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Juhász Gyula: Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 
 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 
 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.
 
 
 

Tisztelt Mogyorósbányaiak! 
 
Közeleg az év legszebb, legmeghittebb ünnepe a Karácsony, mely mindannyiunk számára örömet, 
reményt, szeretetet hoz.  Az idei nehéz esztendő sajnos sokunkat nagy testi és lelki megpróbáltatás elé 
állította, így most még erősebben érezzük: szükségünk van egymásra, szeretteink közelségére, 
családtagjaink körében eltöltött boldog órákra. Kívánom, hogy legyen olyan csodás és örömteli 
karácsonyuk amilyenre vágynak, teljen gondtalanul ünnepük minden pillanata! Engedjék meg, hogy így 
az év végéhez közeledve megköszönjem egész éves bizalmukat, támogatásukat! Kívánom, hogy 
otthonaikat jövőre is békesség és szeretet töltse be, éljenek egészségben, megértésben, szeretetben!  
 

Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket,  
és Isten áldásával kísért boldog új esztendőt kívánok! 

 
Havrancsik Tibor 

polgármester 
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Karácsonyi egyházi gondolatok 
 
A nyár közepétől, augusztus 1-jétől bízta a szalézi szerzetesek gondozására a mogyorósbányai 
plébániát Dr. Erdő Péter bíboros. Az ezzel bekövetkező változások első pillantásra nem annyira 
szembetűnőek. A plébános személyének változásán, egy káplán kinevezésén kívül miben más egy 
szalézi plébánia? 

Mogyorósbánya múltjában van szalézi múlt, hiszen Péliföldszentkereszt közelsége miatt már 
régóta ismerhetnek bennünket a településen és a plébánián. Volt már a településnek szalézi 
plébánosa, Pintér József, kinek végső nyughelye is itt van. Nyergesújfalu, Bajót és Mogyorósbánya 
plébániái pedig, tekintettel közös történelmükre, egyfajta pasztorális régiót alkotnak. Ez azt jelenti, 
hogy a lelkipásztori – hitéleti – tevékenységek ellátása már nagyon régóta közös szemlélettel 
történik. Most ez abban is másabb és több lett, hogy egy közösség, a péliföldszentkereszti szalézi 
közösség papjai és szerzetesi gondoskodnak a hívek lelki szükségeiről. Jelent ez egy állandóságot, 
mert nem egy személlyel találkoznak csupán a hívek, hanem egy szerzetes közösség tagjaival, és 
jelent egy ifjúsági szemléletet is, hiszen mi szaléziak ifjúságnevelő rend vagyunk.  

Sajnos a mostani időszak kihívásai nagyon megpróbálnak mindannyiunkat, s így a személyes 
találkozások utáni baráti beszélgetések, melyek a templomon kívüli programokban tudnak 
elmélyülni még váratnak magukra. De már nagyon várjuk, hogy maszkok nélkül is találkozhassunk 
a település lakóival és mind jobban megismerhessük örömeiket és nehézségeiket. 
Fogadják szeretettel a következő karácsonyi gondolatot az egész szalézi közösség nevében: 

A mai világ egyik aggasztó problémája a vírustól való félelem. Emberek milliói rettegnek a 
világunk jövőjétől. Sok mai fiatal és felnőtt játszik el a gondolattal, hogy milyen lehetséges 
végkimenetele lehet ennek a globális problémának. Összeszorul a szívünk, és nyomaszt bennünket a 
gondolat, hogy a minket körülvevő gyönyörű világot tönkretettük, és lassan, vagy egyesek szerint 
nagyon is gyorsan elveszítjük azt. Sokan a végletekig elmennek és megváltoztatják életvitelüket, a 
világunkhoz és az emberekhez való hozzáállásukat, míg mások lázadnak a felelőtlenség és tétlenség 
miatt. 

