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Mogyorósbányai Hírmondó 
 

 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Lapja 

XX. évfolyam 1. szám                               2019. év 

 

Mogyorósbánya fejlődik 
 

Az elmúlt években 240 millió forintnál is nagyobb központi forrás érkezett Mogyorósbányára. A 

Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnöke, Popovics György a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) kapcsán elmondta: a program azért jött létre, hogy a megyei önkormányzaton 

keresztül közvetlenül azok az elképzelések kapjanak támogatást, melyekre az ott élők vágynak és a 

közösség erősödését leginkább tudják majd szolgálni. Mogyorósbányán így vált lehetővé az egyre 

szeszélyesebb, és szélsőségesebb időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás, a hirtelen lezúduló 

csapadék elvezetését szolgáló beruházás, amely egyben a lassan áramló víz hasznosítását is megoldja. 

Mindehhez csaknem 200 millió forintos központi forrás érkezett a településre. 

 

 
 

A helyi lakók joggal várták el, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat korszerű környezetben vehessék 

igénybe. Az orvosi rendelő épülete kívül-belül megújult, energetikailag is modernné vált. A fejlesztés 

során megtörtént mind a padlásfödém, mind a homlokzat és a lábazat utólagos hőszigetelése, a 

tetőszerkezet javítása, a nyílászárók és kültéri lámpatestek valamint az épület vizes blokkjainak és 

elektromos hálózatának teljes cseréje is. A 41,5 millió forintból megvalósult projekt része volt az épület 

akadálymentesítése és az udvar rendezése is. A szakmai fejlesztés lehetővé tette továbbá az 

egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök megújítását is. 

 

Összességében az elmúlt években a megyei önkormányzat koordinációjával és támogatásával 

megvalósult beruházások mind az infrastruktúra, mind pedig a szolgáltatások terén megújulást hoztak 

Mogyorósbánya számára. A megyei közgyűlés elnöke kiemelte: fontos, hogy a kistelepülések igényei 

határozott tervekként jelenjenek meg, hiszen a megyei önkormányzat szakemberei a központi források 

lehívásában akkor tudnak hathatós segítséget nyújtani, ha a helyi közösségek tudják, milyen 

beruházásokra van szükségük. A község vezetője és a megyei önkormányzat hatékony együttműködése, 

összehangolt munkája eredményeként így további agyagi támogatások érkezhetnek Mogyorósbányára is. 

 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
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Pályázatok 
 

Vidékfejlesztési Program 
 

2019. januárjában érkezett meg Mogyorósbányára a Vidékfejlesztési Program pályázatán elnyert 

különféle munkaeszközökkel felszerelt traktor. A pályázat által biztosított 10 millió forintos 

összeget az önkormányzat további 3 millió forinttal egészítette ki, hogy egy olyan jármű 

teljesíthessen szolgálatot a településen, amivel többek között zöldfelületeket, utakat, árkokat 

lehet karbantartani, továbbá téli időszakban hóeltakarításra, síkosságmentesítésre is lehet 

alkalmazni. A pályázatban vállalt 1 fő gépkezelő munkatárssal az önkormányzat bővítette 

dolgozói létszámát.  
 

 
 

A vendégház udvarán parkoló munkagépet a megérkezés napján tekintette meg dr. Völner Pál 

államtitkár úr, a térség országgyűlési képviselője. 
 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 

Mogyorósbánya Község Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati felhívás „Belterületi utak, hidak, járdák felújítása” nevű alpontjára 

pályázatot nyújtott be a Petőfi Sándor utca – Arany János utca – Jókai utca felújítására. A 

pályázati kiírás szerint útfelújítás esetén kizárólag a jelenleg is szilárd burkolatú, önkormányzati 

tulajdonú utak felújítására, és maximum 15 millió forint támogatásra lehet pályázni. Támogatói 

döntés esetén a pályázatban szereplő utcák új aszfaltburkolatot kapnak. 
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Minibölcsőde építése Mogyorósbányán 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.4.1-19 számú 

„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívásra Mogyorósbánya Község Önkormányzata 

és konzorciumi partnere a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. pályázatot nyújtott be 

„Minibölcsőde építése Mogyorósbányán” címmel. A pályázat szerint egy 7 fő férőhelyes minibölcsőde 

épülne meg a jelenleg kihasználatlan játszótér melletti önkormányzati ingatlan átépítésével.  
 

