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Móra László: Karácsonyi csengő
Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.
Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.
Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.
Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.
Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.
Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.
Tisztelt Mogyorósbányaiak!
Eltelt ismét egy esztendő, már az adventi időszak is lassan a végéhez ér, de szívünknek egyik legkedvesebb
ünnepe még csak most következik. Az idei év is tartogatott magában sikereket, örömteli perceket, de tudom, hogy
sokaknak sajnos veszteségeket is meg kellett élniük. A testi-lelki egyensúlyunk megtalálásához szükségünk van
arra, hogy a nehéz időkben is megtaláljuk a támaszt, a vigasztalódást, és igyekezzünk mindennapi életünk során
mindenben a szépet, s jót látni, és természetesen ezekből építkezni egy hosszú, boldog élet reményében. Kívánom,
hogy hozza el Karácsony ünnepe mindannyiuknak azt, amire szükségük van az örömteli élethez, támaszt a nehéz
órákban, egészséget a mindennapokban, és szeretetet az élet minden pillanatához! 2021 végéhez közeledve
szeretném megköszönni egész éves bizalmukat, támogatásukat, és mindazt, amivel segítették munkámat!
Kívánom Önöknek, hogy a betlehemi csillag fénye ragyogja be otthonaikat az ünnepeket alatt, és adjon reményt
az előttünk álló esztendőre!
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és Istentől áldott új évet kívánok!
Havrancsik Tibor
polgármester
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Petőfi - Arany - Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése
Az idei évben még a járványhelyzet okozta nehéz időkben is azért dolgoztunk, hogy településünk tovább
fejlődhessen. Önkormányzatunk szűkös anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy önerőből nagyobb
fejlesztéseket, beruházásokat elvégezzünk, éppen ezért folyamatosan figyelemmel kísérjük a megjelenő
pályázati felhívásokat, támogatási lehetőségeket.
Ennek eredményeképpen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot
nyújtottunk be a Petőfi - Arany - Jókai utca mentén a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése címmel az
érintett utcák vízelvezető rendszerének építésére, felújítására. A felújításhoz szükséges vízjogi létesítési
engedélyes tervek már rendelkezésre álltak, hiszen azokat az önkormányzat egy esetleges pályázati
lehetőségre való előkészületként már elkészíttette. Pályázatunkat pozitívan bírálták el, a támogatói
döntésről a nyár elején értesítették önkormányzatunkat.
Ennek értelmében a 199 Millió forintos, 100%-os támogatási intenzitású, Európai Uniós forrásból
származó támogatásból egy újabb szakaszon rendeződik majd a csapadékvíz megfelelő elvezetése a
településen, megelőzve ezzel az esetleges természeti csapások okozta károkat. Az érintett terület ugyan
rendelkezik csapadékvíz elvezető létesítményekkel, de ezek helyenként hiányosak, máshol az állapotuk
nem megfelelő. A meglévő földárkok állapota, a helyenként kialakult beszűkült keresztmetszetek, a
hiányzó műtárgyak és az árkok folytonossági hiánya akadályozzák a zavartalan működést.
Jelenleg a beruházás előkészítése zajlik, a kiviteli terv elkészülte után a közbeszerzési eljárás kerül
lefolytatásra. Várhatóan a 2022-es év első felében el tud kezdődni az építési munkálat, mely biztosan
átnyúlik majd a 2023-as esztendőbe is. A projekt megvalósítása során a korábbi vízrendezési beruházási
szakasztól kerül folytatásra a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése. A munkálatok a következő
szakaszokat érintik: a Művelődési Háztól a Petőfi Sándor utca mindkét oldala az útszakasz végéig,
illetve szintén a Művelődési Háztól a Jókai utca teljes szakasza, mely magába foglalja az Arany János
utca egy rövidebb szakaszát is.
Amennyiben a projekt megvalósul, akkor település szinte összes főgyűjtője biztonsággal, számottevő
károkozás nélkül tudja levezetni az érkező csapadékvizeket, nagyrészt megszűnnek az eddig
rendszeresen előforduló haváriák, amelyek jelentős károkat okoztak az itt élőknek és az
önkormányzatnak.
Tudjuk, hogy az ilyen nagy beruházások az ingatlanok megközelítését érintően kellemetlenségekkel is
járhatnak, igyekszünk ezeket a megvalósítás során minimálisra csökkenteni, de ennek ellenére kérjük
majd a Kedves Lakosságot, hogy a kivitelezés során legyenek megértőek, türelmesek, ezzel is segítsék a
beruházás mielőbbi befejezését!