Karácsony közeledtével más kérdéseket is fölvet bennem ez a mai világválság. Mi is 
tulajdonképpen az élet? És mit jelent valójában az örökkévalóság? Szent Ágoston mondja: 
„Igazában mi csak egyet akarunk – a boldog életet, az életet, amely egyszerűen élet, egyszerűen 
boldogság”. De Ágoston azt is mondja: pontosabban nézve egyáltalán nem tudjuk, mire is 
vágyódunk, mit is szeretnénk tulajdonképpen. 

Az ember szíve mélyén rejlő nagy kérdésekre, – létezik-e örök szeretet, örök élet és örök 
boldogság – csak Isten végtelensége adhatja meg a választ. Reményre vagyunk megváltva, mondja 
Pál a rómaiaknak és nekünk. Reménnyel lettünk megajándékozva, mégpedig megbízható reménnyel, 
amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelen gondjainkkal, Istenbe vetett hitünk segít a nehéz 
helyzetekben, krízisekben, akár a vírustól való félelem leküzdésében. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
kell foglalkozunk a problémákkal, de Jézus Isten fiaként közénk született, emberré lett, hogy mi 
Isten gyermekeivé lehessünk. Az ember igazi célja, hogy befogadja és megélje Isten szeretetét. 
Karácsony az a nap, mely emlékezetet bennünket Isten végtelen jóságára, és arra, hogy Jézusnak a 
szívünkben is meg kell születni, hogy ne csak saját életünket, hanem általa a világunkat is szebbé és 
a szeretet által élhetőbbé tegyük. Szenteste mindannyian megérezhetjük, hogy Isten nem hagy 
magunkra, szeret bennünket és várja, hogy szívünket kitárva befogadjuk őt, aki az élet értelme és 
reményt ad minden embernek. 

Kívánom mindenkinek, hogy karácsonykor mindenkire jusson több figyelem a családban, és 
a családon kívüli rászorulókban, de ne feledkezzünk meg az ünnepeltről, Jézusról sem, aki vár 
bennünket a betlehemi jászolnál. 

P. Vitális Gábor SDB 
c.apát, plébános 
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Útfelújítás Mogyorósbányán 
 
A Belügyminisztérium 2019. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázatán elnyert 15 Millió forint támogatásból és önkormányzati önerőből valósult meg idén a Petőfi Sándor 
utca 1-34., az Arany János utca 21-23. közötti szakasz, illetve a Jókai utca útburkolatának felújítása.  

A mintegy 21 Millió forint összköltségű beruházás során az 
érintett útszakaszok új aszfaltburkolatot kaptak, így a megújult 
szakaszokon az ott élők rendezett útviszonyok mellett 
közelíthetik meg lakhelyüket, továbbá mindannyian 
biztonságosabban közlekedhetünk.  
 
Az átadást szimbolizálva a nemzeti színű szalagot dr. Völner Pál 
államtitkár úrral, térségünk országgyűlési képviselőjével és 
Hegyi Zoltánnal a kivitelezést végző SWIETELSKY 
Magyarország Kft. ügyvezetőjével vágtuk át. Az átadó 
ünnepségen az elkészült útszakaszokat Vitális Gábor plébános úr 
megáldotta, majd a településünk óvodásai kismotorjaikkal 
jelképesen felavatták. 

Havrancsik Tibor 
polgármester 

 

MAGYAR FALU PROGRAM 
 

Útfelújítás 
 

2020 tavaszán pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében megjelent „Önkormányzati 
tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás” című felhívásra a Sport utca egy szakaszának felújítására. Pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült, így a jövő év első felében az útfelújítás megvalósulhat. A kivitelezés során a Petőfi 
Sándor utcától kezdődően mintegy 160 méter hosszúságban az út új aszfaltburkolatot kap, továbbá a csapadékvíz 
elvezető árok is megújul egy rövidebb szakaszon. Mivel jelenleg csak az utca egy részének felújítására van 
lehetőségünk, ezért bízunk abban, hogy hasonló pályázati lehetőségek kihasználásával a jövőben az utca teljes 
szakasza megújulhat majd. 
 