 
 

A 120 millió forintos projekt megvalósítása során a látványterven látható modern, a mai kor 

elvárásainak megfelelő létesítmény épülne meg a játszótér szomszédságában, mely nemcsak lehetővé 

teszi a Mogyorósbányán élő kisgyermekes szülőknek, hogy bölcsődébe írathassák gyermekeiket a 

településen, hanem még munkahelyeket is teremt. 

 

Óvodafejlesztés 
 

A Magyar Falu Program óvodafejlesztés című felhívására Mogyorósbánya Község Önkormányzata 

pályázatot nyújt be az óvoda melléképületének felújítására és eszközbeszerzésre. A pályázatban szereplő 

tervek szerint a teljeskörű felújítás során egy korszerű épület alakul ki az óvoda udvarán, ahol az egyéni 

fejlesztésre szoruló gyermekeket megfelelő környezetben tudják fejleszteni, továbbá teret biztosít 

különféle óvodai foglalkozásoknak, illetve raktározási funkciót is betölt. A pályázat lehetővé teszi 

eszközök beszerzését is, így pozitív elbírálás esetén bútorokkal, berendezésekkel, játékokkal lehet 

felszerelni a felújított épületrészt. 
 

 
 

A megvalósításhoz szükséges dokumentációt, mely tartalmazza az itt bemutatott látványtervet is, már 

évekkel korábban elkészíttette az önkormányzat. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll, így 

támogatói döntés esetén szinte azonnal megkezdhető a beruházás. 

Havrancsik Tibor 

polgármester 
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Felújítások 
 

2019 tavaszán fejeződtek be a település központjában található I. világháborús emlékmű melletti tér és 

az iskola környezetének felújítási munkálatai. A Hősök tere díszkő burkolatot kapott, megtörtént a 

zászlótartók cseréje, valamint örökzöld növények ültetésére került sor. Az iskola udvarának füvesítése 

történt meg a tereprendezés és a nyírfák ültetése után, továbbá az iskola előtt a dísznövények számára 

kialakított felületek is beültetésre kerültek.  

 

Felújításra került továbbá a településen és a környéken élő kisgyermekes családok által kedvelt és 

látogatott mogyorósbányai játszótér is. A játszótéri eszközök ellenőrzése, felülvizsgálata során feltárt 

hibák kijavítása 2019 áprilisában megtörtént. A játszóterek építésére, karbantartására szakosodott 

vállalkozás munkatársai az elhasználódott elemeket kicserélték, a felújításra szoruló részeket 

megfelelően kezelték, valamint az eszközöket újrafestették. 

 

A Mogyorósbánya és Tát közötti út, illetve a település bevezető szakaszának rossz állapota miatt több 

alkalommal kereste az önkormányzat az út kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t. A Közút 

válaszában szerepel, hogy a burkolatállapoti problémákra a teljeskörű felújítás lenne a megnyugtató és 

hatékony megoldás. Levelükben írják: „A 11129 jelű út felújítása szerepel a Magyar Falvak Program 

keretein belül a tervezett felújítási programra javasolt létesítményjegyzékben. (1+200 km szelvénytől, a 

4+020 km szelvényig, mintegy 2820 méter hosszban) A tervezett felújítás 2022-re van ütemezve, 

megvalósításának időpontja jelenleg nem ismert.” A közút megyei igazgatóságáról kapott tájékoztatás 

szerint a burkolathibák foltszerű javítását július-augusztus hónapra tudják beütemezni. 

Havrancsik Tibor 

polgármester 

 

Óvodai hírek 
 

Az idei nevelési évben első rendezvényünk a 

farsangi bál volt, mely gyermekeink életében igen 

nagy esemény. Óvó nénik és szülők együttes 

munkája eredményeképpen valósulhatott meg 

ebben az évben is. Márciusban több alkalommal 

ellátogatott óvodánkba a nagycsoportosaink 

leendő tanító nénije, majd ezt követően 

óvodásaink is meglátogatták az elsősöket, 

beülhettek az iskolapadba, részt vehettek a 

tanórán. Köszönjük a lehetőséget. 

