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Betlehemnek vezérlő csillaga, 
legyen életünknek vezérlő fonala. 

Hit, remény s szeretet 
Irányítsa életed. 

 
Hinni kell és remélni 

hisz utunkat e csillag vezérli. 
Kövesd hát Betlehemnek fénylő csillagát, 

s megleled lelked nyugalmát. 
 

Hinni kell, hogy van, ki mellettünk áll, 
nehéz perceinkben segítő kéz megtalál. 

Nyújtsd hát kezed szenvedőnek, 
vigaszt adjon minden főnek. 

 
Szeretetről szól szent Karácsony ünneplése, 

új életnek, megváltónak születése. 
Mutasd ki hát szívednek melegét, 

öröm, s szeretet szálljon szerteszét. 
 

Hinni kell egy szép jövőképben, 
mikor Karácsony lesz egész évben. 
Hinni kell és remélni emberségben, 

a szeretetnek győző erejében. 
 

Ragyogjanak gyermekszemek gyertyafényben, 
öröm, s szeretet legyen minden téren. 
Boldog legyen mindenki e földtekén, 

Karácsonytól Karácsonyig tartó szeretet ünnepén. 
/Nagy Pál: A szeretet ünnepén/ 

 

 

    



   

Önkormányzati hírek 
 

 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben 16 ülést tartott, melyből 10 
rendes ülés, 5 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 
2017. évi költségvetése, valamint az 
önkormányzat 2017. évi munkaterve. Az 
intézményekkel történt közös egyeztetés után 
elfogadásra került a 2017. évi rendezvénynaptár. 
A képviselő-testület döntött arról, hogy az 
önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozás kiépítése érdekében pályázatot nyújt 
be. Elfogadásra került a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a település önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás módosítása. 
Döntött a testület arról, hogy megbíz egy 
vállalkozót a település belterületi zöldfelületinek 
kaszálására. 
 

Február hónapban elfogadásra került a 
Mogyorósbányai Kultúra- és Szabadidő Egyesület 
beszámolója, továbbá elfogadásra került a 
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet 
módosítása. A képviselő-testület elfogadta a közös 
önkormányzati hivatal igazgatási szünetének 
időpontját. 
 

Március hónapban kiválasztásra került a Vis 
Maior károk helyreállítási munkálatainak, 
valamint a belterületi járdák felújítási 
munkálatainak műszaki ellenőre. Elfogadásra 
került az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
terve, illetve a Mogyorósbányáért Közalapítvány 
és az Asztalitenisz Sportegyesület beszámolója. 
Pályázatot nyújtottunk be a 
Belügyminisztériumhoz az iskola udvarára 
tervezett műfüves sportpálya építésére.  
 

Április hónapban eredményesnek nyilvánította a 
képviselő-testület a Vis Maior helyreállítási 
munkálatokra és a járdák felújítási munkálataira 
kiírt közbeszerzési eljárást és jóváhagyta az eljárás 
eredményét. A nyertes ajánlattevő a vállalkozási 
szerződésben foglaltak szerint elvégezte a 
helyreállítási és felújítási munkálatokat a település 
utcáiban. Elfogadásra került az Esztergomi 
Rendőrkapitányság és a közös önkormányzati 
hivatal beszámolója, valamint a 2016. évi belső 
ellenőrzésről szóló jelentés. Kiválasztásra került a 
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítője.  
 

Május hónapban a képviselő-testület elfogadta a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
gyermekorvos, a felnőtt háziorvos, valamint a 
védőnő beszámolóját. A „Mogyorósbánya 
Alkotmány utca – Petőfi utca faluközponti hídig 
terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” TOP-2.1.3-15-
KO1-2016-00017 projekttel kapcsolatosan 
kiválasztásra került a közbeszerző, valamint a 
kiviteli terv készítője.  
 

Június hónapban a képviselő-testület jóváhagyta a 
Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének módosítását. Az Esztergomi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásra 
került. 
 

