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Csingilingi, cseng a csengő, 
Száll a szánkó, mint a felhő, 
Csaknem elszakad a gyeplő, 
Csingilingi, cseng a csengő. 

 
Égi szánkót hajt az angyal. 

És mire az estihajnal 
Megjön a szép fenyőgallyal, 

Cseng a csengő, jő az angyal. 
 

Itt a Jézus angyalkája, 
Égben termett csodafája, 

S mindent, mindent aggat rája 
A kis Jézus angyalkája. 

 

Arany diót, arany csengőt, 
Ezüst lepkét, ringót rengőt, 

Amilyen még földön nem nőtt, 
S csilingelő arany csengőt. 

 

Kérünk Jézus angyalkája, 
Ahol sok a koldus, árva, 

Hol jóságod legtöbb várja, 
Ott pihenj meg legtovábbra. 

 

Hozz örömet, békességet,  
A szíveknek melegséget, 

Karácsonyi szép meséket, 
S az Istennek dicsőséget. 

(Móra László: Karácsonyi Csengő) 
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Önkormányzati hírek 
 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban 18 ülést tartott, 
melyből 10 rendes ülés, 7 rendkívüli ülés és 1 közmeghallgatás volt. A testület főbb intézkedései 
a teljesség igénye nélkül a következőek voltak: 
 

Január hónapban elfogadásra került az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 2016. 
évi költségvetése, valamint az önkormányzat 2016. évi munkaterve. Az intézményekkel történt 
egyeztetés után elfogadásra került a 2016. évi rendezvénynaptár. Eredményesnek nyilvánította a 
képviselő-testület a Vis Maior helyreállítási munkálatokra még 2015-ben kiírt közbeszerzési 
eljárást és jóváhagyta az eljárás eredményét. A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben 
foglaltak szerint elvégezte a helyreállítási munkálatokat a település utcáiban. 
 

Február hónapban módosításra került a Tát és Mogyorósbánya településeken óvodai és 
bölcsődei ellátás működtetésére létrejött társulási megállapodás. Hozzájárultunk ahhoz, hogy a 
Mogyorósbányai Iskoláért Alapítvány nevű szervezet a Mogyorósbányai kifejezést 
elnevezésében használhassa, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban székhelyet 
létesítsen. Döntés született a Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítványhoz 
való pályázat benyújtásáról az Alkotmány utca 1-9 házszám előtti út felújítására.  
 

Március hónapban elfogadásra került a Mogyorósbányáért Közalapítvány és a Mogyorósbányai 
Asztalitenisz Sport Egyesület 2015. évi beszámolója. Szintén a márciusi testületi ülésen került 
elfogadásra az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve. Döntés született arról, hogy a házi 
segítségnyújtás ellátására szerződést köt az önkormányzat a TÁBITA Alapszolgáltatási 
Központtal. A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Művelődési Ház felújítására és 
energetikai korszerűsítésére. A fejlesztés keretében az épület külső nyílászáróinak cseréjét, az 
épület teljes hőszigetelését és külső felújítását kívánjuk megvalósítani. Az óvoda 
melléképületének energetikai korszerűsítésére szintén pályázatot nyújtottunk be. 
 

Április hónapban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében pályázatot nyújt be a Hősök tere – Alkotmány utca – Petőfi utca 
csapadékvíz elvezető rendszer felújítására, aminek tervezése még 2012-ben kezdődött, és a terv 
2015-ben engedélyessé vált. Elfogadásra került az Esztergomi Rendőrkapitányság beszámolója, 
a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés, valamint a Táti Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi beszámolója. A szennyvíztisztító melletti híd helyreállítására kiírt közbeszerzési 
eljárást a testület eredményesnek nyilvánította és kihirdette a nyertes ajánlattevőt. A vállalkozó a 
szerződésben foglaltak szerint a munkát elvégezte. 
 

Május hónapban döntés született az orvosi rendelő épületének felújítására valamint orvosi 
eszközök beszerzésére való pályázat benyújtásáról. Elfogadásra került a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a háziorvos, a gyermekorvos, valamint a védőnő beszámolója. Ebben a 
hónapban több pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület. Benyújtásra került az óvodai 
tálalókonyha felújításának pályázata, a Petőfi Sándor utca 63-83 házszám előtti út felújításának 
pályázata, illetve az alsó iskola udvarára tervezett műfüves sportpálya építésének pályázata. 
 
