárást kíván lefolytatni
ingatlanforgalmi értékbecslést készítő szakember kiválasztására. A felhívás
nyertes ajánlattevőjével határozott időtartamra, 2024.12.31-ig keretszerződést
kíván kötni. 

TOVÁBBRA IS NYÍLNAK AZ ADVENTI KALENDÁRIUM ABLAKAI
POMÁZON 
Az élő adventi kalendárium játék már több százakat vonz esőben,
havazásban, zimankóban... Az "ablakvadászokat” szép, színes ablakok és
sütemények várják estéről estére. 

A SZOCIÁLIS BUSZ A SZÜNIDŐBEN NEM KÖZLEKEDIK 
A busz 2022. december 22-től 2023. január 8-ig nem közlekedik. 

HIVATALI IGAZGATÁSI SZÜNET 
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomázi Polgármesteri
Hivatal esetében 2022. december 22. napjától - 2023. január 06-ig terjedő
időszakra igazgatási szünetet rendel el. Bővebben>>>

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK

A BORÓKA ÉS GALAGONYA BÖLCSŐDE  
munkatársai nagyon szép, békés adventet és karácsonyt kívánnak
mindenkinek! 

A POMÁZI AGAPÉ KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG 
áldott, békés, és a legnagyobb ajándék örömével teljes karácsonyt kíván
mindenkinek! Tudnivaló, hogy karácsonykor nem emberek adják egymásnak a
legnagyobb ajándékokat, bármily nagyok és értékesek azok, hanem maga a
Mindenható Isten az örök ajándék az emberiségnek. Az első karácsony így
kezdődött: „Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek
éjszaka a nyájuk mellett.  És az Úr angyala megjelent nekik, körül
ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal
pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,
amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács szerint való örömhír 2, 8-11) 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

MEGHITT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJ ÉVET. Vargáné Selley Mária PNNÖ elnöke 

KÖZÖS LIGET ALAPÍTVÁNY 
Mindenkinek kívánjuk, hogy szerettei körében, áldott és békés ünnepekben
legyen része... ezen túl pedig azt kívánnánk mindenkinek, hogy vegyük észre
azokat a szükségben szenvedőket, akik a környezetünkben vagy
látókörünkben élnek és tudjuk cselekvő szeretettel legalább az ünnep során
áldozni a sajátunkból mások számára. 

POMÁZ VÁROS EGÉSZSÉGKLUB EGYESÜLET - POVEK 
Áldott karácsonyt és egészségben, békében teljes új esztendőt kíván a város
minden lakójának. 

POMÁZI ÁLLATVÉDŐ ÉS ÁLLATSEGÍTŐ EGYESÜLET 
Minden kedves örökbefogadónknak, támogatónknak és segítőnknek
szeretetben, békességben teljes karácsonyi ünnepeket kívánunk és
sikerekben gazdag boldog új évet. 

A MED-PLAST 2000 KFT, POMÁZ 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet  kíván  

EGÉSZSÉGÜNK

ÉVNYITÓ HANGFÜRDŐ 
Helyszín: Teleki –Wattay kastély 
Időpont: 2023.  január 10. 18:00 óra 
Kezdjük az új évet harmonikus rezgésekkel! Ebben segít az évindító
hangfürdőnk, melyen Peter Hess tibeti hangtálak, gong, handpan és más
egzotikus és meglepetés-hangszerek is részt vesznek! A hangfürdő 19.30-ig
tart. Kérünk, érkezz negyedórával előbb. Hozz magaddal polifoamot,
kispárnát, plédet. Fogyassz előtte sok vizet (Ellenjavalt kismamáknak az első
3 hónapban, pacemakerrel élőknek, rákos betegeknek.) Bejelentkezés:
lillaeger@gmail.com  Ajánlott adomány összeg: 3500 FT 

ETKA - JÓGA ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNYE 
Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  
Időpont: 2022. december 20-án délután 14:30 - 16:00 óráig Élet-Erő klub
ingyenes évzáró ingyenes rendezvényére mindenkit szeretettel várunk. 
Kertész Anna Információ és jelentkezés: +36-20/526-75-73 Bővebben>>> 

ETKA - JÓGÁZÓK 2023. ÉVI ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 
Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  
Időpont: 2023. január 7. 11:00-16:00 óráig. Élet-Erő klub rendezvényére
mindenkit szeretettel várunk. Kertész Anna Információ és jelentkezés: +36-
20/526-75-73 Bővebben>>>