 

Óvodánkból a 2019-2020. tanévkezdésre 10 

gyermek készül az iskolába. Gyermekeink a 

„Bozsik-program” keretében több alkalommal 

utaztak együtt sportrendezvényekre, melyek a 

nevelési évben folyamatosan valósulnak meg. A 

„Víz világnapja” alkalmából az Esztergomi Duna 

Múzeumból kértünk előadót, aki interaktív 

foglalkozás keretében nyújtott ismereteket 

gyermekeink számára. Ebben az időszakban 

középső és nagycsoportosaink részt vettek az 

esztergomi uszodában egy úszótanfolyamon, ahol 

az oktatók nagy szakértelemmel, egyéni 

fejlettségük szerint foglalkoztak gyermekeinkkel. 

A „Húsvétolónk” alkalmából a helyi 

önkormányzat segítségével nagyon szép 

élményben volt részünk, a hagyományos 

programok mellett zenés interaktív programot 

kaptunk, melyet ezúton is szeretnénk 

megköszönni.  

 

Május hónap minden évben nagyon mozgalmas, 

így volt ez most is, hiszen a gyermeknapi 

programok mellett a ballagásra is készültünk. A 

nevelési év után a nyári szünetben elvégzésre 

kerülnek a szokásos karbantartási, fertőtlenítési 

munkálatok, így a szünet végeztével megújult 

környezetben várjuk vissza gyermekeinket.  

 

Az elmúlt időszakban rendezvényeink, 

tevékenységeink eredményesek, jól szervezettek 

voltak, melyben a helyi önkormányzat és a szülők 

segítségére mindig számíthattunk, köszönet érte.  

 

Babocsai Istvánné 

Tagóvoda vezető 
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Iskolai hírek 
 

Hihetetlen gyorsan repült el a 2018-2019-es tanév 

második féléve iskolánkban. Ennek az is lehet az 

oka, hogy a tanulás mellett színes programok 

tették változatossá kis diákjaink, szüleik és 

pedagógusaink életét. Természetesen minden 

rendezvényt lázas készülődés előzött meg, melyek 

során összefogtak szülők, tanítók, a település 

vezető és lakói egyaránt. Így lehetett, hogy az idén 

rekord bevétellel zártuk a farsangi bált és a 

jótékonysági bált is, melyek bevételeiből 

tanulóink színházlátogatáson és aggteleki 

kiránduláson vehettek rész. Köszönjük 

támogatóinknak! Az idei papírgyűjtés és 

elektronikai hulladékgyűjtés is jól sikerült ezúton 

is köszönjük a szülőknek és a falu lakóinak a 

segítséget!  

 

Természetesen megtartottuk hagyományos 

programjainkat! Januárban 9 fő harmadik és 

negyedik osztályos tanuló vett részt sí táborban. 

Örömmel tölt el, hogy egyre több mogyorósbányai 

kisdiák használja ki ezt a kedvező lehetőséget. 

Szeretettel készültek tanulóink a helyi 

versenyekre, ilyen volt a Húsvétoló és a 

Népdaléneklő verseny, de lelkesen vettek részt a 

településen kívüli megmérettetéseken is. Ilyenek 

voltak a szlovák szavalóverseny, nyelvész 

verseny, matematika verseny, asztalitenisz 

verseny s egyéb sportversenyek. Minden sikeres 

tanulót külön köszöntünk a tanórák közti 

szünetekben, hiszen büszkék vagyunk rájuk, s 

példaként állnak ők minden tanuló előtt.  

 

Hagyományőrző szándékkal az idei évben első 

alkalommal állítottak a fiúk május elsejére 

iskolánk leány tanulóinak májusfát, melyet 

természetesen május utolsó napján le is döntöttek. 

