
  
 

MogyorósbányaiMogyorósbányaiMogyorósbányaiMogyorósbányai    HírmondóHírmondóHírmondóHírmondó    
    

    

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Lapja 
XIX. évfolyam 1. szám                               2018. év 
 

Aranyosi Ervin: Karácsonyra angyalt küldök 
Elküldök egy angyalt, hozzád szeretettel, 

ez egy csepp ajándék, neked szántam vedd el! 

Ez a kicsi angyal feladatot kapott, 

mától aranyozza be mindegyik napod! 
 

Vigyázzon szívedre, mások meg ne sértsék, 

gonosz, rossz érzések soha ne kisértsék. 

Bármerre is mennél óvjon, védjen téged, 

tegyen róla, legyen jó az egészséged! 
 

Vigyázzon, a világ neked sose ártson, 

vidítson jó kedvre szilveszter, karácsony! 

Találd meg a békéd, örülj az életnek, 

legyenek körödben mind, akik szeretnek! 
 

Verseim kísérjék mindennapjaidat, 

legyen a lelkedben megértés, tapintat! 

Teljesüljenek be régóta várt álmok, 

angyal által őrzött ünnepet kívánok! 

 

 

    



  
 

Önkormányzati hírek 
 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 16-szor ülésezett 2018-ban. A testület az év során 
az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények működéséhez szükséges döntések 
meghozatalán és a különböző szervezetek beszámolóinak elfogadásán kívül számos fejlesztéssel, beruházással 
kapcsolatos határozatot hozott. A teljesség igénye nélkül a következő fejlesztések valósultak/valósulnak meg 
településünkön: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a múlt év végén elkezdődött orvosi 
rendelő felújítása az idei év elején fejeződött be. A 100%-os támogatásból az épület kívül-belül megújult. 
Korszerűsítésre került a víz-, csatorna- és fűtésrendszer, valamint az elektromos hálózat. Megtörtént a 
padlóburkolatok és csempeburkolatok cseréje, valamint az épület teljes akadálymentesítése. Az épület külső 
felújítása során megvalósult a tető cseréje, az épület külső hőszigetelése, a nyílászárok cseréje, továbbá az épületre 
napelemes rendszert telepítettünk. A felújítási munkálatok mellett új orvosi eszközök, informatikai eszközök, 
valamint bútorok beszerzésére is lehetőségünk volt.  
 
Önkormányzatunk 2018-ban két Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program típusú projekt lebonyolítását 
kezdte meg. Az egyik pályázatunk a helyi és környékbeli lakosságnak, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, 
egyéb okból az általánostól eltérő igényeket megfogalmazó lakosok számára nyújt oktatási és más fejlesztő 
szolgáltatást. Természetesen bárki, ingyenesen jelentkezhetett és részt vehetett kezdő számítástechnikai 
tanfolyamunkon, valamint konfliktus-, és stresszkezelési előadásainkon, melyeken a támogatásból beszerzett 
eszközökön folyt az oktatás. Kezdőknek szóló informatikai foglalkozásainkat még 2019-ben is folytatjuk, 
januárban pedig a pedagógusoknak szervezünk stressz-, és konfliktuskezelési tréninget. A másik pályázatunkban 
helyi iskolánk tanulóinak és a projektben együttműködő oktatási intézmények diákjainak táboroztatást 
valósítottunk meg. A mogyorósbányai 2-4. osztályos tanulók 2018 nyarán Balatonszárszón, térítésmentesen 
vehettek részt egy alkotótáborban. A projektben lehetőségünk van, hogy jövőre is, teljesen ingyenesen táborozni 
vigyük a kisiskolásokat, aminek a szervezése az iskolával együttműködve jövő tavasszal kezdődik. 
 
2018 áprilisában a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázati felhívásra pályázatott nyújtottunk be a Jókai és Arany János utca, valamint a Petőfi 
Sándor utca 1-34 házszámig terjedő szakaszának útfelújítására. A pályázati felhívás szerint kizárólag jelenleg is 
szilárd burkolatú utak felújítására lehetett pályázatot benyújtani. Novemberben kaptunk tájékoztatást, hogy 
forráshiány miatt pályázatunk tartaléklistára került. 
Településünk biztonságának, valamint a bűncselekmények megelőzésének és felderíthetőségének elősegítése 
érdekében térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre a falu központjában. A jelenleg 3 kamerából álló rendszer a 
jövőben tovább bővíthető. 
 