Óvodai játszóudvar fejlesztése, Óvodaépület felújítása 
 

Az idei évben a mogyorósbányai óvoda fejlesztését elősegítő pályázatokon sikerült támogatást elnyernünk. A 
Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 
felhívásra pályázatot nyújtottunk be, melyen önkormányzatunk sikeresen szerepelt. A támogatói döntésnek 
köszönhetően a mintegy 5 Millió forintos támogatási összegből az óvoda felső játszóudvar kerítésének cseréjét, 
valamint udvari játszóeszközök beszerzését, telepítését tudjuk elvégezni. A munkálatok várhatóan tavasszal 
fognak megkezdődni. Az óvodánkat érintően jövőre további fejlesztések is megvalósulnak, hiszen a Magyar Falu 
Program keretében megjelent „Óvodaépület felújítása” című felhívásra benyújtott pályázatunkat is támogatásra 
érdemesnek ítélték, és mintegy 32 Millió forint összegű támogatásban részesítették. 

 Önkormányzatunk az épület felújításához szükséges 
építési engedéllyel rendelkezik, a bemutatott 
látványtervet a tervdokumentáció tartalmazza. A 
projekt megvalósítása során az óvoda udvarán 
található melléképület kerül felújításra, megfelelő 
körülményt biztosítva így a fejlesztő foglalkozások és 
egyéb óvodai programok megtartásának, továbbá a 
támogatásnak köszönhetően számos óvodai eszköz 
kerül beszerzésre. A pályázatoknak köszönhetően az 
óvodai nevelés még korszerűbb körülmények között 
valósulhat meg, a gyermekek az új udvari eszközök 
használatával tovább fejlődhetnek, élményeket 
szerezhetnek. 

Havrancsik Tibor 
polgármester 
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Mogyorósbányai bekötőút 
 
A Tát és Mogyorósbánya közötti út, illetve a település bevezető szakaszának kezelője a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Tájékoztatásuk szerint a 11129 j. bekötő út 1+200 – 4+020 km szelvények közötti 
szakaszának (Tát külterület – Mogyorósbánya Fő utca 51/A.) felújítási munkáit a keretközbeszerzésen 
nyertes közös ajánlattevők végezhetik. Jelenleg a szerződéskötési folyamatok zajlanak, a munkák 
megkezdésére a téli útüzemet követően, 2021. március 16. után kerülhet sor. A kivitelezési munkálatok 
várhatóan több hónapot fognak igénybe venni. 

Mogyorósbánya Község Önkormányzata 
 

Minibölcsőde építése 
 
A 120 Millió forintos, Európai Uniós forrásból származó támogatásból a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében (TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00006) megvalósuló Minibölcsőde építése 
projekt a megvalósítási szakaszban van. A beruházás a kisgyermekek napközbeni ellátásának, ezáltal a 
település lakosságának a bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megteremtésére irányul. 
Jelenleg az építési munkálatok zajlanak, amit az eszközbeszerzés fog követni. Az épület teljes külső-
belső elkészülte után a használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatása következik. A megnyitás 
pontos időpontja még nem ismert, bízunk abban, hogy minden a tervezettnek megfelelően fog haladni, 
és akkor már a 2021. évben megkezdheti működését a bölcsőde. 

Havrancsik Tibor 
Polgármester 

 

Gyermeknapi ajándékozás 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzata gyermeknap alkalmából minden mogyorósbányai 18 év alatti 
gyermeknek jelképes ajándékként egy tábla csokoládéval kedveskedett. A tavaszi hónapokban a 
koronavírus-járvány miatt a gyermekek nem jártak közösségbe, óvodába és iskolába, nem tudtak 
találkozni egymással, nem vehettek részt programokon, sajnos ezáltal számtalan élménytől estek el. 
Többek között az évek óta nagy népszerűségnek örvendő települési gyermeknapot sem tudtuk 

megszervezni idén a 
járványügyi intézkedések miatt, 
ezért ezzel a kis kedvességgel 
szerettünk volna mosolyt csalni 
a településen élő gyermekek 
arcára. 
 

A csokoládék kiosztását az 
önkormányzat és a hivatal 
munkatársai segítették, termé-
szetesen ügyelve a járványügyi 
előírások betartására. 
 