Augusztus hónapban a „Mogyorósbánya 
Alkotmány utca – Petőfi utca faluközponti hídig 
terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” TOP-2.1.3-15-
KO1-2016-00017 projekttel kapcsolatosan 
kiválasztásra került a kommunikációs feladatok 
ellátója, valamint a műszaki ellenőr. A TOP-4.1.1-
15-KO1-2016-00015 „Az orvosi rendelő 
épületének infrastrukturális fejlesztése” projekt 
közbeszerzésének megindításáról döntött a 
képviselő-testület.  
 

Szeptember hónapban kiválasztásra került a TOP-
4.1.1-15-KO1-2016-00015 „Az orvosi rendelő 
épületének infrastrukturális fejlesztése” projekt 
műszaki ellenőre. Elfogadta a képviselő-testület az 
elkészült Településképi Arculati Kézikönyvet, 
valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és 
az Óvoda beszámolóját. Egyeztetést folytattunk a 
Telenor Magyarország Zrt. távközlési tornyának 
felállításáról. A képviselő-testület eredményesnek 
nyilvánította a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00015 
„Az orvosi rendelő épületének infrastrukturális 
fejlesztése” projekt munkálataira kiírt 
közbeszerzési eljárást és jóváhagyta az eljárás 
eredményét.  
 

Október hónapban döntött a testület arról, hogy az 
előző évekhez hasonlóan idén is megbíz egy 
vállalkozót a hókotrásra és síkosság mentesítésre. 
Döntött a testület továbbá arról is, hogy a TOP-
2.1.3-15-KO1-2016-00017 „Mogyorósbánya 
Alkotmány utca – Petőfi utca faluközponti hídig 



   

terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” projekt 
közbeszerzését a kiviteli munkák ellátására 
elindítja.  
 

November hónapban jóváhagyásra került az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
rendeletmódosítása. A képviselő-testület 
megtárgyalta a Táti III. Béla Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatát. 
 

December hónapban a képviselő-testület döntött a 
TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00015 „Az orvosi 
rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése” 
projekt eszközbeszerzéséről. A képviselő-testület a 
TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 „Mogyorósbánya 
Alkotmány utca – Petőfi utca faluközponti hídig 
terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” projekt 

munkálataira kiírt közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, és jóváhagyta az 
eljárás eredményét. Elfogadásra került a 
Településkép védelméről szóló rendelet, valamint 
a Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetésének módosítása. 
A képviselő-testület tagjaival és a Táti Közös 
Önkormányzati Hivatal munkatársaival 2017-ben 
is azért fáradoztunk, hogy településünk tovább 
fejlődhessen. Ebben a munkában segítségünkre 
voltak a különböző intézmények, szervezetek, 
vállalkozások és nem utolsó sorban minden jó 
szándékú polgár. Ezúton szeretném megköszönni 
valamennyiüknek, hogy idén is segítették, 
támogatták munkánkat! 
 

 

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

Havrancsik Tibor 
polgármester 

 

Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 

Fontosnak tartjuk leírni azt a tényt, hogy 2017-ben is az azt megelőző évek gyakorlatának megfelelően, kellő tudatossággal 
végeztük munkánkat, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a települési önkormányzattal, a helyi iskolával, a helyi 
óvodával, a fúvós zenekarral és a „Harmónia néptánc és mazsorett” csoporttal is. 
A fent nevezett intézményekkel, csoportokkal kötött együttműködési megállapodásokban a következő célokat határoztuk 
meg: 

− nemzetiségi nyelvtanulás népszerűsítése a szülők és gyermekek körében 
− a nyelvi nevelés feltételeinek javítása, 
− közös rendezvényeken egymás segítése a szervezésben, lebonyolításban, 
− hagyományőrzés feladatainak közös végzése 
− a faluban még fellelhető nemzetiségi értékek felkutatása, gyűjtése 
− nemzetiségi pályázatok készítésének, lebonyolításának segítése, 
− az anyaországgal való kapcsolattartás segítése. 