A még 2017-ben „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény 
létrehozása” című pályázatra benyújtott műfüves sportpálya építési pályázatunk - mely korábban forráshiány miatt 
tartaléklistára került, egy év végi kormánydöntésnek köszönhetően - támogatásban részesült. Az előkészítési 
folyamatok idején a Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztésért Alapítvány pályázatot hirdetett civil 
szervezetek számára, melyre a Mogyorósbányáért Közalapítvány „Öntöttgumi futópálya és távolugró meder 
építése” címmel pályázatot nyújtott be. Mivel ez a pályázat is pozitív elbírálásban részesült, így az iskola udvarán 
egy komplex sportlétesítmény épülhetett meg a nyári szünidő alatt.  

 



  
 

A sportpálya avatásán részt vett többek között dr. Völner Pál államtitkár úr, valamint Khéner László az MLSZ 
megyei igazgatója is.  
Azért, hogy ne csak az iskola udvara, hanem az iskola és környéke is teljesen megújulhasson a képviselő-testület 
döntött az iskola külső festéséről, az épület előtti kerítés és fasor cseréjéről. Megújul az iskola bejárata, megépül a 
gyermekek biztonságos közlekedését szolgáló járda, valamint a gépkocsik elhelyezését szolgáló parkoló is. Az 
iskola épületére kamerarendszer került felhelyezésre, mely a gyermekek és az intézmény dolgozóinak biztonságán 
kívül az épületnek és környékének védelmét is szolgálja. Az iskola udvarának, az iskola előtti területnek a 
rendezése, növényesítése még folyamatban van. A Hősök tere felújítása (I. világháborús emlékmű és 
környezetének rekonstrukciója) jövő év tavaszán kezdődik. 
Szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg 100%-os támogatásból az 
„Alkotmány utca – Petőfi utca faluközponti hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése” című projekt. A beruházás - 
melyhez a terveket már hat évvel ezelőtt megrendeltük, és 2015-ben engedélyessé is váltak - idén a pályázati 
forrásnak köszönhetően elkészülhetett. A kb. fél évig tartó kivitelezés során a Főtéren található árok lefedésre, a 
híd pedig elbontásra került. Az Alkotmány utca és Petőfi utca egyes szakaszain egy korszerű nyílt árokrendszer 
épült meg, továbbá megújultak a lakóingatlanok bejárói is, a Művelődési Ház körül pedig szintén lefedésre került 
az elhasználódott árok.  

 
 

Az átadó ünnepségre novemberben került sor, melyen a projektben közreműködő hatóságok, szervezetek 
megjelent képviselőin kívül jelen volt dr. Völner Pál térségünk országgyűlési képviselője, valamint a megyei 
közgyűlés elnöke Popovics György is.  
A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatra 
benyújtott erő- és munkagép beszerzési pályázatunk 85%-os támogatásban részesült. A projekt keretében egy 
traktor és a hozzá tartozó munkaeszközök (fűnyíró, padkakasza, árokásó, hótolólap, vonólap, ágaprító, sószóró) 
beszerzésére van lehetőségünk. Az említett eszközök szállításáról szóló szerződést a forgalmazóval megkötöttük, 
a beüzemelés és munkára való felkészítés után kerülnek önkormányzatunkhoz 2019 elején.  
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
nevű felhívásra Tát várossal közösen pályázatot nyújtottunk be „Tát-Mogyorósbánya-Péliföldszentkereszt 
kerékpárút létesítése” címmel. A pályázat 100%-os támogatásban részesült, jelenleg a kiviteli terv 
engedélyeztetése van folyamatban, a kivitelezés várhatóan 2019 végére fejeződik be.  
Az elmúlt év során is igyekeztünk a pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, segítve ezzel az önkormányzat 
működését, Mogyorósbánya fejlődését. Településünk anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy ilyen 
beruházásokat önerőből elvégezhessünk, ezért célunk a jövőben is előkészülni az esetleges pályázati felhívásokra. 
Képviselőtársaimmal 2018-ban a stabil gazdálkodást és működést szem előtt tartva igyekeztünk mindent megtenni 
azért, hogy Mogyorósbánya tovább épülhessen, szépülhessen. Községünkért végzett munkánkban segítségünkre 
voltak intézményeink, együttműködő partnereink és megannyi segítő szándékú polgár. Ezúton is köszönöm 
mindannyiuknak, hogy 2018-ban is segítették munkánkat! 
 

Mogyorósbánya minden lakójának békés, boldog ünnepeket kívánok! 
 