 Havrancsik Tibor polgármester 
az óvodában személyesen adta 
át a csokoládékat a gyer-
kőcöknek. 
 

Poszpisek-Nemes Bernadett 
alpolgármester 

 
 
 
 



 5  
 

Óvodai élet 2020-ban 
 

Az idei évben óvodánk életében is sok változás 
történt. Az országban kialakult járványhelyzet kissé 
átformálta kis közösségünk mindennapjait. 
Tavasszal óvodánk rövid ideig ügyeleti rendszerrel 
működött, a gyerekek nagy része nem járt óvodába. 
Dolgozóink fertőtlenítették az intézmény egész 
területét a nyári nagytakarításhoz hasonló munkát 
végeztek.  A húsvétra és az anyák napjára való 
készülődést is többnyire otthoni feladatokkal 
próbáltuk segíteni. A gyerekek otthonába juttattuk el 
a feladatokat és természetesen az ajándékokat is. A 
nagycsoportosok búcsúztatója is szűk körben 
óvodánk udvarán lett megtartva. 7 kisgyermek 
búcsúzott óvodánktól, ők szeptembertől iskolások. A 
nyáron a szokásosnál több gyermek járt óvodába, 
ezért és a szülők munkába járási kötelezettségeit is 
figyelembe véve a megszokott 1 hónap karbantartási 
szünetünket is 10 munkanapra csökkentettük. Sajnos 
a nevelési év végi nagy óvodás kirándulásokat nem 
tarthattuk meg, de a gyerekeknek próbáltunk sok 
színes program lehetőséget felkínálni ennek ellenére 
is. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy gyermekeink 
szívesen jönnek óvodába, jól érzik magukat az 
intézményben. Óvodánkban személyi változások is 
történtek az intézmény vezetője Babocsai Istvánné 
nyugdíjba vonult, helyette Seresné Papp Zsuzsanna 
vettem át a tagóvoda vezetői feladatokat. Ez év 
szeptemberétől 12 új kisgyermeket vettünk fel 
intézményünkbe, akiknek beszoktatása már 
megtörtént, hamar beilleszkedtek családias 
környezetű, szeretetteljes óvodai közösségünkbe. 
Gyermek létszámunk jelenleg 38 fő, ebből tanköteles 
korú 16 gyermek, ők a nagycsoportosok. A kis-
középső csoport létszáma 22 fő. Intézményünkben 
nagy figyelmet fordítunk a betegségek 
megelőzésére, a járvány megfékezésére, a bevezetett 

szabályok, korlátozások is ezt segítik. Nagy öröm 
számunkra, hogy a jelenlegi helyzetben óvodánkban 
sem gyermek, sem felnőtt beteg nincs, mindenki 
egészséges és mindenki hiányzás nélkül szívesen jár 
óvodába. Köszönjük a szülőknek is, hogy partnerek 
ebben a nehéz helyzetben, elfogadják kéréseinket és 
betartják a szabályokat. Az idei évben is törekedtünk 
a gazdaságos működésre, az önkormányzat 
segítségével a pályázatok előkészítésére. A nyertes 
pályázatoknak köszönhetően a jövő év sok 
meglepetést tartogat óvodánk számára. Az iskolával 
közösen gyűjtöttünk elektronikai hulladékot, papírt, 
kupakot és részt vettünk a Sulizsák ruhagyűjtő 
akciójában is. Mindezen gyűjtésekből befolyt 
összeget a gyerekek Mikulás és Karácsonyi 
ajándékainak vásárlására és óvodánk szépítésére 
fordítottuk. Szerettük volna a lehetőségekhez mérten 
megvalósítani év végi programjainkat.  Az 
ünnepekre is közösen készülünk, mely a mindennapi 
tevékenységeinkben az irodalmi nevelésben, az 
ének-zenében és az ábrázolásban is megnyilvánul. 
Meghitt, családias, szeretetteljes légkörben várjuk az 
év végi ünnepeket. Köszönettel tartozom az óvoda 
valamennyi dolgozójának egész éves odaadó 
munkájáért, valamint, hogy ötleteikkel és azok 
megvalósításával is segítették munkámat. Köszönöm 
a Szülőknek, a helyi és a nemzetiségi 
önkormányzatnak is hogy partnereink voltak és 
támogatták intézményünket. 