Június hónapban módosításra került a Táti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése. 
Elfogadásra került a hivatal nyári igazgatási szünetének időpontja. Tát – Mogyorósbánya – 
Péliföldszentkereszt közti kerékpárút építésének előkészítéséről döntöttünk Tát és Bajót 
önkormányzataival egyetértésben. 
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Augusztus hónapban döntés született arról, hogy pályázat kerül benyújtásra a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark program keretében 1 db sportpark építésére. Az 
adósszágkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtottunk be a településen lévő járdák 
felújítására.  
 
Szeptember hónapban Vis maior pályázatok kerültek benyújtásra a júliusi esőzések okozta károk 
helyreállítására. Elfogadásra került a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója, illetve 
az Óvoda beszámolója és munkaterve. Jóváhagyásra került a 2017. évre szóló belső ellenőrzési 
terv.  
 
Október hónapban döntött a testület arról, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is megbíz egy 
vállalkozót a hókotrásra és síkosság mentesítésre. Elfogadásra került a 2016. évi I-III negyedévi 
befolyt adókról és kintlévőségekről, valamint a ténylegesen kivetett adó összegéről szóló 
beszámoló.  
 
November hónapban elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet 
módosítása. A képviselő-testület megtárgyalta a Mogyorósbányáért Közalapítvány személyi 
változásait. Döntés született arról, hogy a település közvilágítása a szükséges helyeken bővítésre 
kerüljön. 
 
December hónapban elfogadásra került a Táti Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi 
költségvetésének módosítása. A testület egyeztetéseket folytatott a külterületi utak 
karbantartására kiírt eszközbeszerzési pályázaton való indulás érdekében.  
2016-os gazdálkodásunk során is a takarékosság elvét követtük, állandó figyelemmel kísértük a 
közüzemi szolgáltatások igénybevételét. Igyekeztünk mind hatékonyabban kihasználni a 
közfoglalkoztatás keretében biztosított közfoglalkoztatotti létszámot, az önkormányzati 
feladatellátás költségeit ezzel is csökkenteni. Folyamatosan figyelemmel kísértük a megjelenő 
pályázatokat, melyet bizonyít az is, hogy az elmúlt egy év alatt 13 pályázatot nyújtottunk be. A 
Holcim Alapítványhoz benyújtott pályázatunkat támogatásban részesítették, az Alkotmány utca 
útburkolatának felújítása július hónapban megvalósult.  
A beadott pályázataink közül a 3 Vis maior pályázatunk, és az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatására benyújtott pályázatunk pozitív 
elbírálásban részesült. A szakmai előkészítések után a munkálatok várhatóan jövő év tavaszán 
kezdődhetnek el. Az óvodai tálalókonyha felújítására, a Petőfi utca (63-83) út felújítására, és a 
műfüves sportpálya építésére benyújtott pályázatainkat sajnos nem támogatták. A többi 
pályázatunk jelenleg is elbírálás alatt van, bízunk a pozitív döntésekben. Továbbá bízunk abban 
is, hogy a jövő évben is kerülnek kiírásra olyan pályázatok, melyeken önkormányzatunk 
indulhat, és ha támogatásban részesülnek, gyarapodhat, tovább fejlődhet Mogyorósbánya.  
Képviselő társaimmal az elmúlt év során is azért fáradoztunk, hogy a fejlődés útján minél jobban 
előremozdíthassuk településünket. Ebben a munkában segítségünkre voltak a különböző 
intézmények, szervezetek, vállalkozások és nem utolsó sorban minden jó szándékú polgár. 
Ezúton szeretném megköszönni valamennyiüknek a munkánkba vetett bizalmat, a segítő 
gondolatokat és mindazt, amivel az elmúlt évben is segítették a képviselő-testület 
tevékenységét!  
 

Kívánok Mogyorósbánya minden lakójának  
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt! 