Havrancsik Tibor
polgármester

Kommunális eszköz beszerzése
Az idei évben sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz
beszerzése című felhívásra. A támogatói döntésnek köszönhetően mintegy 8 Millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült településünk, melyből a pályázatban szereplő eszközöket tudjuk
megvásárolni.
A beszerzendő Husqvarna Rider fűnyíró kompakt méretéből és tulajdonságaiból adódóan a nehezen
megközelíthető helyeken is képes minőségi munkát végezni. A Riderhez tartozó adapterek (vágóasztal,
forgókefe, levélgyűjtő, hótoló, sószóró, utánfutó) mind-mind maximálisan kihasználhatóak az
idénymunkálatok során.
A további eszközök (fűrész és magassági ágvágó) a közterületi növények gondozását segítik elő
zajcsökkentett és költséghatékony (akkumulátoros) működtetéssel. Ezekkel a gépekkel, berendezésekkel
bővül az önkormányzat eszközállománya, amik hozzájárulnak a belterületi közterületek
karbantartásához, közparkok, zöldterületek gondozásához, elősegítve a még hatékonyabb feladatellátást.
Havrancsik Tibor
polgármester
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Újabb útszakasz újult meg Mogyorósbányán
A Magyar Falu Program 15 Millió forintos támogatásának köszönhetően az idei évben újulhatott
meg a Sport utca egy szakasza. Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően az
utcának a felújítással érintett része aszfaltburkolatot kapott, illetve egy kisebb szakaszon a
vízelvezető árok is megújult. A kivitelezés során lakossági kezdeményezés eredményeként egy
fekvőrendőr is kialakításra került az utca alsó szakaszán, mely a gépjárművek haladási
sebességének csökkentését szolgálja.

Az útfelújítással egyidőben egyébként a lakosok biztonságának érdekében a forgalmi rend is
megváltoztatásra került. A Sport utca, és a Zeneház környéke is lakó- és pihenő övezetté lett
nyilvánítva, mely többek között azt jelenti, hogy a legnagyobb megengedett sebesség 20 km/h
lehet, illetve a járókelők az úttestet is használhatják a gyalogos közlekedésre. Ez az újabb
útfelújítás is hozzájárul ahhoz, hogy a településen élők, és az útszakasz használói rendezett
útviszonyok mellett, biztonságosabban közlekedhessenek. Ezúton is szeretném megköszönni az
utca lakóinak, hogy virágosítással, az ingatlanok körüli területek gondozásával, díszítésével
szebbé teszik a környéket!
Havrancsik Tibor
polgármester

Minibölcsőde
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében (TOP-1.4.1-19-KO1-201900006) megvalósuló Minibölcsőde építése projekt hamarosan befejeződik. A műszaki átadás
már korábban megtörtént, a működéshez szükséges eszközök beszerzésre kerültek. Jelenleg az
épület használatbavételi engedélyeztetése és a működési engedély ügyintézése van folyamatban.
A hatósági eljárások után várhatóan a jövő év elején meg tudja majd kezdeni működését a
minibölcsőde, ahol a megadott jogszabályi feltételek teljesülésétől függően 7 vagy 8 fő,
elsősorban helyben élő 1-3 éves korú gyermek ellátását tudjuk majd biztosítani.
Havrancsik Tibor
polgármester
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Óvodai felújítások
A település óvodájának játszóudvara szintén a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően
újulhatott meg a 2021. évben. Az udvar kerítése már elöregedett, felújításra szorult, illetve szerettük
volna bővíteni az udvari eszközparkot is, ezért pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program
keretében megjelent felhívásra, melynek eredményeként mintegy 5 Millió forintos támogatásban
részesítették önkormányzatunkat. A munkálatok tavasszal kezdődtek, mely során megtörtént a
játszóudvar kerítésének cseréje, valamint új kültéri játszóeszközök beszerzésére és beüzemelésére is sor
került. A pályázatunk sikeresen lezárult, a gyermekek már a nyári hónapokban birtokba vehették az új
eszközöket, és az új kerítésnek köszönhetően biztonságban játszhatnak. A jelenleg zajló, óvodai
melléképület felújítása szintén a Magyar Falu program keretében valósulhat meg. A pályázaton elnyert
mintegy 32 Millió forint támogatásból az épület teljes felújítása történik meg, illetve a működéshez és az
óvodai foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzésére van lehetőségünk. Az épület felújítása
hamarosan elkészül, majd beszerzésre kerülnek a pályázatban szereplő eszközök és megkezdődhet a
használatbavételi engedélyezési eljárás. Bízunk abban, hogy az épületet a jövő év első felében már
birtokba is vehetik a mogyorósbányai óvodások.