 
Az óvoda minden dolgozója nevében, kívánok 

Mogyorósbánya lakosainak Békés, Boldog 
Karácsonyt és Egészségben Gazdag Új Esztendőt! 

 
 Seresné Papp Zsuzsanna 

 tagóvoda vezető 
 

Idősek köszöntése 
 

A már több évtizedes hagyomány szerint októberben az 
idősek világnapja alkalmából köszöntöttük a településen 
élő 70 év feletti polgárokat, a hölgyeknek egy szép 
virággal, az uraknak pedig egy ízletes borral 
kedveskedtünk.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is külön köszöntöttük 
községünk legidősebb hölgy és férfi lakóját, valamint 
azokat a házaspárokat, akik 50 évvel ezelőtt 
Mogyorósbányán fogadtak egymásnak örök hűséget. 
Részükre az ajándékot Havrancsik Tibor polgármester 
úrral együtt, személyesen adtuk át. Az ajándék átadását a 
száznál is több 70. életévét betöltött számára az 
önkormányzat és a hivatal munkatársai segítették. 

Poszpisek-Nemes Bernadett 
alpolgármester 



 6  
 

Történések az iskolában a 2020-as évben 
 
A 2020-as év januárjában is, mint minden évben 
örömmel, várakozással kezdődött a téli szünet után 
az új naptári év és folytatódott a 2019/2020-as 
tanév. Örömmel vettek részt tanulóink a szlovákiai 
sítáborban, vidáman farsangoltunk és készü-
lődtünk a tavaszi ünnepekre.  
De március közepén tanár, szülő és tanuló is új 
helyzetben találta magát, hiszen a járvány miatt 
online oktatásra tért át minden oktatási intézmény 
így a mi iskolánk is. Mindenki számára kihívás 
volt ez a javából!  
A pedagógusok egy hétvége alatt feltérképezték a 
lehetőségeket, megismerték az új rendszert s 
hétfőre teljesen átálltak az új oktatási formára, s 
folyamatosan igyekeztek több online felületen is 
segítséget nyújtani a tananyag feldolgozásához.  
A szülők többsége is kiválóan vizsgázott 
rugalmasságból, alkalmazkodásból, türelemből, na 
és persze minden tantárgyból!  
Ez az időszak bebizonyította, hogy mégis csak jó 
iskolába járni, hiszen minden tanuló alig várta, 
hogy ismét kinyisson az iskola.  
De mivel erre várni kellett a szülők ötleteltek s 
nekünk tanító néniknek is meglepetést szereztek 
azzal, hogy azt kérték, hogy a Húsvéti 
Locsolóversmondó és Tojásfakészítő-versenyt is 
rendezzük meg online, ami nagyon jól sikerült s 
kicsit elterelte a figyelmünket a vírusról.  

S persze minden pedagógus meghatódva hallgatta 
a pedagógusnapi verseket, melyekkel szintén 
online formában leptek meg a kis tanítványaink.  
A 2019/2020-as tanév így különösen is záródott, 
hiszen minden osztálynak külön tartottunk 
bizonyítványosztást, ahol a bizonyítványon kívül 
jutalomkönyveket kaptak tanulóink s elismerő 
oklevelet a szülők az online oktásban végzett 
munkájukért! Kicsit rendhagyóan, de a 4. 
osztályosok is elballaghattak iskolánktól.  
A nyári szünet után már minden eddiginél jobban 
várta tanár, szülő és a diák is, hogy szeptemberben 
elkezdődhessen a 2020/2021-es tanév. Persze még 
ez sem olyan, mint régen, mert a közös helyeken 
maszkot hordunk, osztályonként játszunk az 
udvaron s folyamatosan fertőtlenítünk! De 
iskolában járhatunk!  
Vannak kirándulások, együtt „játszások” s 
Havrancsik Tibor polgármester úrnak 
köszönhetően elkészült az iskola udvarán egy 
mozgásfejlesztő felület is, melyet ezúton is 
köszönünk!  Bár sok program elmaradt, de volt 
Mikulás délután, mézeskalácssütés osztályszinten, 
és természetesen a karácsonyt is megünnepeljük, 
mert vírus ide, vírus oda a szeretet a szívünkben 
van s az ünnep ettől lesz szép! 
S talán az idei szilveszterkor valamennyien azt 
kívánjuk majd, hogy a jövő évben minden legyen 
úgy, mint régen! 