Havrancsik Tibor 
polgármester 
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Rendezvényeink 
 
Az elmúlt év is bővelkedett programokban, 
melyeken fiatalok és idősek, kicsik és nagyok 
egyaránt részt vehettek Mogyorósbányán. A 
kulturális élet márciusban kezdődött 
településünkön, amikor is a boros gazdákkal 
közösen megrendezésre került Mogyorósbánya 
és Tát 2016. évi közös borversenye. A 
borversenyre mogyorósbányai, táti és néhány 
környékbeli gazda 137 bormintát adott le 
értékelésre. A szakmai zsűri külön értékelte a 
fehér, vörös és rosé borokat, valamint a saját 
termesztésű szőlőből készített borokat. Az idei 
évben a legmagasabb pontszámú borral 
megnyerhető Champion díjat egy táti 
borosgazda vegyes fehér bora nyerte. A március 
15-i nemzeti ünnepünk méltó megünneplését az 
intézményeinkkel közösen a Petőfi szobornál 
tartottuk. Az iskolások korhű ruhákban 
elevenítették fel az évtizedekkel ezelőtti 
eseményeket, majd elhelyezésre kerültek a 
megemlékezés és a tisztelet virágai.  
Április 20-án a Művelődési Házban tartotta „A 
Békakirály” című előadását a Dvorák-Patka 
színház, melyen az óvodások és az iskolások 
vehettek részt. Az előadás támogatója és 
szervezője a megyei és helyi könyvtár volt.  
Szintén a megyei könyvtár támogatásából 
tartotta csillagászati előadását a könyvtárban a 
Felsőgallai Amatőr Csillagászati Klub.  
 
Május 22-én tartottak Istentiszteletet az idén 25 
éves Orbán-kápolnánál. Ebben az évben is sokan 
kérték Szent Orbán áldását és hathatós 
támogatását szép helyen lévő gondozott 
szőlőikre. Május utolsó szombatján a 
gyermekeké volt a főszerep a sportpályán. Az 
egész délutános programok között a gyermekek 
részt vehettek egy „Tízpróba” nevű 
teljesítménytúrán, ahol a sikeresen teljesítők egy 
kis édességgel lettek gazdagabbak. A 
délutánjukat a sportpályán töltő gyermekek az 
ügyességi játékokon, a kézműves 
foglalkozásokon és az ugrálóvárban való 
önfeledt szórakozáson kívül megnézhették a 
rendőrség, a mentők és a tűzoltók bemutatóját, 
beülhettek a szolgálati járművekbe. Június 5-re 
szervezte meg versenyét az Esztergomi 
Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület. A Hegyek 
Pokla MTB maraton névre keresztelt versenyt 

immár második alkalommal rendezték meg. A 
résztvevők egy igazán kihívó, meredek 
emelkedőkkel, technikás területekkel teli pályán 
versenyezhettek, tehették próbára magukat.  
 
Júliusban tartotta egy hetes táborát a 
Mogyorósbányai Harmónia Néptánc és 
Mazsorettcsoport. A táborban a résztvevő 
gyermekek a minden napos táncórákon kívül 
érdekesebbnél érdekesebb programokon 
vehettek részt, szerezhettek élményeket. 
Ugyancsak júliusban tartott író-olvasó találkozót 
a helyi könyvtár, ahol Benkő Péter íróval 
beszélgethettek az érdeklődők.  
 
Szeptember első hétvégéjén emlékeztünk meg 
bányász elődeinkről. A temetőben található 
bányász síroknál ünnepi műsor és tiszteletadás 
mellett elhelyezték a megemlékezés virágait. A 
bányász szakszervezet a jubiláló bányászoknak 
átadta a kitartó munkáért járó jutalmukat. 
Szeptember 11-én rendezte meg immár 
hagyományos Mazsorett fesztiválját a helyi 
mazsorett csoport. A környékből és határon 
túlról érkezett csoportok utcai menete után 
színpadi táncokat láthattak az idelátogatók. 
Szeptember végén a megyei könyvtár jóvoltából 
„A három kismalac” című interaktív 
meseelőadást élvezhették az óvodások.  
 