Havrancsik Tibor
polgármester

Településfásítás
Szeptember végén ültettük el a Vincellér téren azt a 10 darab szivarfát, melyre önkormányzatunk
pályázott az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási program keretében. A minisztérium
teljes ültetési csomagot biztosított, amely a nagyméretű földlabdás sorfa mellett az ültetéshez szükséges
eszközöket, támasztó karó, mulcs és favédő rács is tartalmazta. Az elültetésre került szivarfák egyébként
dekoratív díszfák, melyeknek szép lombkorona formájuk és nagy szív alakú levelük van. A faültetésben
néhány pincetulajdonos is segédkezett, sőt az iskola tanulói is közreműködtek, a szakmai segítséget
pedig a Pilisi Parkerdő jelen lévő munkatársa biztosította.

Kiemelt feladatunknak tekintjük többek között a környezet megóvását, annak folyamatos szépítését,
ezért is csatlakoztunk az idei központi faültetési programhoz. Igyekszünk figyelmet fordítani továbbá a
környezettudatosságra való nevelésre is, ezért nemcsak ebbe a faültetési programba, hanem a még nyár
elején megtartott akcióba is bevontuk az iskolás gyermekeket. A környezetvédelmi világnap alkalmából
júniusban szervezett növény- és faültetés során a játszótér környéke szépült meg a fák és növények által.
Havrancsik Tibor
polgármester
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Központban a dallamok
Sikerrel szerepelt önkormányzatunk a 2021. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett Tér-Zene pályázaton. A Támogatói döntésnek köszönhetően a „Központban a dallamok”
című projektünk megvalósításához 7,5 Millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ennek az
eredményes pályázatnak köszönhetően 2021 júliusa és 2022 júniusa között számos alkalommal tudunk
szabadtéri komolyzenei minikoncertet, előadást megtartani településünk több pontján. A
programsorozatot a Mogyorósbányai Fúvószenekar koncertjével nyitottuk meg, akik azóta több
alkalommal is megörvendeztették muzsikájukkal a népes hallgatóságot a program keretében.
Az idei évben már a pályázatban vállalt
koncertek kétharmadát teljesítettük,
melyeken szebbnél szebb előadásokat
hallhattak a résztvevők többek között a
Fő téren, a Vincellér téren, vagy éppen a
Művelődési Házban. A nívós koncertek
szervezésében, lebonyolításában nagy
segítségünkre van a helybeli Ferge Béla
tanár úr és kedves családja, akiknek
ezúton is köszönöm segítőkészségüket,
kitartásukat.
Havrancsik Tibor
polgármester

Könyvtári hírek
A könyvtár nyitva tartása az idei évben sem változott, keddi napokon 9-12 és 16-18 óra között várok sok
szeretettel minden kedves régi és új olvasót. Az állandó és lelkes olvasók száma a 2021-es évben újabb
tagokkal bővült, aminek nagyon örülök. A 2021-es évben is igyekeztünk (a lezárások és korlátozások
ellenére) folyamatosan kihasználni a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, új könyveink havi-kéthavi
rendszerereséggel érkeztek meg a könyvtárba.
A könyvtári hírek megosztására elsősorban a Mogyorósi Könyvtár facebook profilját használjuk, ez
leggyorsabb és legegyszerűbb módja a lakosság tájékoztatásának. Az önkormányzattal való folyamatos
és jó együttműködésnek köszönhetően tavasszal került sor a településen először a húsvéti nyuszikereső
játékra. A játék nagyon népszerű volt a kicsik és a nagyok körében egyaránt.
Terveink szerint ez a játék hagyományteremtő módon ezután minden évben megrendezésre kerül majd.
A járványhelyzet enyhülésével, a korlátozások feloldásával lehetőség volt újra színházi előadást
rendezni a művelődési házban. A Mesekocsi Színház jóvoltából „Az állatok nyelvén tudó juhász” című
előadást nézhették meg óvodásaink és iskolásaink a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár
támogatásával. December 7-én, szintén könyvtári támogatással a RépaRetekMogyoró Társulat Mikulás
napi előadását nézhették meg a gyerekek.
December 1-től a környező települések példájához csatlakozva Mogyorósbányán is megrendezésre
került az Adventi Ablaknyitogató program. Ezúton is köszönjük a kezdeményezés pozitív fogadását, a
lelkes jelentkezéseket az ablakdíszítésre és vendéglátásra. 2022. januárjától kormányzati támogatásból, a
Nemzeti Művelődési Intézet szakmai közreműködésével 20 alkalmas vesszőfonó szakkör indul a
településen, melyre a létszám az előzetes jelentkezés során már be is telt.