 
„Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak, a szépnek.  

S szívedben csendüljön mind az ének, hogy vannak, akik szeretnek téged!  
Boldog karácsonyi ünnepeket!” 

 
Székely Keresztes Marianna 

tagintézmény-vezető  

Heves esőzések okozta károk 
 

Ahogyan a környező településeken, úgy sajnos községünkben is több alkalommal okozott károkat a 
nyári időszakban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. A település több pontján keletkezett 
kár utakban és árkokban egyaránt. A kárbejelentések után a szakhatóságok képviselői minden esetben 
helyszíni szemlét tartottak. A helyreállításra önkormányzatunk több, úgynevezett Vis Maior pályázatot 
is benyújtott, melyek jelenleg elbírálás alatt vannak. Támogatói döntés esetén, önkormányzati önerő 
biztosítása mellett lenne lehetőségünk a károsodott út- és árokszakaszok szakszerű helyreállítására. 

Havrancsik Tibor 
polgármester 

Telefonszám változás 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mogyorósbányai Orvosi rendelő telefonszáma megváltozott! 
A rendelő új telefonszáma: 06 (33) 950-367 
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Tájékoztatók 
 

Avarégetés 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés környezetvédelmi döntése értelmében 2021. január 1-től jogszabályi 
változás lép hatályba az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok tekintetében. 
A 2020. évi LI. törvény 7.§ (2) bekezdése alapján 2021. január 1-től az avar és kerti hulladék égetése az ország egész 
területén tilos! A rendelkezés megszegése bírság kiszabását vonja maga után! Tisztelettel kérjük Önöket a rendelkezés 
szigorú betartására! 
 

Kútbejelentés 
 

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a 
tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását. Amennyiben a tulajdonos fenti 
határidőig nem kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.  
A települési önkormányzat jegyzőjének fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút 
együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:  
- a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet;  
- a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet;  
- 500 m3/év vízigénybevétel alatti;  
- a kút épülettel rendelkező ingatlanon van;  
- magánszemély a kérelmező;  
- a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja;  
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.  
Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg illetékes Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása. Az engedélyezési 
eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a 
dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt 
jogosultsággal végezhető. 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket az ingatlant határoló közterületek kezelésének általános szabályairól, melyeket 
Mogyorósbánya Önkormányzat 11/2003.(X.21.) sz. rendelete tartalmazza. Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari 
egységek, elárusítóhelyek előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz, 
járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő teljes terület 
hintéséről, gyomtalanításáról, fű nyírásáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról a 
tulajdonos/használó köteles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a járdaszakasz melletti 
átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról 
gondoskodni. A járdáról letakarított jeget, havat a közút és járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos-, se a 
gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
Tilos az összerakott hó elhelyezése: az útkereszteződési útvonalon, az úttorkolatban, a kapubejárat elé, annak 
szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között. A 
járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani. 
Kérem, a fentiekben ismertetett rendelkezéseket betartani szíveskedjenek! 
 

Kutyatartás alapvető szabályai 
 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő 
életfeltételekről gondoskodni. A jó gazda gondossága mindazon állattartói magatartásokat foglalja magában, melyek egy állat 
jóllétéhez nélkülözhetetlenek. 
Az állattartó gondoskodni köteles az állat szakszerű gondozásáról. A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik 
kutya esetén a mikrochippel történő egyedi megjelölése, valamint az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás megléte 
és széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezelése. Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve 
tartható. Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. Kutyánk életterének 
kialakításakor a biztonságos, szökésmentes elhelyezésre is nagy gondot fordítsunk mind kedvencünk, mind az emberek 
védelme érdekében. Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve az alatt ne tudja 
„átásni” magát, és átugorni se tudja. 
Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, 
kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztethessen. A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles 
eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el. 