Havrancsik Tibor 
polgármester 

 



  
 

Rendezvényeink 
 
Mogyorósbányán az idei évben már januárban 
megkezdődött az élet a Művelődési Házban az 
iskolások farsangi báljával. A jelmezes felvonulás, 
bemutatkozás után a tanító nénik meglepetés 
produkciója következett. A jókedvű délután az 
osztályok közös táncai, valamint a szülő-gyermek 
táncverseny utáni tombolahúzással zárult.  
Februárban követték az iskolásokat az óvodások 
farsangi báljukkal. A kisgyermekek különféle ötletes 
jelmezekben mutatták meg magukat a közönségnek. 
Természetesen a vidám éneklés, táncolás itt sem 
maradhatott el, csak úgy, mint ahogyan a tombola sem. 
Még ugyanebben a hónapban került megrendezésre a 
boros gazdák által Mogyorósbánya és Tát közös 
borversenye, ahova nemcsak a két településről, hanem 
a környékből is érkeztek borminták. A bírák külön 
pontozták a fehér, vörös, rosé borokat, illetve külön 
figyelmet fordítottak azokra a borokra is, melyekhez a 
szőlőt a gazda saját maga termelte.  
Márciusban a Petőfi szobornál emlékeztünk meg az 
1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Az iskola 
tanulói idézték fel a múlt eseményeit, majd az 
óvodásokkal közösen helyezték el a megemlékezés 
virágait. Többek között régi húsvéti népszokásokat 
elevenítettek fel az iskolások Húsvétoló nevű 
programjukon, melyet a Művelődési Házban tartottak. 
Miután bemutatták, régen hogyan is locsolkodtak a 
fiatalok, következett a már hagyományos húsvéti 
verseny. A zsűrinek nemcsak a fiúk locsolóverseit 
kellett pontoznia, hanem a lányok által készített 
húsvéti díszeket is.   
A második tavaszi hónapban, áprilisban népdalokat 
éneklő kisiskolások mérték össze énektudásukat. A 
már évek óta megrendezésre kerülő versenyen 
nemcsak helyi és környékbeli diákok, hanem határon 
túlról érkező tanulók is részt vettek. Az idei évben 
Mogyorósbányát illette meg az Orbán-nap rendezése. 
A szomszédos Tát és Tokod településekkel közösen 
minden év májusában találkozunk az Orbán 
kápolnánál, és kérjük a szőlő és bor védőszentjének 
közbenjárását, hogy a gazdák munkáját bő termés 
kísérje. A megyei könyvtár jóvoltából Fábián Janka 
írónővel találkozhattak az érdeklődők a helyi 
könyvtárban tartott író-olvasó találkozón.  
Júniusban a sportpályán tartottuk a gyermeknapunkat, 
kiegészülve az Esztergomi Küllőszaggatók Kerekpár 
Egyesület rendezvényével. A gyermekeket a délelőtti 
ovis-sulis kerékpárverseny, majd a délutáni már-már 
hagyományosnak mondható programok várták. 
Településünk legkisebbjei részt vehettek a „Tízpróba” 
állomásain kívül a Rendőrség és a Tűzoltóság 
bemutatóján, valamint a RépaRetekMogyoró Társulat 
interaktív szórakoztató gyermekműsorába is 
bekapcsolódhattak.  