S ez alkalomból a lányok néptánccal és kis 

vendéglátással köszönték meg a fiúk 

figyelmességét. A május legszebb ünnepéről sem 

feledkeztünk, tanulóink osztályonként dallal, 

verssel köszöntötték az édesanyákat! Sikeresen 

rendeztük meg a Nyílt napot, ahol a szülők s 

jövendőbeli szülők is megismerkedhettek a 

tanórákon folyó munkával, betekintést nyerhettek 

a modern oktatási eszközök, a változatos 

munkaformák és a differenciált oktatás 

alkalmazásával a tanórákon. Örömmel fogadtuk a 

nagycsoportosok látogatását, melynek során ők is 

belekóstolhattak az iskolai életbe.  

 

Szívesen nyújtottunk segítséget az önkormányzat 

által megrendezett Sportnaphoz is! A rendezvény 

nemcsak a szép új pályánkat népszerűsítette a 

környező iskolák között, hanem a családi 

vetélkedőnek köszönhetően az iskolás és óvodás 

korú gyermekek és szüleik is kellemes időt 

tölthettek együtt. Iskolánk pedagógusai fontosnak 

tartják a folyamatos önképzést, tanulást, hogy 

mindig új, változatos ismereteket tudjanak, színes 

formában átadni kis diákjaiknak, illetve, hogy a 

nevelési módszereik bővüljenek. Ebben a félévben 

minden pedagógus részt vett az önkormányzat 

által szervezett konfliktuskezelő tréningen. 

Megkezdtek továbbá egy 120 órás tanfolyamot, 

mely segíti az internet által kínált lehetőségek 

megismerését és felhasználását az oktató munka 

során. Szükséges ez, hiszen a papír alapú 

dokumentumkezelést felváltotta a digitális. Már 

nem használunk sem papír alapú naplót sem 

ellenőrzőt, ezeket elektronikus formában érhetik 

el a szülők.  

 

Iskolánkban lassan a hagyományos táblákat 

felváltják az interaktív táblák, eddig két 

tanteremben segítette az ismeretközlést, de a jövő 

tanévtől még egy tanteremben interaktív panel 

váltja fel a hagyományos táblát. 4 pedagógusunk 

történelmi ismereteit, illetve azok átadásának 

módszereit bővítette három napos képzés során. 

Egy tanító néni sikeres minősítő eljárás 

eredményeképpen pedagógus II. fokozatba lépett. 

Gratulálunk neki!  

 

A tanév vége is kínált feladatokat és programokat, 

hiszen az utolsó hétre maradtak az 

osztálykirándulások, a Lézerharc, a 4. osztályosok 

ballagása, a tanévzáró és a vakációt indító 

balatonszárszói táborozás! Talán már minden 

olvasó számára érthető miért repült gyorsan az idő 

a Táti III. Béla Általános Iskola Mogyorósbányai 

Tagintézményében!  

 

A nyári szünet hátralévő részére kívánok minden 

tanulónknak, szüleiknek és pedagógusainknak 

kellemes időtöltést, jó pihenést és feltöltődést! 

 

Székely Keresztes Marianna 

Tagintézmény-vezető 
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Kitüntetés 
 

 

Mogyorósbányán él és munkálkodik  

Hévizi Pál, 
 aki a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen hosszú évekig Ő volt a zenekar karnagya, és tevékenyen vett részt a helyi 

intézmények szlovák nemzetiségi nevelésének bevezetésében. A kezdetektől képviseli a 

településen élő szlovákok érdekeit, az Országos Szlovák Önkormányzatnak is tagja volt évekig, 

részt vesz a Megyei Szlovák Önkormányzat közgyűlésein, tartja a kapcsolatot a Magyarországi 

Szlovákok Szövetségével.  

A helyi közélet aktív tagjaként, fontos számára a szlovák hagyományok ápolása, 

elkötelezettséggel munkálkodik a nemzetiségi tudatosság erősítésében. Együttműködve 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatával a testvérkapcsolatok kialakításában is részt vett, 

melynek fennmaradását a mai napig támogatja. Tudatos tevékenysége eredményeként a 

település óvodájának és iskolájának szlovák nemzetiségi nyelvoktatását figyelemmel kíséri, 

együttműködő támogatásával segíti az intézmények feltételeinek javítását.  