 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodásunkban a fentieken túl a faluban élő 
lakosok nemzetiségi tudatosságának erősítését, valamint a testvérkapcsolatok kialakítását és a meglévő kapcsolatok 
folyamatos fenntartását is célul tűztük ki. Kötelezettségvállalásunk eredményeképpen a helyi rendezvények támogatása az év 
folyamán rendszeresen valósult meg, tartottuk a kapcsolatot a Magyarországi Szlovákok Szövetségével, az Országos Szlovák 
Önkormányzattal, a KEM Szlovák Önkormányzattal, a környező települések szlovák csoportjaival. Nagyon sok gondot 
fordítottunk arra, hogy testvérkapcsolataink jól működjenek, ezért a közeljövőben is tervezzük a hagyományoknak 
megfelelően a nemzetiségi célokat képviselő programok anyagi támogatását.  
 
A jövőben is szeretnénk a helyi nemzetiségi intézményeinket, csoportjainkat, közösségi rendezvényeinket támogatni, 
nemzetiségi testvértelepüléseinkkel kapcsolatainkat tovább építeni. A helyi iskolánkban és óvodánkban szlovák nemzetiségi 
nevelés, oktatás működik, mely intézményeink szintén elkötelezettek a nemzetiségi tudatosság erősítésében, ezért 
feladatunknak tartjuk folyamatos támogatásukat a nyelvi nevelés javítása területén is. 
 

A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata nevében Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk. 

 
 Veselé Vianoce. 

Vianoce, vianoce prichádzajú 
spievajme priatelia, 

po roku vianoce, vianoce prichádzajú 
šťastné a veselé. 

                                                                                                               Hévizi Pál 
                                                                                                             SZNÖK elnök 



   

Rendezvényeink 
 
Mogyorósbányán 2017-ben is számos programot 
valósítottunk meg intézményeinkkel karöltve, melyen 
gyermekek és felnőttek egyaránt részt vehettek. Idén 
februárban többször megtöltöttük a Művelődési Házat, 
hiszen az óvodások is, és az iskolások is itt tartották 
farsangi báljukat. Mindkét eseményen a jelmezes 
bemutatkozások, táncolás, tombola, vigalom volt a 
főszerepben.   
Márciusban az iskolások hagyományos népdaléneklő 
versenyének adott otthont a Művelődési Ház. A 
környező településekről érkező diákok több 
korcsoportban mérték össze énektudásukat. A szakmai 
zsűri több szempont alapján értékelte az 1-4. osztályos 
tanulókat, a legjobbakat külön jutalomban részesítette. 
Nemzeti ünnepeink méltó megtartásaként idén a már 
169 évvel ezelőtti márciusi eseményekre emlékeztünk 
a Petőfi szobornál. Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc történéseit az iskola tanulói 
elevenítették fel. 
Május első vasárnapja az anyák napja, ennek 
szellemében tartotta ünnepségeit az iskola és az óvoda 
is. A gyermekek versekkel köszöntötték az anyákat, 
nagymamákat. A megyei könyvtár jóvoltából tartott 
csillagász előadást a Felsőgallai Amatőr Csillagászati 
Klub az iskolában. Május utolsó vasárnapja a 
gyermekek világnapja, ezért gyermeknapot 
szerveztünk a sportpályára. A gyermekek részt 
vehettek egy „Tízpróba” nevű akadályversenyen, ahol 
ügyességi és logikai feladatokat kellett megoldaniuk. A 
megyei könyvtár a gyermeknapon kézműves 
foglalkozást tartott a gyermekeknek. Aki minden 
állomáson jól teljesített, az élményen kívül egy kis 
édességgel lett gazdagabb. A délutánt a már tavaly is 
nagy sikernek örvendő lufieregetéssel zártuk, egyszerre 
több mint 150 db színes lufi emelkedett a levegőbe. 
Az Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület 
június elején tartotta immár 3. Hegyek Pokla MTB 
Maraton névre keresztelt versenyét. A versenyzők a 
sportpályáról indulva a település körül hegyen-völgyön 
át tettek meg több kilométert. Amíg a felnőtt 
kategóriákban versenyzők próbára tették kerékpárjukat 
és önmagukat egyaránt, a gyermekek a sportpályán 
mérték össze kerékpáros tudásukat. Az óvodás-iskolás 
futamokon szép számban vettek részt gyermekek, a 
legjobban teljesítők éremmel a nyakukban térhettek 
haza. 
Július hónapban tartotta nyári táborát a Harmónia 
Néptánc és Mazsorettcsoport. A táborban résztvevő 
gyermekek a rendszeres táncórákon kívül 
érdekesebbnél-érdekesebb programokon vehettek részt, 
ahol megannyi élménnyel gazdagodtak.  