Júliusban tartotta nyári táborát a Harmónia Néptánc és 
Mazsorettcsoport, ahol a résztvevő gyermekek a 
tánctanuláson kívül számos programon vehettek részt.  
Augusztus végén, a Bányásznapon emlékeztünk meg 
azokról a mogyorósbányai bányászokról, akik életüket 
áldozták hivatásukért. Ezen a napon köszöntöttük az 
ősi szakma közöttünk lévő tagjait, a megérdemelt 
pihenésüket töltő nyugdíjas bányászokat, és azokat, 
akiknek szerettei már sajnos nincsenek velünk.  
Szeptember hónapban Mazsorett fesztivált rendezett a 
helyi mazsorett csoport, melyen az utcai menet után 
színpadi produkciókat láthattak az érdeklődők. 
Településünk egyik legnépszerűbb programjára, a 
Szüreti mulatságra idén is sokan kíváncsiak voltak. A 
rendezvény a helyi és környékbeli lovasok, fogatosok, 
szereplők menete után a színpadon folytatódott, ahol 
az óvodások és iskolások egy kis műsorral ápolták a 
szlovák nemzetiségi hagyományokat. A boroshordó 
csapraütésében közreműködtek a Vinum Ister-Granum 
Regionis Borlovagrend tagjai. A gyermekek által már 
jól ismert RépaRetekMogyoró Társulat vidám őszi 
műsora után az Ebedi Citerazenekar szórakoztatta a 
közönséget. Az este folyamán fellépett még Csordás 
Tibi, Kozsó és az Ámokfutók, valamint a Kozmix.  
Októberben a Művelődési Házban köszöntöttük 
Mogyorósbánya 70 év feletti lakóit, településünk 
legidősebb hölgy és férfi tagját, valamint azokat a 
házaspárokat, akik 50 illetve 60 évvel ezelőtt 
községünkben kötöttek házasságot. A megyei könyvtár 
támogatásával Cseke Szabolcs „TücsökSzabi” zenés 
előadást tartott az óvodában.  
December első hétvégéjén, advent első vasárnapján 
Szabó József plébános úr közreműködésével 
gyújtottuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Az 
érdeklődők nézelődhettek a vásárban, közben egy-egy 
pohár forró italt fogyaszthattak. A RépaRetekMogyoró 
Társulat szórakoztató műsora után a gyermekeket idén 
is megajándékozta a Mikulás a Művelődési Házban.  
Az említett rendezvények, és az intézményeink által 
kínált egyéb programok is azt bizonyítják, hogy az 
elmúlt évben is számos lehetőséget biztosítottunk, ahol 
kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt jól 
érezhették magukat. Településünk programjai nem 
jöhetnének létre szereplő gyermekek, az őket 
felkészítő pedagógusok, támogatók, segítők nélkül. 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni 
mindazoknak, akik segítették munkánkat! 
 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és 
élményekben gazdag új évet kívánok! 

 
Ifj. Havrancsik Tibor 

képviselő 

 



  
 

Óvodai hírek 
 
Óvodánkba 35 kisgyermek jár. Intézményünk nevelő- 
testülete egy közös nevelési programot fogadott el. 
Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján 
végezzük a nevelőmunkát, mely tagintézményünkben 
kiegészül a szlovák nemzetiségi neveléssel.  
Programunk célja: A gyermekek optimális fejlődésének, 
személyiségük sokoldalú kibontakoztatásának elősegítése, 
figyelembe véve élettani sajátosságaikat, eltérő fejlődési 
ütemüket. A szlovák nemzetiségi kultúra ápolása, a 
nyelvhez való pozitív viszony kialakítása, a hagyományok 
átörökítése. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 
szokások megismertetése, kialakítása. 
Szakmai munkánkat a helyi nevelési programunkban 
megfogalmazott célok és feladatok figyelembevételével 
végeztük. Óvodánkban a mindennapi legfőbb gyermeki 
tevékenység a játék, ezért a készségek és képességek 
fejlesztését, a spontán, szabad játék motivációs 
lehetőségeinek kihasználásával, tudatos pedagógiai 
felkészültséggel igyekeztünk megvalósítani. 
A szlovák nemzetiségi nevelés örökségünk része, ezért 
feladatunknak érezzük, a ránk hagyott nemzetiségi értékek 
őrzését, átörökítését az ifjabb nemzedékre. A Szlovák 
Módszertani Központ sok segédanyaggal segítette 
munkánkat, melyeket jól tudtunk használni a nemzetiségi 
nevelésben. 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.  Ebben 
az évben minket ért az a megtisztelő feladat, hogy 
házigazdái lehettünk ennek a programnak. A vendég 
Tardosi óvodás gyerekek mellett a helyi iskolások is 
szerepeltek a kulturális műsorban, valamint az iskola 
vezetése és a szlovák nyelvet tanító pedagógusok 
együttműködő segítségükkel, aktívan vettek részt 
rendezvényünkön, melyet ezúton is köszönünk. 