Békés boldog karácsonyt, és egészségben gazdag új évet kívánok!
Teberi Mónika
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Téli tüzelés - Hogyan fűtsünk helyesen?
Javában tart a fűtési szezon, de nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk. A szakemberek
szerint a hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok, továbbá
Magyarországon a hulladékok háztartási tüzelőberendezésben történő égetése évek óta
jogszabályilag tilos! A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése,
beleértve például az alábbiakat is: „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók,
raklapok stb.); rétegelt lemez, bútorlap; építési fahulladék; színes, „fényes” papírhulladék;
petpalack, műanyag hulladék; autógumi; használt ruha; rongy; fáradt olaj; üzemanyag. Az
említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott,
különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a
környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. A légszennyezettség az egyik
legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. Mivel a levegőminőség javítása, a
szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk, ezért kérjük, hogy csak
megfelelő tüzelőanyagot használjanak!
Mogyorósbánya Község Önkormányzata

Óvodai hírek
Óvodánkban az elmúlt tanévben 36 kisóvodás járt, ebből szeptemberben 14-en kezdték meg
iskolai tanulmányaikat. Az Ő számukra ballagó ünnepséget tartottunk az óvodában, és a nyári
szünet után szeptemberben elkísértük az iskolába is a tanévnyitóra Őket. Az új tanévbe nagyon
sok kisgyermek iratkozott be az óvodába az Ő beszoktatásuk a sok betegségnek köszönhetően
eléggé elhúzódott, de úgy érezzük, hogy mára már minden kisgyermek szívesen jár óvodánkba.
Szeptemberben részt vettünk a hagyományos szüreti felvonuláson és a kulturális műsort is
színesítettük dalainkkal, mondókáinkkal. Együtt szüreteltünk a gyerekekkel egy közeli szőlőben,
majd az óvodában ismerkedhettek az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel és a kertekben folyó
őszi munkálatokkal. Óvodai mindennapjainkat különféle programok teszik változatossá, két
alkalommal is élvezhették a gyerekek Ferge Béla zenetanár hangszeres előadását. Sok új dalt
tanulhattunk tőle, illetve különleges hangszereket ismerhettünk meg, és próbálhattak ki a
gyerekek. A művelődési házban az állatok nyelvén tudó juhász című előadást nézhettük meg.
Részt vettünk az iskola által szervezett Márton napon, melyet ezúton is köszönünk az iskola
minden dolgozójának.
Az óvodában papírgyűjtést szerveztünk, a bevételből karácsonyra ajándékot vásároltunk. A
karácsony közeledtével hangolódunk az ünnepre. Részt vettünk az adventi gyertyagyújtáson és
az adventi vásáron. Köszönjük a szülőknek és mindazoknak, akik a vásár során támogatták
intézményünket. Az óvodába a Mikulás is ellátogatott, akit a gyerekek nagy izgalommal vártak.
A Könyvtár jóvoltából a Répa Retek Mogyoró együttes interaktív zenés előadásán vehettünk
részt, a zenés műsor után megjelent a Mikulás és mindenkit megajándékozott egy tábla
csokoládéval.
Év végéhez közeledve szeretném megköszönni a szülőknek az egész évben nyújtott megértését,
támogatását intézményünk felé. Óvodánk minden dolgozójának köszönettel tartozom odaadó
munkájáért, valamint, hogy ötleteik megvalósításával is segítették munkámat.
Az óvoda minden dolgozója nevében, kívánok Mogyorósbánya lakosainak
Békés, Boldog Karácsonyt, Jó Egészséget és Sikeres Új Esztendőt!
Seresné Papp Zsuzsanna
Tagóvoda vezető
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„Hány perc az ünnep?”
Havazással jött el idén a Mikulás a kultúrházba és az iskolai bulikba is. Tanulóik nagy örömére
így előkerültek a szánkók, az iskola udvarán kerekítették a hóember pocakokat, fejeket s a nap
végére a vidám együtt munkálkodásnak köszönhetően kisebb nagyobb hóemberek mosolyogtak
az arra járókra. Együtt munkálkodtak… Milyen jó is együtt lenni! Ezt éreztük szeptemberben is
mikor elkezdtük a 2021-2022-es tanévet, talán még jobban örültünk egymásnak, mint a többi
években, hiszen sajnos már meg kellett tapasztalnunk, milyen az mikor otthonról kell tanulni.