A település talán legnagyobb népszerűségnek 
örvendő rendezvényét a szüreti mulatságot 
október 1-jén tartottuk. A helyi és környékbeli 
fogatosok és lovasok rendőri biztosítás mellett 
végigvonultak a település utcáin, majd végül 
megérkeztek a rendezvény helyszínére a Hősök 
terére, ahol addigra már népes nézősereg gyűlt 
össze. A település szlovák hagyományait ápolva 
kis műsorral készültek az óvodásaink és 
iskolásaink, majd bemutatkozott a Vinum Ister-
Granum Regionis Borlovagrend. A szüreti 
mulatság boroshordóját csapra ütve minden bort 
kedvelő vendég fogyaszthatott egy pohárral 
mindannyiunk egészségére. A idelátogatók 
végignézhették a vásársort, ahol különböző 
kézműves dolgokkal találkozhattak, illetve 
láthatták a színpadon Gyurcsik Tibit és Hevesi 
Tamást. A mulatságot egy szabadtéri bulival 
zártuk melynek házigazdája Dj Dominique volt. 
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Október 22-én a Művelődési Házban 
köszöntöttük a település idős lakóit, 
megköszönve ezzel azt a munkát, amit a 
településért és a társadalom egészéért tettek. 
Külön köszöntöttük a falu legidősebb férfi és 
hölgy lakosát, valamint azokat az 
aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat, akik 
Mogyorósbányán kötöttek házasságot.  
 
A megyei asztalitenisz bajnokság őszi-tavaszi 
rendszerben kerül lebonyolításra, a 
Mogyorósbányai Asztalitenisz SE a megyei 
bajnokság B ligájában szerepel további 8 
csapattal együtt. A 2015-2016-os év 
végeredménye a mogyorósbányai csapat 
dobogós 2. helyezése.  A 2016-17-es idény 
jelenleg a felénél tart, ahol a mogyorósbányai 
csapat ismét a 2. helyen áll, reméljük, hogy a 
tavaszi versenyekre is megmarad a jó 
teljesítmény és ismét a dobogón zárhatnak. A 
sportegyesület a versenyeit és az edzéseit a 
Művelődési Házban tartja, ahová szeretettel 
várják a szurkolókat, illetve a mozogni vágyó 
amatőr sportolókat is. 
 

Advent első vasárnapján ünnepi műsor és közös 
imádság után meggyújtottuk a település adventi 
koszorújának első gyertyáját. A kis ünnepség 
után az érdeklődők nézelődhettek az adventi 
vásárban, miközben elfogyaszthatták a friss 
süteményeket és a forró italokat.  
 
December 5-én megérkezett Mogyorósbányára 
csokoládéval telt puttonnyal a Mikulás. A kicsik, 
óvodások és iskolások egy tokodi bábcsoport 
előadása után énekszóval köszöntötték az ősz 
szakállút, aki ezt egy kis ajándékkal köszönte 
meg. Az év vége nemcsak az ajándékozás, 
hanem visszatekintés is az eltelt esztendőre. Azt 
gondolom, elégedettek lehetünk, hiszen számos 
olyan lehetőségünk volt, ahol 
kikapcsolódhattunk, elfelejthettük a munkahelyi 
problémákat, gondokat, és élhettünk 
kedvteléseinknek. A települési programok nem 
valósulhatnának meg támogatások és segítők 
nélkül. Ezúton szeretném megköszönni a 
hozzájárulását minden kedves segítőmnek, 
intézménynek, szervezetnek, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy egy programokban bővelkedő 
eredményes évet tudhassunk magunkénak!  

 
Kívánom, hogy a közelgő ünnepeket töltsék szeretetben, családjuk körében, és kívánom, hogy a 

következő esztendőben is egészségben, boldogságban éljenek! 
 

    Ifj. Havrancsik Tibor 
Képviselő 

 

Óvodai hírek 
 
Szakmai munkánkat a helyi nevelési programunkban megfogalmazott célok és feladatok figyelembe 
vételével végeztük. Óvodánkban a mindennapi legfőbb gyermeki tevékenység a játék, ezért a 
készségfejlesztéseket, az ismeretek átadását a spontán, szabad játék motivációs lehetőségeinek 
kihasználásával, tudatos pedagógiai felkészültséggel igyekeztünk megvalósítani. Célunk volt a 
családokkal együttműködve, közös nevelési elvek és az általunk képviselt értékrend szerinti óvodai 
nevelés. Fontos számunkra, hogy a szülők véleményét, ötleteit megismerjük, és óvodánk mindennapi 
életének részesei legyenek. Gyermekeink szülei aktívan vettek részt a kupakok, PET palackok és az 
elektronikai hulladékok gyűjtésében, közös programok szervezésében. 
 