A családokkal a kapcsolatépítés folyamatos. A nevelési 
elveink, értékrendünk egyeztetése és annak elfogadtatása 
volt a fő célunk. Nagyon kevés kivétellel, sikerült 
együttműködve nevelni a gyerekeket, sok esetben fordultak 
hozzánk a Szülők szakmai segítségért. Fontos számunkra, 
hogy a szülők véleményét, ötleteit megismerjük, így 
óvodánk mindennapi életének részesei legyenek. 
Óvodásaink szülei, aktívan vettek részt a gyerekekkel együtt 
a közös kupak, műanyag flakon és elektronikai hulladék 
gyűjtésében. Az adventi ünnep előkészületeiben, 
lebonyolításában, nagyon sokat segítettek az anyukák, 
példás együttműködésről és segítőkészségről számolhatunk 
be. Úgy érzem, hogy a szülői házzal való 
együttműködésünknek nagyon fontos szerepe van az 
óvodai nevelésben, mert a szülők elégedettsége, a pozitív 
visszajelzések, de az építő kritika is, munkánk hatékonyabbá 
tételére inspirál bennünket. 
Az óvodapedagógusok, és az óvoda minden munkatársának 
feladata volt megteremteni a gyerekek és családok számára 
az elfogadás biztonságos atmoszféráját, melyben mindenki 
kölcsönösen megkaphatta a neki járó tiszteletet, szeretetet, 
bizalmat, ezáltal a felmerülő esélyegyenlőtlenségek 
kompenzációját. Köszönöm minden munkatársamnak, hogy 
segítő, együttműködő munkája eredményeként olyan 
otthonos, családias légkört tudtunk biztosítani gyermekeink 
számára, ahol szeretet, érzelmi biztonság vette őket körül. 
Közös rendezvényeink, tevékenységeink eredményesek, jól 
szervezettek voltak, melyben a szülők segítségére mindig 
számíthattunk, és az eredmény alátámasztja jó 
kapcsolatainkat. 
 
Mogyorósbánya lakosainak Békés, Boldog Karácsonyt és 

Sikeres Új Évet kívánok az óvoda minden dolgozója 
nevében! 

 
Babocsai Istvánné 
Tagóvoda vezető 

 

Az iskola hírei 
 

Megújulva kezdődött a 2018/2019-es tanév a Táti III. 
Béla Általános Iskola Mogyorósbányai 
Tagintézményében, hiszen Mogyorósbánya Község 
Önkormányzatának a helyi civil szervezetek 
összefogásának köszönhetően nemcsak egy csodálatos 
műfüves pályával, 100 fő befogadására alkalmas 
lelátóval, futókörrel és ugró gödörrel bővültek az 
iskolaudvar sportolási lehetőségei, hanem az iskola 
homlokzata, kerítése és környezete is megújult, illetve 
jelenleg is megújulóban van. Köszönjük mindazoknak, 
akik tesznek azért, hogy tanulóink egyre jobb 
körülmények mellett fejlődhessenek, s az új útszakasz, 
járda elkészültével biztonságosabban közelíthessék 
meg intézményünket! 
Az új környezet lehetőséget adott arra is, hogy 
hagyományos rendezvényeinket még színesebbé 
tegyük. Az idei évben az Őszi parti elnevezésű 

programunkon a szülők és gyermekeik nemcsak 
váltóversenyekben, hanem szülő – gyermek vegyes 
focimérkőzésen is összemérték tudásokat. A jó 
hangulatú meccseken anyukák, apukák talán 
gyermekeiknél is nagyobb izgalommal rúgták a labdát, 
s buzdították egymást.  A nap sikerén felbuzdulva foci 
délelőttöt szerveztünk tanulóinknak, ahol az osztályok 
körmérkőzésekkel döntötték el ki a jobb a fociban! 
Mivel iskolánk csatlakozott a Bozsik programhoz, heti 
egyszeri alkalommal kollégánk edzéseket tart, melyek 
sikerét bizonyítja, hogy az első Nyergesújfalun 
megrendezésre kerülő területi megmérettetésen az I. 
korcsoportos csapatunk az egyik legeredményesebbnek 
bizonyult.  Gratulálunk nekik! 
A sport más területein is sikeresen teljesítenek 
tanulóink, hiszen a megyei diákolimpián asztalitenisz 
sportágban Varga Gréta 3. osztályos tanulónk 2., 



  
 

Szabados Panni 3. osztályos tanulónk 3. helyezést ért 
el! Büszkék vagyunk rájuk! 
Az idei tanévben, már most ősszel lebonyolítottuk a 3. 
osztályos tanulóink úszásoktatását. Heti 
rendszerességgel, összesen 10 órában sajátíthatták el 
az úszás alapjait a nyergesújfalui uszodában. 
Természetesen a sport programok mellett az idei 
tanévben is megrendezésre kerültek hagyományos 
rendezvényeink, mint a Halloween jelmezverseny, 
vetélkedő és buli, a Márton-napi lampionos felvonulás, 
az Adventi gyertyagyújtás és vásár, ahol a szülőknek, 
pedagógusoknak s a falu lakóinak köszönhetően szép 
bevétel gyűlt össze, melyből tovább színesíthetjük kis 
diákjaink iskolai életét. 
Iskolánk nemzetiségi iskola lévén gondot fordít a 
szlovák hagyományok ápolására, fontos a nemzetiségi 
nyelvoktatás, melynek sikerét bizonyítja, hogy 
Szabados Panni 3. osztályos tanuló a megyei szlovák 
mesemondó versenyen 3. helyezést ért el! Köszönjük 