 

 

Hévizi Pál elnök úr idén vehette át a Pro Cultura Minoritatum Hungarie díjat Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes úrtól és Soltész Miklós államtitkár úrtól. Ezzel a díjjal csak olyanokat 

tüntetnek ki, akik sokat tesznek a magyarországi őshonos kisebbségek kultúrájának megőrzésért. 

 

Ezúton is gratulálunk az elismeréshez, szép nyugdíjas éveket kívánunk! 
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Táncórák és nyári tábor Mogyorósbányán 
 

Június 30-án volt a mogyorósbányai és lábatlani Elite Dance School évzáró gálája a 

kultúrotthonban, melyen a gyerekek bemutatták az év folyamán tanult táncaikat, évértékelésre és 

jutalmak kiosztására is sor került.  
 

 
 

Augusztus közepétől újra elkezdődnek a mazsorett és hipp-hopp táncóráink melyekre várjuk régi 

és újonnan jelentkező táncosainkat 3-14 éves korig. Jelentkezni az órákon vagy a 06-20 251-85-

29-es telefonszámon lehet. Szeptemberben kerül majd megrendezésre a 8. mogyorósbányai 

mazsorett fesztivál, melyre szeretettel várunk majd minden kedves érdeklődőt. 

 

Július első két hetében gyermekzsivajtól volt hangos a Művelődési ház és környéke. Közel ötven 

mogyorósbányai és környékbeli gyermeknek kínáltunk változatos programokat a szünidőre.  

 

Voltunk a Balaya játszóházban és moziban is. A focipályán lézerharcolhattak Havrancsik Tibor 

szervezésének és támogatásának köszönhetően.  

 

Két nap is kipróbálhatták az íjászatot a gyerekek, melyet Vizi Ferencnek és Fogarasi Jánosnak 

köszönünk.  

 

Volt ugrálóvár, elsősegély bemutató, kézműveskedés, lovaglás és arcfestés is. Az arcfestéseket 

Mikusné Kiss Zsuzsannának köszönjük, aki a tábor több napján is teljesítette a sorban álló 

gyerekek kívánságait.  

 

Az asztalitenisz szakosztálynak, Somogyi Mihály elnök úrnak köszönet a ping-pong asztalok és 

az adogatógép rendelkezésünkre állításáért, a kis állatok megtekintéséért és megsimogatásáért.  

 

Mogyorósbánya Önkormányzatának köszönjük a lehetőséget, hogy a Művelődési Házba 

szervezhettük táborunkat, köszönjük továbbá a Szlovák Önkormányzat anyagi támogatását, és 

nem utolsó sorban köszönöm a táborozók szüleinek, hogy ránk bízták gyermekeiket.  

 

                                                                                                         Seresné Papp Zsuzsanna 

alpolgármester 
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Programok Mogyorósbányán 
 

A település programjai 2019 februárjában kezdődtek. A mogyorósbányai óvoda és iskola is megtartotta 

hagyományos farsangi bálját a Művelődési Házban. Az óvodások különféle jelmezeikben a közös 

táncolás, mondókázás után egyenként mutatkoztak be a közönségnek. Az iskolások farsangi bálja is a 

hagyományoknak megfelelően zajlott. A jelmezes felvonulás után közös táncolással, táncversennyel 

mulattak kicsik és nagyok egyaránt. Az iskola tanítóinak nagy sikert aratott meglepetésprodukcióját 

követően került sor a program zárásaként a tombolahúzásra. 

 

Nemzeti ünnepünkről való méltó megemlékezésként az 1848-49-es márciusi eseményeket idézték fel az 

iskolai tanulói a Petőfi szobornál. A versek, énekek és táncok után az óvodások és iskolások saját 

készítésű zászlócskáik és virágok elhelyezésével, a települési és a nemzetiségi önkormányzatok pedig 

koszorúzással fejezték ki tiszteletüket. 

 

Idén Mogyorósbánya Önkormányzata is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

szemétszedési akcióhoz. Önkéntesek, valamint az iskola tanulóinak segítségével összegyűjtésre kerültek 

a Tát és Mogyorósbánya közötti út mentén, továbbá a falu belterületén eldobott hulladékok. A 

szemétgyűjtés során közel 20 nagy zsák hulladékot sikerült összeszednie a lelkes csapatnak. 