A folyamatos változások, új kihívások, elvárások próbára teszik szakmaiságunkat, egyre nagyobb 
hangsúlyt fordítunk az adaptivitás, differenciálás megvalósítására, mert a gyerekek eltérő képességekkel, 
adottságokkal rendelkeznek, ezért a fejlesztéseket az egyéni bánásmód elvének figyelembevételével 
végeztük. A gyerekekben meglévő sajátos képességek felszínre hozatala az óvodapedagógusok részéről 
nagyon összehangolt munkát kívánt meg a gyakorlatban. Figyeltünk arra, hogy környezetünk jó 
adottságait, az erdő közelségét, a falu központi részén található játszótér mozgásfejlesztő lehetőségeit, 
kis falunk jó domborzati viszonyait, kihasználjuk. 
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Ebben a nevelési évben pályamunkát készítettünk az óvodai tárgyi feltételek javítása céljából. 
Pályázatunk az udvari fajátékaink, mozgásfejlesztő eszközeink pótlására, illetve a balesetveszélyessé 
vált eszközök cseréjére irányult. Gyermekeink mozgásfejlesztése pedagógiai feladatunk, ezért az 
elöregedett, instabil eszközeink minden évben folyamatos karbantartást, állagmegóvást igényeltek, 
használatukra különös gondot kellett fordítanunk. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így régi 
álmunk valósulhatott meg a 2016. évi, júliusi karbantartási és felújítási időszakban. Gyermekeinket 
nagyon szép, jól felszerelt új udvari mozgásfejlesztő játékeszközök és tiszta környezet várta a nyári 
szünet után az óvodában. 
 
A szlovák nemzetiségi nevelés örökségünk része, ezért feladatunk a ránk hagyott nemzetiségi értékek 
őrzése, átörökítése az ifjabb nemzedékre. Ezt a feladatot vállalva, a szülőkkel már a gyermekek óvodai 
beiratkozása alkalmával igényfelmérést végeztünk. Megyénk településeinek szlovák nemzetiségi 
óvodáival és óvodapedagógusaival kapcsolataink rendszeressé váltak. Hagyománnyá vált a „Szlovák 
Óvodapedagógiai Nap” rendezvény megszervezése, melynek minden évben más-más óvoda ad otthont.   
 
Az adventi ünnep előkészületeiben, lebonyolításában, nagyon sokat segítettek az anyukák, példás 
együttműködésről és segítőkészségről számolhatunk be. A szülői házzal való együttműködésünknek 
nagyon fontos a szerepe az óvodai nevelésben, mert a szülők elégedettsége, a pozitív visszajelzések, de 
az építő kritika is, munkánk hatékonyabbá tételére inspirál bennünket. 
 
Az év vége közeledtével óvodánk minden dolgozója nevében kívánok Mogyorósbánya lakosainak Békés 

Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet! 
 

Babocsai Istvánné 
Tagóvoda vezető 

 

Iskolai hírek 
 

Szeptembertől – Decemberig 
Gyorsan teltek a hetek és a hónapok a falu 
iskolájában, hiszen nem is volt olyan rég mikor 
szeptember elsején épületünkben 50 tanuló, 7 
pedagógus és egy technikai dolgozó számára 
megkezdődött az új tanév. Most pedig már 
december van az év egyik legünnepélyesebb 
hónapja. Gyorsan telt az idő, mert az iskolai 
tanórák és a házi feladatok megoldása mellett sok 
tanórán kívüli tevékenységet, színes programokat 
is szerveztek tanítóink a diákoknak, szüleiknek és 
a falu érdeklődő lakóinak. Szeptemberben 
nemcsak a tanévnyitó ünnepélyre, hanem a 
Bányásznapi megemlékezésre is készültek 
diákjaink, hiszen tudjuk, hogy a mi kis iskolánk 
megmaradásához, fejlődéséhez nagyban 
hozzájárult a falu bányász múltja. A szeptemberi 
jó idő lehetőséget adott több szabadban 
megrendezésre kerülő program létrejöttéhez. Az 
idén is meghívott bennünket a Muzslai 
testvériskola, hogy mozogjunk, versenyezzünk 
együtt a Sportnap keretében, ahová 
Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata támogatásával juthattunk el,és 
ahol a futás versenyszámban Biró Maya 3. 

osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Együtt játszott 
szülő és gyermek a hagyományosan 
megrendezésre kerülő Őszi partin, ahol sokat 
nevettünk, s a végén jól esett az együtt 
elfogyasztott lekváros kenyér és üdítő. 
Programokban az október is bővelkedett, hiszen 
tanulóink felléptek a szüreti felvonuláson és az 
Idősek napján is. Tartottunk papír- és elektronikai 
hulladékgyűjtést. Ellátogattunk Piliscsévre a 
Játékparkba, ahol nemcsak a különleges játszótér, 
hanem az érdekes kísérletek és az agyagozás is 
elvarázsolt bennünket. Jól esett a hot-dog és a 
saját készítésű faszénen sütött kürtöskalács a nap 
végén. A hónapot szintén sok élményt nyújtó 
rendezvénnyel zártuk, mert tanulóink kívánságára 
Halloween jelmezversenyt, játékos vetélkedőt és 
bulit tartottunk, melyre egyedi és félelmetes 
jelmezek készültek s a hangulat is fantasztikusra 
sikeredett. A november 10-ei Márton-napi 
lampionos felvonulás és süteményverseny után 
már az Adventi gyertyagyújtásra és vásárra 
készültünk.  Kézműves délutánt szerveztünk, ahol 
jó hangulatban közösen készítettük el a vásári 
portékákat. Sok szülőtől kaptunk felajánlást, 



 7  

ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki bármilyen formában támogatta 
rendezvényünket. Ebben a hónapban került 
megrendezésre Tardoson a szlovák megyei 
verseny ahol iskolánkat Velmovszki Kiara 2. o., 
Alman Tamás 3. o., Tilli Nóra 3. o., Kratochvil 
Boglárka 6. o., Kiss Barnabás 7. o., Rócza 
Viktória 8. o., Szőke Barna Bence 8. o. tanuló 
képviselte. Közülük Alman Tamás első és 
Kratochvil Boglárka 3. helyezést ért. Büszkék 
vagyunk rájuk! Köszönjük Mogyorósbánya 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának a szép 
könyvjutalmakat, mellyel a versenyzőket 
megajándékozta,illetve a felkészítő tanároknak az 
alapos felkészítő munkát. Decemberben 
természetesen mi is vártuk a Mikulást, akivel 
találkozhattak is tanulóink a művelődési házban, 
ahol az önkormányzat szervezett Mikulás 
délelőttöt. Délután pedig az iskolában táncos 
mulatság keretében emlékeztünk meg a szakállas, 
piros ruhás jótevőről. Természetesen a karácsonyi 
készülődésből nem hiányozhat a mézeskalácssütés 
sem. Így az utolsó napokban, az iskolában 
közösen nyújtjuk, díszítjük, sütjük, és persze 
kóstoljuk az elmaradhatatlan édességet. A szünet 
előtti utolsó napon karácsonyi ünnepség keretében 

tanulóink megajándékozzák egymást. Azt 
gondolom az egymásnak adott ajándékon túl az 
idei december közös ajándékot is hozott 
mindnyájunknak. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, mely iskolánk 
működtetője és fenntartója is nagy beruházással 
lepett meg bennünket! December 15-én elkezdik a 
hosszú évek óta sok gondot okozó tetőszerkezet 
szakaszos cseréjét, illetve felújítását, kicserélik 
továbbá a tornaszoba ajtaját. Ezeken kívül 
decemberben nagyobb értékben kaptak tanulóink 
sportszereket, fejlesztőjátékokat, térképeket, 
illetve szakmai anyagokkal is segítették az itt 
folyó oktatómunkát, melyet ezúton is köszönünk. 
Szeretnék köszönetet mondani, minden kedves 
szülőnek, szervezetnek, akik valamilyen formában 
segítik, támogatják, elismerik munkánkat, hiszen 
az Ő támogatásuk, bíztató szavaik nélkül nem lett 
volna erőnk, hogy az oktató-nevelő munka mellett 
egyre több és egyre színesebb programot 
biztosítsunk tanulóinknak. Köszönöm továbbá az 
iskola minden dolgozójának, hogy szorgalmas, 
áldozatos munkát végez azért, hogy iskolánk ne 
csak a tudás megszerzésének forrása, hanem az 
örömszerzés, a kikapcsolódás helyszíne is 
lehessen. 

 

Kívánok a falu minden lakójának, iskolánk minden tanulójának, és dolgozójának áldott, békés 
karácsonyt és sikerekben, egészségben gazdag újévet! 