neki és természetesen a felkészítő tanító néninek is! S 
ezúton szeretném megköszönni a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, hogy adományaival támogatja a 
szlovák nyelv oktatását, s tanulóink jutalmazását. 
Közeleg a téli szünet, a karácsony, igyekszünk 
mézeskalácssütéssel és színházlátogatással 
ráhangolódni az ünnepre. S természetesen az utolsó 
tanítási napon nem maradhat el egymás 
megajándékozása sem, mely osztályszintű ünneplések 
keretében történik. 
 

Szeretnék ezúton is békés áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánni iskolánk minden tanulójának, 
családjaiknak, kollégáimnak és Mogyorósbánya 

község minden lakójának! 
 

Székely Keresztes Marianna 
                                                    Tagintézmény-vezető 

 

Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
Az év folyamán rendszeresen részt vettünk a KEM 
Szlovák Önkormányzatának közgyűlésein, ahol az 
idei évre tervezett rendezvényekről, a megye szlovák 
önkormányzatainak támogatásáról, aktuális 
eseményekről tárgyaltunk, munkatervet állítottunk 
össze. A helyi önkormányzattal is egyeztetések 
történtek az idei programokról, melyhez a SZNÖK 
munkatervét és rendezvénytervét is rendelkezésre 
bocsátottuk annak érdekében, hogy az időpontok 
összehangolása megtörténhessen. 
Május hónapban a helyi óvoda rendezte meg a 
hagyományos Szakmai Szlovák Óvodapedagógiai 
Napot. A meghívott vendégek között köszönthettük 
Szabó István Lajosnét a KEM-i Szlovák 
Önkormányzat elnökét, Nagy Máriát az Országos 
Szlovák Önkormányzat Kulturális Bizottságának 
elnökét, Árendás Zoltánnét a MSZSZ 
elnökhelyettesét, Kara Rózát a KEM képviselőjét, 
Lázár Erikát az Országos Szlovák Önkormányzat 
Oktatási Referensét a megye szlovák nemzetiségi 
óvodapedagógusait szlovák önkormányzatok 
elnökeit, polgármestereket, a sajtó képviselőit és a 
testvértelepülésről érkező képviselőket is. 
November 10-én részt vettünk a Magyarországi 
Szlovákok Szövetségének 70. jubileumi 
évfordulóján, Budapesten. Az ország egész 
területéről érkeztek szlovákok erre a neves ünnepre, 
így sok ismerőssel, régen látott barátainkkal volt 
szerencsénk találkozni. A nap folyamán betekintést 
nyerhettünk a MSZSZ megalakulásától napjainkig 
egy dokumentumfilm keretében, majd gyönyörű 
folklór műsort láthattunk. Egyedné Baránek 
Ruzsenka a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségének Elnök Asszonya, ünnepi beszédében 
szólt a jelen és a jövő feladatairól. Nagyon 

nyomatékosan kiemelte, hogy erősíteni kell az itt élő 
szlovák emberekben az identitástudatot, és a 
nemzetiségi értékeket őrizni szükséges minden olyan 
településen, ahol még fellelhetők a szlováksághoz 
kapcsolódó emlékek, tárgyak, népviseletek, illetve a 
fiatalok szlovák nyelvi képzésére való ösztönzést is 
feladatnak jelölte meg. Ezen feladatok ismeretében 
ebben az évben is együttműködési megállapodást 
kötöttünk a helyi önkormányzattal, az 
intézményekkel, a zenekarral és a helyi Harmónia 
néptánc és mazsorett csoporttal is. A 
megállapodásban a nemzetiségi rendezvények, 
hagyományőrző és kulturális programok, fellépések 
segítése, testvérkapcsolatok kialakítása, a már 
meglévő kapcsolatok fenntartása, folyamatos 
kapcsolattartás nemzetiségi testvértelepülésekkel 
volt a célunk. 
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. Ilyenek a helyi önkormányzat szüreti 
rendezvénye, az Idősek napja, az intézmények 
testvérkapcsolatai, helyi rendezvényei, Mikulás 
rendezvények, Karácsonyi rendezvények. 
 