Szeptemberben köszöntöttük a bányász szakma jelen 
képviselőit, illetve emlékeztünk azokra a bányászokra, 
akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. A 
bányászsírokra versek és köszöntők után elhelyezték a 
tisztelet virágait. Szintén ebben a hónapban tartotta a 
már hagyományos Mazsorett fesztiválját a helyi 
mazsorett csoport. A helyi és környékbeli csoportok 
utcai menete után színpadi táncokat láthattak az 
érdeklődők. Szeptember végén tartottuk egyik 
legnagyobb rendezvényünket, a Szüreti mulatságot. A 
helyi és környékbeli lovasok, fogatosok menete után a 
főtéren felállított színpadon folytatódtak a programok. 
Az óvodások, iskolások magyar és szlovák nyelven is 
szavaltak, énekeltek. A sztárfellépők idén a Két 
Zsivány, valamint Peter Sramek voltak, a mulatságot 
utcabállal zártuk. 
Október 1-je az idősek világnapja, ebből az alkalomból 
köszöntöttük településünk idős lakosait a Művelődési 
Házban. Ezen a szeretetteljes délutánon külön 
köszöntöttük a falu legidősebb hölgy és férfi tagját, 
valamint azokat a házaspárokat, akik 50 illetve 60 
évvel ezelőtt Mogyorósbányán kötöttek házasságot. 
Ezen szép őszi hónapban a megyei könyvtár jóvoltából 
élvezhették „A szegény ember szőlője” című 
drámajátékot az óvodások.  
December első vasárnapja egyben Advent első 
vasárnapja is volt. A már hagyományos gyertyagyújtási 
ünnepséget és adventi vásárt rendeztük meg a főtéren. 
A közös imádság után az adventi koszorú első 
gyertyájának fénye mellett nézelődhettek az 
érdeklődők a vásárban, miközben egy-egy pohár forró 
italt is elfogyaszthattak. A megyei könyvtár és a helyi 
könyvtár idei utolsó közös rendezvénye a „Furfangos 
mikulás” című bábelőadás volt. A Mikulás idén is 
ellátogatott a Művelődési Házba, ahol a 
RépaRetekMogyoró Társulat vidám mikulásváró 
műsora után egy-egy tábla csokoládéval kedveskedett a 
gyermekeknek. 
Visszatekintve az idei évre azt gondolom, hogy ebben 
az évben is volt több olyan alkalom, ahol gyermekeink 
szórakozhattak, mi pedig ha csak arra a néhány órára 
is, de elfelejthettük a hétköznapi gondokat és egy kicsit 
kikapcsolódhattunk. A település programjai nem 
jöhetnének létre segítők, támogatók nélkül. Ezúton is 
köszönöm az intézményeinkben dolgozóknak, hogy 
egész évben számíthattam munkájukra, a 
gyermekeknek, akik mosolya mindig hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez, illetve mindazoknak, akik 
valamilyen formában segítették, támogatták 
munkánkat! 