PROGRAMOK POMÁZON

SZILVESZTERI BULI A KASTÉLYBAN 
Helyszín: Teleki-Wattay kastély lovagtermében 
Időpont: 2022. december 31. 20:00 
Sztárvendég: Metál Lady (Bíró Ica) 
Belépőjegy: 12.000.- Ft 
Retro disco, karaoke, tűzijáték, hidegtálas vacsora, többfajta bólé… 
Érdeklődni: 20/512-12-66 

MAGYAR KLASSZIKUS NAGYCIRKUSZ - cirkuszi előadás 
Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  
Időpont: 2023. január 14. szombat 11:00 óra és 15:00 óra  

SZERB SZILVESZTERI BÁL 

Helyszín: Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  
Időpont: 2023. január 23. 
A hagyományos Szerb Szilveszteri bál a Pomázi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat rendezésében. A zenét a Zora zenekar szolgáltatja,
meglepetés vendéggel. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk mindkét
eseményre. 

PETRÁS MÁRIA ÉS PETRÁS ALINA KERAMIKUSOK, VALAMINT
KONTUR ANDRÁS SZOBRÁSZMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 

Helyszín: Teleki-Wattay kastély Bővebben>>> 

NIKOLA TESLA SZABADULÓSZOBA A KASTÉLYBAN 

Elkészült a Teleki-Wattay kastély pincerészében a Tesla Szabadulószoba. A
szabadulás Nikola Tesla munkássága köré lett felépítve. Bővebben>>>

CIVIL SZERVEZETEINK

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
1. BACKEN-TAG 
Hagyományteremtő sváb sütemény sütő programot szerveztük. A német
Közösségi Házban huszonketten voltunk, a rendezvényen 9 gyerek is részt
vett. Háromféle süteményt készítettünk... Bővebben>>> 

POMÁZI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KARÁCSONYI VECSERNYE 
Hagyományainkhoz híven a szerb karácsonyi vecsernye a Pomázi Szerb
Templomban, 2023. január 6.-án lesz megtartva, amelyet tölgyégetés követ a
templom udvarán. A karácsonyi szent liturgia másnap, azaz 2023. január 7-én
lesz 10:00 ókor, betlehemi játékkal egybekötve, melyet a helyi, illetve
környékbeli szerb gyermekek közreműködésével láthatunk. 

POMÁZI ÁLLATVÉDŐ ÉS ÁLLATSEGÍTŐ EGYESÜLET 
Jövőre is szeretnénk minél több cicának és kutyának szerető gazdát találni.
Ha pénzügyi adománnyal támogatna minket, hogy védenceinkről gondoskodni
tudjunk: Banki átutalással az OTP Banknál vezetett 11705008-20441069 sz.
várjuk!

MOZGÁS

MINDENKIT VÁR A TERMÉSZET, A FRISS LEVEGŐ, A KIRÁNDULÁS, A
SZÁNKÓZÁS, A SIELÉS ÉS A KORCSOLYÁZÁS...

 

ISKOLÁINK

POMÁZI MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ANGYALI POSTA  
Idén először érkezett iskolánkba az Angyali Postaszolgálat. A postahivatal
megnyitása után a gyerekek egymást és a felnőtteket is
megajándékozhatták üdvözlőlapokkal és szaloncukorral. Bővebben>>> 

KARÁCSONYI ÉNEKLÉS 
Idén újra megrendezhettük a hagyományos karácsonyi éneklést az udvaron,
melyre sok kedves vendég érkezett. Az előkészületek már december 1-től
kezdődtek, amikor minden osztály kapott egy udvarra néző ablakot, amit az
advent jegyében kidíszítettek és fényfüzérrel ékesítettek. Bővebben>>> 

VENDÉGÜNK VOLT ZSOLNAI GÁBOR 
Idén decemberben elfogadta meghívásunkat a Bajvívó Magyarok
Hagyományőrző és Sport Egyesülete. Zsolnai Gábor vezetésével interaktív
történelem- és testnevelésórát tartottak évfolyamonként. Bővebben>>> 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
” Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.” (Kodály Zoltán) A
felsős népdaléneklési verseny eredményei Bővebben>>>

HITÉLETÜNK

POMÁZ-CSOBÁNKAI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG Alkalmak>>> 
POMÁZI SZENT ISTVÁN KIRÁLYI RÓMAI KATOLKUS PLÉBÁNIA
Alkalmak>>> 

POMÁZI GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA Alkalmak>> 
POMÁZI SZERB ORTODOX EGYHÁZKÖZSÉG Alkalmak>>>