A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából 
Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzata nevében Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket kívánok minden mogyorósbányai 

lakosnak! 
 

Hévizi Pál 
SZNÖK elnök 



  
 

Harmónia Tánccsoport 
 
Mogyorósbányán nyolcadik éve közel 40 fővel 
működő Harmónia tánccsoport az idei évet is 
tartalmasan zárta. Januártól novemberig tartottuk 
óráinkat keddi napokon ahol a gyerekek mazsorettet 
3 korcsoportban, hip-hop táncot 2 korcsoportban 
tanulhattak. Programjaink a teljesség igénye nélkül: 
márciusban részt vettünk Tatabányán a II. Kodály 
Open táncversenyen ahol kadet és junior 
kategóriában is első helyezést értünk el színpadi 
táncainkkal. Gratulálok lányainknak és felkészítő 
tanárainknak, Kecskeméti Évának és Staudinger 
Cintiának. Júniusban a helyi Művelődési házban 
tanévzáró műsorunkat láthatták a szülők és 
érdeklődők. Júliusban kéthetes nyári tábort 
szerveztünk helyi és környékbeli gyerekek számára. 
Vendégházunk udvara közel 60 gyermektől volt 
hangos. A felügyeletről és a színes programokról 1-
1 anyuka, jómagam és családom tagjai 
gondoskodtak. Nem kis feladat ennyi gyermek testi 
épségére vigyázni, lekötni figyelmüket, kielégíteni 
mozgásvágyukat. Az idei évben is volt lovaglás, 
ugrálóvár, rendőrségi bemutató, kirándulás a dorogi 
Balaya játszóházba, kézműves foglalkozás, 
elsősegély bemutató, kajakozás Lábatlanon a Dunán 
a Sirályok Vizisport egyesület jóvoltából, lézerharc 
és íjászkodási lehetőség a focipályán. A lézerharcot 
köszönjük Ifj. Havrancsik Tibornak az ijászkodást 
Vizi Feri bácsinak és Fogarasi Jánosnak, az 
arcfestéseket és csillám tetoválásokat Mikus és 

Robotka anyukáknak. A helyet, mint mindig 
Mogyorósbánya Önkormányzata biztosította 
számunkra, köszönjük támogatásaikat és 
segítségüket! 
Augusztusban Tokodon, Mazsorett fesztiválon 
vendégszerepeltünk, majd szeptember elején a helyi 
műfüves pályánk átadó ünnepségét színesítettük 
táncunkkal. Megrendeztük a nyolcadik 
Mogyorósbányai Mazsorett Fesztivált, ahol közel 
100 táncost az utcai menetben a Mogyorósbányai 
Fúvószenekar kísért, köszönet érte a zenekarnak. A 
Művelődési házban Tokod, Lábatlan, Sárisáp, 
Gyermely, Muzsla és Mogyorósbánya táncosai 
léptek színpadra és tanulhattak egymástól. A 
gyerekek és kísérőik vendéglátásáról is 
gondoskodtunk a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és Mogyorósbánya 
Önkormányzatának jóvoltából.  
Köszönjük egész éves támogatásaikat, segítségeiket 
és továbbra is kérünk mindenkit, aki megteheti 
támogassa csoportunk működését.  

 
Kívánok a csoport minden tagjának, szüleiknek 
és segítőinknek boldog karácsonyi ünnepeket és 

jó pihenést a téli szünidőre! 
Seresné Papp Zsuzsanna 

 tánccsoport-vezető 
 

 

Kupakverseny és szelektív hulladékgyűjtés 
 
Kis falunk, mint minden évben, az idén is regisztrált és nevezett az országos kupakversenyre. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan szorgalmasan gyűjtögettük a kupakokat és idén 7.261kg-ot mintegy 3 630 500 darabot 
sikerült leadnunk. Ezzel az országos negyedik helyen végeztünk és hamarosan átvehetjük az érte járó 
70.000,- forintos jutalmat. Az érte kapott összeget falunk gyermekeire (óvoda, iskola, tánccsoport) fordítjuk! 
Köszönet minden kupakgyűjtőnek! 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk tisztaságára, a szelektív hulladékgyűjtésre. Intézményeinkben is arra 
neveljük a gyerekeket, hogy óvják környezetük tisztaságát, ne szemeteljenek. Pedagógusaink segítségével 
papírgyűjtést és szelektív gyűjtéseket szervezünk. Továbbra is kérünk mindenkit gyűjtse szelektíven a 
háztartásában felgyülemlett szemetet. A gyűjtőhelyekre szétválogatva, összelapítva, tisztán helyezzük el a 
hulladékot. A volt felső iskola udvarán gyűjtjük a papírt, elektronikai hulladékot, sörös dobozokat, pet 
palackokat és külön a róluk letekert kupakokat. A szelektíven gyűjtött hulladékért kapott pénzt a gyerekekre 
fordítjuk, az elektronikai hulladékért kapott összeget júniusban a tánccsoport, szeptemberben az iskola, 
decemberben az óvoda kapta. Kérünk mindenkit, aki tud, csatlakozzon akcióinkhoz. Újrahasznosítással 
környezetünket védjük, Földünk és unokáink jövőjét biztosítjuk! 
 