 
A közelgő ünnepekre kívánom, hogy öröm, békesség és szeretet töltse be otthonukat, jövőre is egészségben, 

boldogságban éljenek! 
Ifj. Havrancsik Tibor 

képviselő 



   

 

Óvodai hírek 
 
Ebben a nevelési évben 31 kisgyermek óvodai nevelését látjuk el. Pedagógiai programunkban 
megfogalmazott célunk, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését elősegítsük az 
életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. (ideértve a 
különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is) Feladatunk volt a gyermekek testi és lelki 
szükségleteinek biztosítása, ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a 
szocializáció, valamint az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.  
 
A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, építve biztosítottunk az év folyamán olyan 
változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhettek a természeti és 
társadalmi környezetről. Az anyanyelvi fejlesztést a kommunikáció különböző formáinak 
alakítását, az óvodapedagógusok tudatosan, helyes mintaadással végezték, az óvodai szervezett 
tevékenységek keretében. Különös figyelmet fordítottunk a beszédkedv fenntartására, 
gyermekeink meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok 
biztosítására. Az értelmi nevelésben egyrészt a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, 
ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése érdekében 
tevékenykedtünk. Legfőbb tevékenységi formánk a játék, melynek segítségével az óvodában a 
„tanulás” folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az 
ismeretszerzésre, hanem az óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógusok által kezdeményezett foglalkozásokon és 
időkeretekben valósult meg. 
 
Mindezek megvalósítása érdekében szükség volt gyermekeink cselekvő aktivitására, spontán 
játékos tapasztalatszerzési lehetőség biztosítására, jól képzett, kreatív óvodapedagógus 
kollégákra és együttműködő, támogató szülői háttérre. Év vége közeledtével értékeljük az egész 
évben végzett munkánkat és elgondolkodunk azon, miben voltunk eredményesek, mit tennénk 
másként, tervezzük a következő időszakot. Azt gondolom, hogy a mi óvodánkban családias 
hangulatot, biztonságot nyújtó környezetet tudtunk teremteni a ránk bízott gyermekek számára, 
mert gyermekszerető óvodapedagógusok és dajkák együttműködve, elhivatottsággal végezték 
munkájukat. Igyekeztünk megfelelni a szakmai, társadalmi, gazdasági kihívásoknak, szülői 
igényeknek, így tudtunk a tanév folyamán szívmelengető óvodai ünnepségekkel, vidám, 
hangulatos programokkal olyan közösséget formálni, ahol mindenki jól érezhette magát. 
 
Meggyőződésem, hogy óvodánkban a gyerekek gondoskodással, óvó szeretettel körülvéve, de 
felelősségteljes magatartás és viselkedésformákat elvárva, kiegyensúlyozottan fejlődhetnek. 
Óvodánk valamennyi dolgozójának köszönettel tartozom odaadó munkájáért, valamint, hogy 
egész éven át ötleteik megvalósításával is segítették munkámat. 
 

Az óvoda minden dolgozója nevében, kívánok Mogyorósbánya lakosainak  
Békés, Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet. 

 
Babocsai Istvánné 
Tagóvoda vezető 

 
 

 



   