ÁLLÁSAJÁNLATOK

ÜGYVEZETŐ - Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Bővebben>>> 
TAKARÍTÓ - Pomázi Mátyás Király Általános Bővebben>>>

PROGRAMOK A KÖZELBEN

MÉZESKALÁCSFALU SZŐDLIGET 2022 
Sződliget 
2022.11.27. - 2023.01.06. 
Felépült Sződligeten a „Mézeskalácsfalu”! A kiállítás folyamatos változáson
megy majd keresztül és karácsony napjára fog kiteljesedni. A házikók, illetve
alkotások számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozóknak ad karácsonykor... Bővebben>>> 

ÜGETŐSZILVESZTER 2022. KINCSEM PARK BUDAPEST SZILVESZTERI
PROGRAM 
Kincsem Park  
2022. december 31. 13:00 
Budapest legnagyobb szabadtéri before party-ja idén is a Kincsem Parkban!
Az Ügetőszilveszter több, mint 20 éve a főváros legnagyobb óévbúcsúztató
sporteseménye, ami ma már sokkal több, mint egy versenynap hazánk
egyetlen lóversenypályáján. Egy kihagyhatatlan társadalmi esemény az év
utolsó napján, ami idén is csak titeket vár! Bővebben>>> 

ZÚZMARA FÉLMARATON ÉS FUTÓFESZTIVÁL 2023 
Budapest V. kerület 
2023. január 15. 
Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál az év első nagy futóeseménye.
Valószínűleg téli időjárásra kell számítani, de előfordulhat napsütéses enyhe
idő, köd, szél, hó, de akár fagy is. Pont ezért szeretjük ezt az
eseményt... Bővebben>>>

ÉPÜLETBEJÁRÁS A GÜL BABA TÜRBÉBEN 
Gül baba türbe 
2023. január 14. 11:00 
Számtalan legenda kering Rózsa apóról, akiről Budapest egyik
legfelkapottabb, villákkal beépült, lombos fás városrésze, a Rózsadomb kapta
a nevét. Tarts velünk, hogy egy forró török tea mellett Kovács Gergő PhD
építész, turkológus sétavezetőnk elárulja neked Gül baba és türbéjének
megannyi titkát! Bővebben>>> 

  
SÍBÖRZE BUDAPEST 2022 / 2023  
Ferencvárosi Művelődési Központ 
2022. december 18.
Síbörze lesz Budapesten 2022. december 18-án, 2023. január 15-én, 29-én és
február 12-én a Ferencvárosi Művelődési Központban. Sí és snowboard
felszerelések nagy választékával, védőfelszerelésekkel, kiegészítőkkel és
tanácsadással várjuk az érdeklődőket. Bővebben>>> 

 

FRIDA KAHLO: VIVA LA VIDA, FILMVETÍTÉS 
Várkert Bazár 
2023. január 14. 
A művészet templomai sorozat következő epizódjában Frida Kahlo sokrétű
személyiségét ismerhetjük meg többféle nézőpontból: a kortárs feminizmus
forradalmian úttörő művészét, és a mögötte rejlő embert, aki saját megkínzott
testének és viharos kapcsolatainak foglya volt. Bővebben>>>

EDUCATIO NEMZETKÖZI OKTATÁSI SZAKKIÁLLÍTÁS 
Budapest, Hungexpo 
2023. január 12 - 14. 
Közel 100 kiállító és több, mint 50 000 látogató. Hazai és külföldi felsőoktatási
intézmény, nyelviskolák, szakképzések, a legújabb oktatási fejlesztések,
taneszközök, módszerek! Alapképzés? Mesterképzés? Duális képzés?
Bővebben>>>

 

HAIR MUSICAL 2022 / 2023. ELŐADÁSOK ÉS ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS  
Budapest XIV. kerület 
 2023. január 8., 
Hair musical előadások online jegyvásárlással. Egy korszak, egy életérzés,
egy generáció, kiáltványa. Minden idők talán legismertebb és legkultikusabb
musicalje. A Vietnámi háború ellen-propaganda darabjaként is ismert alkotás...
Bővebben>>> 
 

LOVARDA LÁTOGATÁS 2022 / 2023. HAUSZMANN PARIPÁI VEZETETT
SÉTA  
Budai Vár 
2023. január 7., 8., 14., 15. 
A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett Lovarda egyedül a
Budai Várséták tematikus vezetésével látogatható... Bővebben>>>  
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