Kozlik Zsolt  
Jegyző 
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Sikeres de nehéz év van Mogyorósbánya mögött 
 
 
 
Karácsonykor is vigyáznunk kell egymásra, mert csak így tudjuk 

féken tartani a járványt – többek közt erről beszélt lapunknak adott 

évzáró interjújában dr. Völner Pál. Mogyorósbánya országgyűlési 

képviselője a településre érkezett támogatásokról és az ország 

gazdasági helyzetéről is beszélt. 

 

 

 

„Mogyorósbánya egy kimondottan eredményes évet zárhat: csak a Magyar Falu Program keretében 52 
millió forint kormányzati támogatás érkezett a településre az óvodaépület- és udvar megújítására, 
valamint útfejlesztésre” – mondta lapunknak dr. Völner Pál. Mogyorósbánya országgyűlési képviselője, 
az igazságügyi miniszter helyettese hozzátette: ez csak az egyik forrás, de további kormányzati 
döntéseknek köszönhetően – az elmúlt években a Széchenyi 2020 pályázati rendszer keretében – 
csaknem 600 millió forintot nyertek el Mogyorósbányán. „Közös érdekünk, hogy fejlődjön a település, 
és Havrancsik polgármester úrral nagyon jól együtt tudunk dolgozni az eredményekért” – fejtette ki dr. 
Völner Pál.  

A miniszterhelyettes kifejtette: azért volt lehetőség idén, ebben a minden szempontból nehéz helyzetben 
is a falvak támogatására, mert az elmúlt évtizedben rendkívül jól teljesített az ország. „A magyar 
emberek megfeszített munkájának és a megfontolt, jó kormányzati döntéseknek köszönhetően a 
koronavírus-járvány sem okozott akkora veszteségeket hazánkban, mint más országokban” – mondta, és 
a gazdasági mutatók közül példaként a foglalkoztatottságiakat említette. „A 2010-es kormányváltás és a 
vírus Magyarországra való begyűrűzése között csaknem 850 ezer munkahelyet teremtettünk. Most, 
ebben a válságos évben nálunk 4 százalék körüli a munkanélküliségi ráta, míg az európai uniós átlag 
7,5-8 százalék. Egyes déli államokban pedig a 16 százalékot is eléri” – ismertette az adatokat. 

Dr. Völner Pál arról is beszélt, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a gazdaság erősítése mellett. „A 
járványhelyzetben az élet, az egészség védelme az első, de figyelemmel kell lenni a gazdaság helyzetére 
is – hiszen csak így óvhatjuk meg a munkahelyeket, ami a magyar családok megélhetésének alapja” – 
fejtette ki. A vírussal, annak kezelésével kapcsolatban arról is beszélt, hogy bár nehéz, mindenkinek be 
kell tartania a szabályokat, mert csak közös erővel fékezhetjük meg a járványt. „Mi így tudjuk segíteni 
ezt a munkát, így tudunk csökkenteni az egészségügyi dolgozókra nehezedő terhet. Ők ugyanis nap mint 
nap emberfeletti munkát végeznek az emberek életéért” – tette hozzá. 

„Különös karácsonyunk lesz idén, hiszen nagyon kell vigyáznunk az idősebbekre és azokra, akik az 
egészségi állapotuk miatt kiszolgáltatottabbak a vírusnak. Kevesebb találkozás és kevesebb ölelés lesz 
idén, de ez a záloga annak, hogy minél többen egészségesek maradhassanak. Kívánom minden 
mogyorósbányainak, hogy így is békés és boldog karácsonya legyen” – mondta a képviselő. 

 
 

Mogyorósbányai Hírmondó az Önkormányzat lapja   
Felelős kiadó: Mogyorósbánya Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Havrancsik Tibor 
 Készült: Janella 2010 Kft. Nyomdájában 350 példányban 