Őszből télbe - Az iskola hírei 
 
 A 2016/2017-es tanévben 50 diák tanul a III. Béla Általános Iskola mogyorósbányai 
tagintézményében. Az eredményes oktató-nevelő munkát 6 tanító, 1 gyógypedagógus, egy teljes és 
egy fél munkaidőben foglalkoztatott technikai dolgozó végzi. A megnövekedett napközis tanulók 
száma miatt, egy két órában nálunk dolgozó nyugdíjas pedagógus segíti a délutáni tanulást. Az új 
tanévben javultak az iskola tárgyi feltételei is, hiszen a két nagy tanterem teljes, a két kis terem és a 
folyosó lábazatának festésére is sor kerülhetett. A tiszta tantermekbe októberben a Holcim 
pályázatának és néhány helyi vállalkozó adományának köszönhetően új bútorzat került. Így most 
minden tanulónk új, korosztályának megfelelő, egyszemélyes padban ülhet. Köszönjük ezúton is 
azoknak a helyi lakosoknak, akik segítettek! 
Intézményünk ebben a tanévben is az oktató munka mellett nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, a 
személyiségformálásra. Büszkék vagyunk rá, hogy az iskolánkra jellemző elfogadó, megértő légkör, 
az egyénre szabott foglalkoztatás, a képességekhez igazított differenciálás eredményeképpen 
iskolánk létszáma folyamatosan nő. Nagyon fontos számunkra a közösségformálás, ezért szerveztük 
az idei évben is a közösségépítő programjainkat, mint a kirándulás a Bajóti sziklára, Halloween 
jelmezverseny és buli, Adventi kézműves délután, Mikulás buli.  
Igyekszünk kis tanítványaink családjait is megszólítani egy-egy közös játékra, hogy így együtt szép 
élményeket szerezve, kötetlen beszélgetésekre is sor kerülhessen szülők és pedagógusok között. 
Ilyen rendezvény volt a Szülő gyermek töklámpás faragó verseny és az Őszi parti, ahol a közös 
néptáncos bemelegítés után a lelkes szülők gyermekükkel együtt oldották meg az őszi munkákhoz, 
tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat. De jó lehetőség volt az együttlétre a hagyományos 
november 8-án megrendezésre kerülő Márton-napi lampionos felvonulás, melyen a szülők segítsége 
mellett a Mogyorósbányai Borászati Egyesület, a Brilla konyha és szülők támogatására is 
számíthattunk. Köszönjük szépen! Szeretnénk, ha tanulóink megértenék és megéreznék, hogy 
milyen jó egy közös cél megvalósulásáért közösen tenni. Ezért, fontos, hogy a programok 
megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtésében ők is részt vehessenek. Ilyen 
alkalmak a papírgyűjtés, az Adventi kézműves délután és Adventi vásár. Köszönjük a szülőknek az 
adományokat illetve, hogy segítik tanulóink aktív részvételét ezeken az alkalmakon! Nagy hangsúlyt 
fektetünk minden évben a kulturális nevelésre is, így decemberben, részben pályázati pénzből, 
részben a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adományából kedvezményesen vehettünk részt a 
Pesti Nemzeti Színház Harisnyás Pippi című előadásán, mely után egy színházpedagógiai óra 
keretében tanulóink feldolgozhatták a látottakat. A mi kis iskolánk a kis falu iskolája. Célunk, hogy 
diákjaink magukénak érezzék ezt a kis települést, hogy megtanulják, mindenkinek tennie kell 
nemcsak a szűkebb, de a tágabb közösségéért. Ezért fontos, hogy a Bányásznapon együtt 
emlékezzünk a falu bányász múltjára, arra milyen sokat köszönhet a mi iskolánk is ennek a múltnak. 
Gyermekeink szívesen tanulták a verseket, dalokat, hogy felköszönthessék Mogyorósbánya szép 
korú lakóit, így fejezték ki tiszteletüket irántuk.  
A múltra való emlékezés, a község hagyományainak ápolása mellett jó szórakozást nyújtott a 
Szüreti felvonulás is, melyen tanulóink a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának 
köszönhetően új fellépő ruhákban szerepelhettek. Nagy örömmel vettünk részt a falu Mikulás 
ünnepségén, melyen az ajándék mellett vidám, jókedvű délelőtt várt tanulóinkra. Köszönjük szépen! 
A sok-sok program és esemény mellett a község Adventi gyertyagyújtásán a falu lakóival együtt 
kezdtük meg ünneplőbe öltöztetni a szívünket, megnyitni a jóra, a szeretetre és a megváltó 
befogadására. 
 