Tudtuk értékelni a tantermi oktatás nyújtotta együtt tanulást!
Vidám tanévnyitóval köszöntöttük a 15 kis elsőosztályos tanulót, akik hamar beilleszkedtek az
iskolai életbe, s alig várták, hogy megismerkedhessenek a számok és betűk világába. A többiek
igyekeztek mindenben segíteni őket. A közös programjaink segítették színessé tenni az iskolai
életet. Az együtt átélt élmények kellenek ahhoz, hogy igazi közösséggé váljunk. Az idei ősszel
Budapesti kirándulást szerveztünk városnézéssel eleven parki játékkal. Végre megrendezhettük
azokat a programjainkat, melyet minden évben nagy örömmel fogadnak tanulóink és szüleik!
Így szeptemberben részt vehettünk a község szüreti felvonulásán. Vidáman versenyezhetett
együtt szülő-gyermek a hagyományos őszi parti rendezvényünkön. A szülők kreativitását
bizonyító jelmezekben versennyel és vetélkedővel ünnepeltük a Haloweent. November 11-én
végre ismét bejárhattuk énekszóval a falut, miután Gábor atya megáldotta kis lámpásainkat,
majd jókedvűen falatoztunk, iszogattunk és beszélgettünk a tűznél így emlékezve Szent –
Márton ünnepére.
Lelkesen készülődtek tanulók és tanítóik az adventi vásárra. Az ügyes kezek megvalósították a
tanító nénik terveit és csodálatos alkotásaikkal szívesen ösztönözték szüleiket, ismerőseiket a
vásárlásra. Tették ezt azért, mert tudták, hogy a vásár bevétele lehetőséget biztosít további közös
programok megszervezésére. Ezúton is köszönjük a szülők vásárlásait és nagylelkű felajánlásait!
Eközben persze tanultunk is, sőt tanulóink versenyeken szerepeltek s elért eredményeikkel jó
hírét vitték iskolánknak s településünknek. Varga Karina 3. osztályos és Jenei Emília 2.
osztályos tanulónk első helyezést ért el megyei szlovák versenyen. A vértesszőlősi
tánctalálkozón iskoláink tanulói táncukkal és vidám énekükkel vívták ki a nézők és a
szakemberek elismerését.
S itt a havas decemberben már a közös karácsonyozásra készülünk, feldíszítettük a tantermeket,
folyosókat, készítjük egymásnak a meglepetéseket s észrevesszük, hogy ünneplőben van a
szívünk is. Ünneplőben mert, együtt lehetünk az iskolában, a programokon, mert ünnep minden
együtt töltött perc, egymásnak adott ajándék. Így nálunk hosszú az ünnep s bízom benne, hogy
tart majd az újesztendőben is!
„Jézus születése idején szeretet és békesség legyen köztünk és egész bolygónkon. S ez az
óhajunk ne csak karácsonyra vonatkoznék, hanem múló életünk minden napjára.”
/Mács József/
Az iskola minden dolgozója nevében áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!
Székely Keresztes Marianna
Tagintézmény-vezető
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Gyermekek és idősek köszöntése az idei évben
Mogyorósbánya Község Önkormányzata gyermeknap alkalmából jelképes ajándékként egy tábla
csokoládéval kedveskedett a községben élő gyermekeknek. A tavalyi évhez hasonlóan
szerettünk volna boldog pillanatokat szerezni a helyi fiataloknak, ezért megajándékoztunk
minden mogyorósbányai 18 év alattit. Nem csak a mogyorósbányai lakhellyel rendelkező
gyermekeket ajándékoztuk meg, hanem minden, a helyi óvodába és iskolába idejáró gyerkőcöt
is.

A helyi iskolába egyébként Havrancsik Tibor polgármester személyesen vitte el az édességeket,
melyeket gyermeknapi köszöntője után jókívánságaival együtt adott át a gyermekeknek az iskola
udvarán.
2021 őszén a település évtizedes hagyományai szerint köszöntöttük településünk idős lakóit, a
hölgyeknek egy virággal az uraknak egy itallal kedveskedtünk. A 70 éven felüli polgárokon
kívül köszöntöttük a település legidősebb hölgy és férfi lakóját, valamint azokat a házaspárokat,
akik 50 illetve 60 évvel ezelőtt Mogyorósbányán kötöttek házasságot. Az aranylakodalmas és
gyémántlakodalmas párokat polgármester úrral közösen, személyesen köszöntöttük, és
kívántunk nekik további egészségben eltöltött, boldog éveket. A május végi gyermekek
köszöntésekor és az októberi idősek üdvözlésekor is az önkormányzat és a hivatal
munkatársainak segítségével juttattuk el az ünnepelteknek az apró figyelmességeket.