 

Március végén hagyományteremtő céllal „Tavaszi Retro Bál” került megrendezésre a Művelődési 

Házban az önkormányzat szervezésében. Az elsősorban felnőtt korosztálynak rendezett bálon szép 

számmal vettek részt helyiek és környékbeliek egyaránt. Az estétől másnap hajnalig tartó mulatságon a 

70-es, 80-as, 90-es évek zenéi voltak főszerepben. 

 

Az idei évben is helyi és környékbeli iskolák részvételével zajlott le a már egy évtizedes hagyománnyal 

rendelkező népdaléneklő verseny, melynek kezdetén a táti iskola pedagógusának előadásában egy sváb 

és egy szlovák dalt halhattak a résztvevők, majd közös énekléssel hangolódtak rá a megmérettetésre. A 

gyermekek két kategóriában mérték össze énektudásukat egy kötelező és egy szabadon választott népdal 

eléneklésével, előadásukat szakmai zsűri értékelte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt a résztvevő diákok átvették arany- és ezüstfokozatú okleveleiket kézműves foglalkozással és 

táncházzal mulatták az időt. 
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Áprilisban családi kirándulás szerveződött a Mogyorósi-sziklára. Gyermekek, szülők és 

hozzátartozók közösen sétáltak fel a sziklához, ahol az ügyességi vetélkedőt és sütögetést 

követően bejárták a környéket. A jóhangulatú nap végén a visszaút során a tokodi pincéket és az 

Orbán-kápolnát is érintették a résztvevők. 

 

A húsvéti ünnepek előtt a község oktatási intézményei az ünnepre hangoló programokat 

tartottak. Az iskolások a Művelődési Házban húsvéti népszokásokat felidéző műsort mutattak 

be, a lányok asztaldíszeket készítettek, a fiúk locsolóverseket szavaltak. Amíg a zsűri 

összesítette a díszekre és a versekre adott pontszámait a gyermekek „kakaslövésen” és 

tojáskeresésen vettek részt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodában a gyermekek a feldíszített tojásfa alatt nyuszit simogathattak, majd megkeresték az 

udvaron elrejtett tojásokat. A település legkisebbjei a napsütéses időben egy interaktív, vidám 

zenés-táncos műsorban vehettek részt az óvoda udvarán. 
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A helyi önkormányzat az oktatási intézményeivel együttműködve sportnapot szervezett a Magyar Sport 

Napja alkalmából a műfüves sportpályára, ahol az I. mogyorósbányai műfüves gyermeklabdarúgó 

tornával kezdődtek a programok. A nemzetközi tornán két korcsoportban mérkőztek meg egymással Tát, 

Nyergesújfalu, Tokodaltáró, Szalka, valamint a házigazda Mogyorósbánya diákjai. A legjobbaknak járó 

okleveleken kívül minden résztvevő település egy kupát kapott emlékbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A torna eredményhirdetése után családi vetélkedő vette kezdetét, melyen egy gyermek egy felnőttel 

párban vehetett részt. A különféle ügyességi feladatok teljesítése után a résztvevők és az érdeklődők 

Gálamérkőzést tekinthettek meg, melyen a Mogyorósbányai Szülők csapata az Esztergomi Kistérség Fc 

csapatával játszott barátságos mérkőzést. A döntetlennel zárult játszmát követően a felek úgy döntöttek, 

hogy a győztesnek járó kupát az iskolának adják a sportnap emlékeként. 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzata és az Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpáros Egyesület 

közösen családi napot tartott a sportpályán június első vasárnapján. Délelőtt az V. Hegyek Pokla MTB 

maraton keretein belül ovis-sulis kerékpárversenyen vehettek részt az óvodás és iskolás korú gyermekek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A több kategóriában zajló verseny végén a legjobbak érmet és kupát kaptak, majd elkezdődtek a nap 

további programjai. Ügyességi és logikai feladatokból álló Családi Tízpróba, ugrálóvár, arcfestés, 

íjászkodás, lézerharc, rendőrségi és tűzoltó bemutató, valamint a RépaRetekMogyoró Társulat interaktív 

előadása várta a családi nap résztvevőit. A vidám napot, melyen a gyermekek és a felnőttek is találhattak 

kedvükre való programot, közös „jégkrémezéssel” zárták. 
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Az idei tanévben az önkormányzat segítségével a helyi 

óvoda és iskola is csatlakozott a Bozsik Intézményi 

programhoz, melynek egyik fő célja a 

gyermeklabdarúgás népszerűsítése. A gyermekek a 

sportfoglalkozásokon túl körzeti labdarúgó tornákon és 

fesztiválokon vehettek részt.  