„Ha zörget Jézus jól figyelj ám, betér a szívünk ajtaján!”  
Az iskola minden tanulója és dolgozója nevében kívánok áldott, békés karácsonyt és 

sikerekben gazdag újesztendőt! 
 

                                                                 Székely Keresztes Marianna 
                                                                       Tagintézmény-vezető 



   

Harmónia Tánccsoport 
 
A Mogyorósbányai Harmónia Tánccsoport az idei évet 
is tartalmasan zárta. Januártól novemberig tartjuk 
óráinkat keddenként 16-19 óráig a mogyorósbányai 
vendégházban. A gyerekek mazsorett és hipp-hopp 
táncot tanulhatnak. Jelenleg mazsorettre 7 pici, 13 
középsős és 7 nagy gyermek jár, hipp-hopp-ra 19 kis-
középsős és 7 nagylány és fiú. A 2017 júniusában 
Mogyorósbányán a művelődési házban tanévzáró 
fellépésen láthatták táncolni a gyerekeket, majd 
júliusban kéthetes nyári tábort szerveztünk. Nyári 
táborunkba közel 60 gyermek vett részt, programjaink 
között szerepelt lézerharc melyet köszönünk ifj. 
Havrancsik Tibornak, ijászat Vizi Ferenc és Fogarasi 
János jóvoltából, Dunai kajakozás és kenuzás a 
Lábatlani Sirályok Vízi-sport Egyesület segítségével, 
és ezeken felül ugrálóvár, lovaglás, kézműveskedés, 
csillám tetoválás, arcfestés - melyet Mikusné 
Zsuzsinak köszönünk - várták a táborozni vágyó 
gyerekeket. A tábort a mogyorósbányai vendégházban 
tarthattuk, melyet a Mogyorósbányai Önkormányzat 
biztosított számunkra. Köszönjük segítségüket és 
kérünk mindenkit, aki ötleteivel, bárminemű 
segítségével támogatni tudja programjainkat az tegye 

meg. Csoportunk az idei évben fellépett a 
mogyorósbányai nyárzáró fesztiválon. Tokodon 
augusztus 20-án, Muzslán október 08-án a regionális 
mazsorett találkozón és itthon az idősek napi 
rendezvényen is. Szeptemberben Mazsorett fesztivált 
szerveztünk Mogyorósbányán, ahol vendégeink voltak 
Tokod, Lábatlan, Sárisáp, Gyermely, Perbete táncos 
lányai közel 160 fővel. Az utcai menetben a 
Mogyorósbányai Fúvószenekar kísérte lányainkat, 
melyet ezúton is nagyon köszönünk nekik. A színpadi 
táncok alkalmával sokat tanulhattunk egymástól és a 
közönség is színvonalas produkciókat láthatott. Az idei 
évben a lábatlani Holcim a cementgyári mikrotérség 
fejlesztéséért alapítvány pályázatán közel 350.000 
forintnyi támogatásban részesült tánccsoportunk, 
melyen hangtechnikai eszközöket szereztünk be. 
Nagylányaink új fellépő ruhákat is kaptak az idei 
évben. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is 
támogatta az idei évben is csoportunkat köszönjük az ő 
segítségüket is. Köszönjük koreográfusainknak és 
táncoktatóinknak: Staudinger Cintinek és Éva néninek 
is az egész éves kitartó munkáját.  

 

Kívánok a csoport minden tagjának, szüleiknek és segítőinknek  
boldog karácsonyi ünnepeket és jó pihenést a téli szünidőre. 

Seresné Papp Zsuzsanna  
tánccsoport vezető 

 

Óvjuk környezetünket és tegyük szebbé lakóhelyünket! 
 