Poszpisek-Nemes Bernadett
alpolgármester

Mikulásfutás
December 6-án délután hagyományteremtő céllal közösségi sportprogramot szerveztünk, melyen minden
résztvevő mikulássapkát vagy egyéb kiegészítőt viselt, a leginkább felkészültek még a babakocsit is
feldíszítették. A program a Fő téren kezdődött egy közös bemelegítéssel, majd lassú futással, kocogással
teljesítettük a közel 1 kilóméteres távot. Visszaérkezve a térre néhány helyi jóvoltából ellátogatott
hozzánk lovaskocsin a Mikulás és segítői, az angyal és a krampuszok. A programon résztvevők néhány
jó szóval, egy-egy szem szaloncukorral és közös fotókkal lettek gazdagabban, sőt lovaskocsikázásra is
volt lehetőségük. A vidám, látványos program után a szervezőkkel már a jövő évi tervekről is
egyeztettünk. Köszönöm a résztvevőknek hogy együtt sportolhattunk, továbbá köszönöm a rendezvény
közreműködőinek a felajánlást, a kreatív ötleteket és a sok segítséget!
Poszpisek-Nemes Bernadett
alpolgármester
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Kutyafuttában
Nagy sikerrel zajlott a Kutyafuttában Mogyorósbányán elnevezésű kutyás akadálypályás terepfutó
verseny. A sportesemény ötletével a helybéli fiatal, Pálinkás Ferenc kereste meg az önkormányzatot,
majd a közös munka eredménye egy családias hangulatú, népszerű sportprogram lett. A szervezésben és
a program lebonyolításában is közreműködtek a Canis Lupus Egyesület tagjai, akik egy izgalmas kúszómászó akadályokkal és ügyességi feladatokkal színesített pályát alakítottak ki a mintegy 70 versenyző
részére.
A szervezők lehetővé tették, hogy aki kutya nélkül szeretett volna futni, úgy is teljesíthesse a pályát,
hiszen a legfőbb cél egy jóhangulatú
sportesemény
megtartása
volt.
A
hagyományteremtő
céllal
megrendezett
versenyen a nagyszámú két- és négylábú
versenyzőt népes nézőtábor buzdított a
mogyorósbányai sportpályán. A versenyzők
visszajelzése alapján sikerült egy mindenki
által könnyen teljesíthető ám kihívásokkal teli
pályát kialakítani. A szervezők a verseny után
az
esemény
sikerén
felbuzdulva
megállapodtak abban, hogy jövőre ismét
megrendezik a versenyt, ahol az ideitől
nagyobb versenytávval és még több kihívást
jelentő akadállyal készülnek majd a
résztvevőknek.
Szervezők

Szüreti mulatság
Szeptemberben tartottuk a már több évtizedes hagyománnyal rendelkező szüreti felvonulást és az azt
követő mulatságot. A számos lovasból, fogatosból álló felvonulás a Fő térről indulva végig vonult a
település több utcáján, majd megérkezett a Vincellér térre, a nap további programjainak helyszínére.
Az ünnepi köszöntők után a színpad
a helyi óvodásoké és iskolásoké volt,
akik a hagyományok szerint szlovák
műsorszámmal is készültek.
A rendezvény boroshordójának
megcsapolása után a Mogyorósbányai Fúvószenekar koncertjét
hallgathatták meg a jelenlévők. A
délután további zenei programjai
között minden korosztály találhatott
kedvére valót, hiszen a nótaszótól a
mulatós zenén át a pop előadókig
minden hallható volt. A résztvevők a
Mogyorósbányai
Borbarátok
Egyesület
jóvoltából
különféle
borokat is kóstolhattak a hajnalig
tartó programok alatt. Önkormányzatunk a rendezvény megvalósításához a Magyar Falu Program
keretében a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása keretében 1 millió forint
támogatásban részesült.
Poszpisek-Nemes Bernadett
alpolgármester
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Szőlőhegyi kirándulás
Október elején szőlőhegyi kirándulást szerveztünk Tokod településsel közösen. A már hagyományosnak
mondható őszi túra a két településen kezdődött. A mogyorósbányai kirándulók Mogyorósbányáról a
tokodiak Tokodról indultak neki a mintegy 5 kilóméteres túrának. A túra útvonalán az Orbán-kápolna
mellett találkozott egymással a két kirándulócsoport, ahonnan útjukat együtt folytatták. A tokodi
pincevölgyben több pincegazda is vendégül látta a vidám túrázókat, majd a mintegy 300 főből álló
csoport látogatást tett a Mogyorósi-sziklán is, ahonnan útjuk Mogyorósbánya központjába vezetett, ahol
egy csoportképre is összeállt a népes csapat.