 

 

 

 

 

 

Azok a kis focisták, akik részt vettek a programokon a 

megszerzett élményeken kívül még a tanév végén 

oklevéllel és emlékéremmel is gazdagodtak. A Bozsik-

program jóvoltából az óvoda és az iskola is 

labdarúgással kapcsolatos sporteszközöket kapott, 

melyeket a gyermekek a tanórákon és a tanórán kívüli 

alkalmakon is használhatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

Júniusban Mogyorósbánya Község Önkormányzata és Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzata Óvodai Testvértelepülési Napot szervezett. A helyi óvodával együttműködő 

pilisszentlászlói óvoda gyermekei és dolgozói látogattak el Mogyorósbányára, akiket elkísért a vendég 

falu szlovák önkormányzatának elnöke is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nap programja a mogyorósbányai óvodában kezdődött, ahol az ismerkedés után a vendégek 

megtekintették az intézményt, és együtt játszottak mindaddig, amíg a közös séta nem kezdődött. A két 

település gyermekei és pedagógusai megtekintették és kipróbálták a műfüves sportpályát, valamint a 

játszóteret. Az esemény a Művelődési Házban egy közös ebéddel ért véget azután, hogy a résztvevő 

óvodások a RépaRetekMogyoró Társulat tagjaival együtt énekeltek, táncoltak. 
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Javában zajlik az I. mogyorósbányai műfüves labdarúgó torna, melyre 7, amatőr játékosokból 

álló csapat adta le nevezését. A torna célja a helyiek és környékbeliek rendszeres 

testmozgásának elősegítése, az amatőr labdarúgás népszerűsítése. A jelentkezett játékosok 

elszántságát mutatja, hogy nemcsak a mérkőzések alkalmával, hanem többször sportolási, 

kikapcsolódási céllal is rúgják a labdát a műfüves pályán. Az edzésekre, mérkőzésekre a 

lelkesen szurkoló családtagok is elkísérik a játékosokat, így a sportpálya melletti lelátó is 

megtelik egy-egy focidélutánon. A labdarúgó csapatok minden héten egy mérkőzést játszanak, 

ezáltal majd csak a nyár végére derül ki, hogy ki lesz a bajnok. A torna Seres Milán szervező 

aktív közreműködésével és az önkormányzat támogatásával valósul meg.  

 

 

Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően a 2-4. osztályos tanulók nyári táborban, 

térítésmentesen vehettek részt június végén. A Balatonszárszón megtartott táborban a 

Balatonban való fürdőzésé, kikapcsolódásé volt a főszerep. A tábor résztvevői többek között 

ellátogattak a balatoni hajózást bemutató interaktív kiállításra is a Balatonföldvári 

Hajózástörténeti Látogatóközpontba.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diákok a felügyeletüket ellátó tanítóik jóvoltából kézműves és sportfoglalkozásokon is részt 

vettek a tábor ideje alatt. A vidám eseményeket megörökítő fotókat egy vetítés keretein belül 

tekinthették meg a gyermekek és hozzátartozóik, felidézve ezzel a tábor felejthetetlen élményeit. 

 

Ifj. Havrancsik Tibor 

képviselő 
 

Igazgatási szünet 
 

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. augusztus 21-től 2019. augusztus 23-ig igazgatási szünetet 

tart. A halaszthatatlan anyakönyvi feladatok ellátását Havrancsik Tiborné anyakönyvvezető látja el, aki a 

+36 30 449 1644-es telefonszámon érhető el. 

Kozlik Zsolt 

jegyző 
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