Az idei évben is a szelektív hulladékgyűjtésre nagy hangsúlyt fektettünk, a gyerekeket az 
intézményekben is arra neveljük, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Papírgyűjtést, elektronikai 
hulladékgyűjtést és kupakgyűjtést szerveznek a pedagógusok a gyerekek segítségével. Lehetőség van 
falunk minden lakójának csatlakozni ezekhez az akciókhoz, sőt kérjük is támogatásaikat. Gyűjtünk még 
ezeken felül pet palackokat és sörös dobozokat is, ezzel is védve környezetünket. Kis falunkban nagyon 
szépen gyűjtögetnek lakótársaink arra viszont szeretnénk megkérni mindenkit ha segíteni szeretne csak 
szelektíven az arra kijelölt helyre helyezze  a szétválogatott hulladékot! A volt felső iskola környékét 
sajnos sokszor szemétlerakóként használják lakótársaink, ezzel nem segítenek nekünk. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy csak a fent megjelölt hulladékokat gyűjtjük, háztartási szemetet nem, elektronikai 
hulladékot és egyéb szemetüket ne az épület elé és udvarába rakják, mert sajnos sokszor ezzel is 
szembesülnünk kell. Köszönjük, ha Önök is támogatják akcióinkat és velünk együtt védik 
környezetünket. 
Az idei évi kupakversenyen Mogyorósbánya az országos harmadik helyen végzett 37.261 kiló kupakkal. 
Egész éves kitartó gyűjtésnek köszönhetően kis falunk minden lakójának és rokonának, barátjának és 
kollegáinak munkája kellet ehhez a szép eredményhez. Az ország minden táján vannak ismerőseink, 
rokonaink tőlük is sok kupakot kapunk csak így tudjuk legyőzni, megelőzni a nagyvárosokat. A 
versenyen kapott összeget falunk ovis, iskolás és táncos gyermekeire fordítjuk! Köszönjük segítségüket 
és kérjük, gyűjtsék továbbra is a kupakokat. 
 

Falunk minden lakójának Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok! 
Seresné Papp Zsuzsanna  

alpolgármester  



   

Anyakönyvi hírek 2017. 
 

Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttjeit: 
 

Hummel Hunor Ottó      2017.02.24. 
Molnár Balázs        2017.05.05. 
Gyarmati Hanna       2017.08.08. 
Bodrogi Léna         2017.11.14. 
Juhász Dorián Imre       2017.11.20. 

 

Köszöntjük idős lakóinkat: 
70 évesek lettek: 

Bodri István        1947.02.27. 
Mundi József Sándorné     1947.06.03 
Váradi Sándorné       1947.07.06. 
Remete Ferenc       1947.07.24. 
Karkó Ernőné        1947.08.20. 
Papp László János      1947.10.30. 

 

75 évesek lettek: 
Murnyák Jánosné       1942.01.08. 
Pásztor Lajosné       1942.02.01. 
Vachaja Józsefné       1942.03.04. 
Barina Józsefné       1942.03.07. 
Váradi Sándor        1942.04.28. 
Fauer Józsefné       1942.07.26. 
Allmann Györgyné      1942.11.30. 

 

80 évesek lettek: 
Nefelejts Andrásné      1937.05.06. 
Barina Júlia        1937.06.12. 
Hévizi Pál         1937.07.21. 
Barina János        1937.08.19. 
Varga Lászlóné       1937.10.08. 

 

85 éves lett: 
Horváth Károly       1932.06.28. 

 

90 évesek lettek: 
Dániel Jánosné       1927.03.28. 
Barina Fülöpné       1927.07.09. 

 

Fájó szívvel búcsúzunk 2017-ben elhunyt lakosainktól: 
 
 

Urbanics Fülöpné    2017.02.20. 
Nagy Vince      2017.03.26. 
Modróczki Ferenc    2017.04.29. 
Porcsint Ferencné    2017.05.04. 
Ábrahám Sándorné    2017.05.26. 

 

 
Kiss János      2017.06.21. 
Bárány Bertalan    2017.07.14. 
Heintz Márton    2017.08.30. 
Dániel János     2017.09.14. 
Pallanki Istvánné   2017.10.29. 
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