A túra végállomása idén a
mogyorósbányai pincesoron, a
Vincellér-téren volt, ahol a helyi
borosgazdákból
álló
Mogyorósbányai
Borbarátok
Egyesület vendégül látta a túra
résztvevőit. A pincepörkölt és
zsíroskenyér
elfogyasztása
mellett lehetőség volt a helyi
borok kóstolására is, mely
közben
még
népzenét
is
hallhattak a jelenlévők.
A résztvevők estébe nyúló
mulatozással pihenték ki a
túrázás fáradalmait, miközben a
fotósarokban
jobbnál
jobb
emlékképeket készítettek. A nagy
népszerűségnek
örvendő
kiránduláshoz egyébként a tokodi és mogyorósbányai lakosok mellett csatlakoztak még többek között
tátiak, tokodaltáróiak, esztergomiak és dorogiak is.
Poszpisek-Nemes Bernadett
alpolgármester
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Mogyorósbányai Fúvószenekar
A Mogyorósbányai Fúvószenekar 1924-ben történt megalapítása óta megélt több nehéz, sőt embert
próbáló időszakot, de a zene szeretete és összetartó ereje átsegítette ezeken, így már majdnem 100 éve
nyújt sok-sok kellemes percet, örömöt, kikapcsolódást mind a tagok, mind a közönség számára. Pár éve
még nem gondoltuk volna, hogy egy globális világjárvány résztvevői leszünk, azt hittük mindez csak
filmekben létezik, de sajnos 2019 óta ez a mindennapjaink része lett.
A 2021-es év ismét nehéz időszak volt számunkra, sok új problémával szembesültünk, amikhez más
szemlélet, más hozzáállás, rengeteg türelem kellett és fog is kelleni. Mindezek ellenére bízunk benne,
hogy azok a megfoghatatlan, csodálatos dolgok és láthatatlan erők, amiket a zene és közösség együttese
generál, elődeinkhez hasonlóan nekünk is segíteni fognak. Visszatekintve az idei évre igazi hullámvasút
volt a zenekar számára. Sokáig nem tudtunk sem próbálni, sem összejönni egy kis beszélgetésre,
mindenki igyekezett a mindennapokat szó szerint túlélni, de hamar rá kellett jönnünk, hogy ez így
sokáig nem tartható.
Az év elején – a mindenkor hatályos korlátozó intézkedések betartása mellett – sikerült lezárnunk egy
újabb adó 1%-os kampányt, ami nagyon fontos és az egyesület működéséhez nélkülözhetetlen. Nem
lehetünk elég hálásak a felajánlásokért, ezért itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük a 2020-as adóévből befolyt 632 146 Ft-ot, melyet a zenakar kottapultokra, azok
megvilágítására, valamint a Zeneházunknál térfigyelő kamerarendszer kiépítésére fordít, illetve fordított.
A kamerarendszer kiépítéséhez Mogyorósbánya Község Önkormányzata is hozzájárult, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni. Ennek kiépítése régi vágyunk volt, ugyanis több rongálás is történt a
közelmúltban. Szintén régóta húzódó tervünk volt a Zeneház renoválása, amit hosszas előkészületek
után, nagy összefogással április-május hónapokban tudtunk megvalósítani. Azért nem kell félteni a
zenekart, a sok munka mellett a szórakozás és a közös programok sem maradtak el az idei évben. Szuper
és tartalmas hétvégét töltöttünk Diósjenőn, ahol kirándultunk, grilleztünk, valamint meglátogattunk egy
remek kézműves sörfőzdét.
Augusztusban nagyon jó hangulatú próbahétvégét tartottunk a táti pincéknél, ahol részben elkezdtük a
felkészülést a karácsonyi hangversenyünkre és egy kis csapatépítés is szerepelt a programok között.
2021-ben természetesen a közönségünket sem hagytuk zene nélkül, a lehetőségekhez képest sok
felkérést kaptunk.