Falunk minden lakójának kívánok Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt! 
 

Seresné Papp Zsuzsanna 
alpolgármester 



  
 

Meg kell őrizni a falvak értékeit, hagyományait 
 
A szárnyaló magyar gazdaságról, a családok védelméről és a 
Magyar Falu Programról is beszélt lapunknak adott évvégi 
interjújában dr. Völner Pál, Mogyorósbánya parlamenti 
képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese. 
 
„Magyarország erősödik, és ezt alátámasztják a gazdasági adatok is. 
Az államadósság apad, a munkanélküliségi ráta 3,7 százalékosra 
csökkent, a gazdasági növekedés pedig meghaladja az öt százalékot. 
Ez utóbbi nemcsak hazai, hanem európai szinten is kiemelkedő 
eredmény: az uniós átlag több mint kétszerese, és csak alig pár 
ország előzi meg Magyarországot ebben” – mondta lapunknak adott 
évzáró interjújában dr. Völner Pál, Mogyorósbánya országgyűlési 
képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese. Mint mondta, az 
észszerű költségvetés és a jó gazdaságpolitika fontos eszközök 
ebben, de a valódi érdem nem a kormányé vagy a parlamenté. „A 
magyar vállalkozók és munkavállalók megfeszített munkája nélkül 
mindez nem lenne lehetséges. Elismerés illeti őket, ők jelentik a 
gazdaság motorját” – szögezte le a képviselő. 
 
Mint mondta, az ország a gazdasági eredményei lehetővé teszik, hogy minden településen előrelépések 
valósuljanak meg az ott élők számára valóban fontos területeken, és példaként említette a 
mogyorósbányai rendelő megújulását is.  
 
A jövő évről szólva kiemelte a Magyar Falu Programot, amely a vidék népességmegtartó erejét hivatott 
szolgálni. „Az összesen mintegy 150 milliárd forintból jutni fog a közszolgáltatások fejlesztésére, a 
vidéken maradást segítő programra, valamint a mellékúthálózat fejlesztésére is” – mondta dr. Völner 
Pál. Mint mondta, a kormány célja, hogy a magyar falvak megőrizzék a rájuk jellemző hagyományokat, 
értékeket és sajátos életmódot. „Mogyorósbánya is számos olyan értékkel bír, amelyet meg kell óvni – 
gondoljunk csak a szlovák nemzetiségi hagyományokra, például” – tette hozzá. 
 
Dr. Völner Pál beszélt a családtámogatási rendszer további erősítéséről is. „Ebben az ügyben nincs alku, 
minden lehetséges támogatást meg akarunk adni a családoknak. Ezért is indítottuk el a családok 
védelméről szóló konzultációt. Tudni szeretnénk, hogy az emberek mit gondolnak az egyes kérdésekről. 
A beérkező válaszokat összegezni fogjuk, és az eredményekre figyelemmel fogjuk kialakítani az 
álláspontunkat az egyes rész-kérdésekben, illetve ezek alapján fogunk döntéseket hozni” – fejtette ki a 
miniszterhelyettes. 
 
Mint mondta, a kormány továbbra is a családokban, és nem a bevándorlásban látja a jövőt. „Bár a 
magyar emberek 2018 tavaszán már egyértelművé tették, hogy azt akarják: hazánk magyar ország 
maradjon, és ne váljon bevándorlóországgá, a következő, az európai parlamenti választásra mégis 
nagyon fontos elmenni, hiszen ekkor arról dönthetünk majd, hogy közvetlenül Brüsszelben kik 
képviseljék a magyarságot” – mondta. 
 
A képviselő az interjú zárásaként elmondta, hogy mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván, 
valamint sikeres új esztendőt, és reméli, hogy a mogyorósbányaiak sok időt tudnak a szeretteikkel tölteni 

az elkövetkező hetekben. 
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