 

Székely Keresztes Marianna 
Tagintézmény-vezető 

Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 

A 2016. évben saját költségvetés és munkatervben meghatározott ülésrend szerint dolgoztunk. Célként 
és feladatként határoztuk meg a helyi szlovák nemzetiségi intézmények (iskola, óvoda) hagyományápoló 
rendezvényeinek, támogatását. Az intézményekkel együttműködési megállapodásban, valamint 
támogatási szerződésben is rögzítettük az év folyamán tervezett helyi, illetve testvértelepüléssel közös 
programok megvalósítását. A megállapodásban a nemzetiségi rendezvények, hagyományőrző és 
kulturális programok, fellépések segítése, a testvérkapcsolatok kialakítása, a már meglévő kapcsolatok 
fenntartása, folyamatos kapcsolattartás nemzetiségi testvértelepülésekkel volt a célunk. A helyi 
iskolások és az óvodások az év folyamán több alkalommal vettek részt testvértelepüléssel közös 
programon, rendezvényen, melyek megvalósításában tudtuk őket segíteni. Egész évben folyamatosan 
kapcsolatban voltunk a KEM Szlovák Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovákok Szövetségével, az 
Országos Szlovák Önkormányzattal, a megyében működő valamennyi, szlovák településsel, 
testvértelepülésekkel, intézményekkel. A KEM Szlovák Önkormányzat közgyűlésein rendszerint részt 
vettem. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége küldött gyűlésén személyesen, küldöttként képviseltem 
Mogyorósbányát, ahol az aktuális szlováksággal kapcsolatos ügyekről értekeztünk. A helyi 
rendezvények támogatása az év folyamán rendszeresen valósult meg és a közeljövőben is tervezzük a 
hagyományoknak megfelelően a nemzetiségi célokat képviselő programok anyagi támogatását. 
 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében Mogyorósbánya minden lakójának  
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok! 

                                                                                                     Hévizi Pál 
                                                                                                  SZNÖK elnök 
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Anyakönyvi hírek 2016. 
 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit: 
 

Molnár Boglárka      2015.12.16. 
Robotka Dorottya      2016.01.06. 
Urbanics Attila       2016.02.04. 
Birkés Benett       2016.02.15. 
Birkés Patrik       2016.02.15. 
Lobog Csenge       2016.03.21. 
Mészáros Petra       2016.05.24. 
Szeferinusz Zalán      2016.09.06. 
Hajós Csenge       2016.09.12. 
Szabados Bori       2016.09.29. 
Bor Dávid        2016.10.22. 
Willinger Réka       2016.11.18. 
Bitter-Czibók Szabolcs    2016.11.19. 

 

Köszöntjük idős lakóinkat: 
 

70 évesek lettek                      75 évesek lettek 
 

Szabó Sándorné   1946.01.17.      Bogár Ilona    1941.01.20. 
Kósa Ernő Józsefné  1946.03.22.      Barina Jánosné   1941.05.11. 
Szaszkó Imréné   1946.04.06.      Vachaja Imre    1941.09.03. 
Pásztor András   1946.05.11.      Barina Jánosné   1941.11.07. 
Barina Józsefné   1946.08.14.      Zvonyik Istvánné   1941.11.18. 
Mekler Lajosné   1946.09.20. 
Vachaja Imréné   1946.09.22. 
Somogyi Mihály   1946.12.18. 

 
80 évesek lettek             85 évesek lettek 

 

Zsombik Istvánné   1936.03.11.     Barina Istvánné   1931.03.29. 
Balogh József    1936.07.29.      Aubéli Jánosné   1931.04.13. 
Modróczki Ferencné 1936.08.05.      Trnka Pálné    1931.11.06. 
Lánchidi Rudolf   1936.11.27. 

 

Fájó szívvel búcsúzunk 2016-ban elhunyt lakosainktól: 
Papp János Sándor      2016.01.01. 
Török Gábor         2016.01.20. 
Nefelejts Ferencné      2016.03.25. 
Robotka Ferenc István     2016.04.03. 
Nitti Istvánné        2016.04.11. 
Füle Ferenc         2016.06.29. 
Krakó Ferencné       2016.07.18. 
Koselák Lászlóné       2016.11.09. 
Kacser István        2016.11.12. 
Aranyosi Pálné       2016.11.21. 
Koselák László       2016.12.06. 

 

Mogyorósbányai Hírmondó az Önkormányzat lapja   
Felelős kiadó: Mogyorósbánya Önkormányzata 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Ifj. Havrancsik Tibor 
 Készült: Janella 2010 Kft. Nyomdájában 320 példányban 