Szerepeltünk Lábatlanon, Táton és Mogyorósbányán is több alkalommal. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a pályázatiási lehetőségeket a Nemzeti Kulturális Alapnak. A szezon zárásaként sikerült
még október elején megrendezni a Zeneházunknál a 8. Fúvószenekarok Hagyományőrző Fesztiválját,
melyen a közönség és a zenekarok is jól érezték magukat. Karácsony közeledtével sem pihenünk meg,
sőt még egy kicsit rá is kapcsolunk. Advent első vasárnapjával mi is elkezdtük a felkészülést az
ünnepekre, melyen átadtuk a tartós élelmiszerekből összegyűjtött adományunkat a Magyar Vöröskereszt
nyergesújfalui kirendeltségének.
Reméljük, ezzel sokaknak szebbé, könnyebbé tudtuk varázsolni a karácsonyát. A második vasárnapon
kisgyerekeknek rendeztünk mézeskalács díszítést és „hangszersimogatót”, ahol megismerkedhettek a
hangszerekkel, és aki akarta, megmutathatta tudását a karmesterünknek is. A harmadik vasárnapon
felinvitáltuk közönségünket a Zeneház melletti kopjafához, hogy egy mécses meggyújtásával
emlékezzünk az égi zenekarban muzsikáló zenésztársainkra. Aki vállalkozott erre a kis kitérőre, azt
vendégül láttuk egy pohár teára vagy forralt borra.
Az idei évben advent negyedik vasárnapján tartottuk karácsonyi hangversenyünket, melyre gőzerővel
készültünk november elejétől kezdve.
Reméljük egyesületünk 2021-ben is sokaknak nyújtott lelket melengető zenei élményt, s bízunk benne,
hogy az elkövetkezendő években is.
Jó egészséget és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Mogyorósbányai Fúvószenekar
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Szenteste, az Isten szeretetnének érkezése
Az adventi naptárunk ablakait nyitogatva haladunk a betlehemi jászol felé… Végre közeledik az
Este, az éjszaka, mely senkit nem hagy közömbösen. Az előkészületek lassan befejeződnek, de
még mindig van valami tennivaló egy-egy üzletben vagy az otthonainkban. Sokan keményen
ellenálltunk mindeddig, de talán az ünnep hangulata, vagy érzelmeink, idén is elragadnak, hogy
mégis vegyünk néhány fölösleges ajándékot. Aztán talán vagyunk néhányan, akik gondolunk az
„Ünnepeltre” is a sok bejgli, karácsonyfadísz, doboz, ajándék között és tudjuk, hogy a szívünket
is készíteni kell azzal, hogy a gyűlöletet, ellenségeskedést, szétszórtságot, képmutatást, a minden
mindegy megszokást szeretnénk letenni, bocsánatot kérni, megbánni, megbocsájtani… és végül
is befogadni Isten egyszerű szeretetét a Gyermek Jézus mosolyában.
Az advent ideje minden évben megtanítja nekünk, hogy az embernek szüksége van a nagyobb-,
de a mindennapi megtérésre is. A kisebb, vagy nagyobb bocsánatkérésekre. Talán
néhányunknak gyerekesnek tűnik, hogy ilyenkor ki kell békülnünk, a legjobb oldalunkat kell
mutatnunk. Mert így szoktuk… De az az este, a „Szent” este mégis más. Az az este szinte
mágikus. Lelkünkben érezzük, hogy karácsonyeste az ég a földre száll. Azon az éjjelen az
emberek önzése nem fogadja be a Szent Családot, Máriának és Józsefnek el kell fogadniuk a
barlangistálló szegény, hideg és zord körülményeit. Az Isten nagysága emberszerető
kicsinységgé változik.
Isten eljött hozzánk, hogy elhozza az Ő igazi ajándékát, végtelen szeretetét és törékeny
gyermekként emberré lett. A születés történetében Isten keresi az embert, de a betlehemiek
szétszórtságunk miatt nem vesszük Őt észre. Nem az a magatartás fogadja a születő „új királyt”,
a világ megváltóját, mellyel a római hatalmasságok, a nép várja a császár gyermekének
születését. Ott mindenki várakozik és felfogja az eseményeket; a betlehemi barlang eseményeit
viszont csak az képes felfogni, akinek szíve tiszta, vagy legalábbis mint mi, talán
nosztalgikusan, de mégis őszintén odafordulunk egymáshoz és szívünkbe visszafogadjuk,
befogadjuk a másikat.
Karácsonykor térj be a templomba, Isten házába és térdelj a Gyermek Jézus elé. Ő nem
felelősségre von, hanem feltételek nélkül szeret téged, bár figyelmeztet arra is, hogy az ő
szeretete által szeressük egymást. Bízd rá örömeidet és aggodalmaidat. Bízd rá magad teljesen!
Áldott karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak!
Vitális Gábor SDB
c.apát, plébános
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