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Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata megalakulása 

Régi hagyományok felelevenítése váltotta ki településünkön - néhány lelkes ember jóvoltából – azt az igényt, mely 

az ősi gyökerek emlékét, a szlovákság ittlétét nem hagyta feledésbe merülni. A rendszerváltás után, 1994-ben 

alakult meg Mogyorósbányán, az akkor még Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, ma már Mogyorósbánya Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzata, mely tevékenyen járul hozzá a település közéleti munkájához. A szlovák 

hagyományok ápolásában a települési önkormányzat, a helyi iskola, az óvoda, zenekar egyaránt részt vállal. 

Intézményeink közül az iskolában 1995 óta, az óvodában 1996 óta szlovák nemzetiségi oktató, nevelőmunka is 

folyik, mely eredményességéről Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata rendszeresen tájékozódik. 

 

Célkitűzéseink   

Elődeink emlékei bizonyítják a szlovák anyanyelvű emberek életét Mogyorósbányán, ezért céljaink közül első 

helyen szerepel őseink tisztelete, a nemzetiségi kultúra megőrzése és átadása a fiatalabb nemzedéknek, valamint a 

nemzetiségi önazonosság átörökítése, a már jól kialakult hagyományok ápolása. A Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat színvonalas kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények támogatásával kíván inspirációt 

kelteni a mogyorósbányai szlovákok, a helyi közösség nemzeti identitásának kialakítása, erősítése érdekében. 

 

Feladataink 

Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata törvényben meghatározott működési területen végzi 

munkáját saját költségvetés, munkaterv, ülésrend szerint. A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, 

ügyintézési és egyéb alapvető feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében 

kapcsolódik a helyi önkormányzat által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – 

informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.  

Feladatként határoztuk meg a helyi szlovák nemzetiségi intézmények (iskola, óvoda) hagyományápoló 

rendezvényeinek, nemzetiségi célokat képviselő programjainak támogatását. 

Az intézményekkel együttműködési megállapodásban, valamint támogatási szerződésben is rögzítjük az év 

folyamán tervezett helyi, illetve testvértelepüléssel közös programok megvalósítását. A megállapodásban a 

nemzetiségi rendezvények, hagyományőrző és kulturális programok, fellépések segítése, a testvérkapcsolatok 

kialakítása, a már meglévő kapcsolatok fenntartása, folyamatos kapcsolattartás nemzetiségi testvértelepülésekkel a 

célunk. Mindezek mellett együttműködési megállapodást kötünk a települési önkormányzattal, a fúvós zenekarral 

és a Harmónia néptánc és mazsorett csoporttal is. Fent nevezett intézményekkel, csoportokkal kötött 

együttműködési megállapodásokban a következő célokat határozzuk meg: 

− nemzetiségi nyelvtanulás népszerűsítése a szülők és gyermekek körében 

− a nyelvi nevelés feltételeinek javítása, 

− közös rendezvényeken egymás segítése a szervezésben, lebonyolításban, 

− hagyományőrzés feladatainak közös végzése 

− a faluban még fellelhető nemzetiségi értékek felkutatása, gyűjtése, archiválása, 

− nemzetiségi pályázatok készítésének, lebonyolításának segítése, 

− az anyaországgal való kapcsolattartás segítése. 

 

Fentieken túl, Mogyorósbánya Község Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodásunkban a 

faluban élő lakosok nemzetiségi tudatosságának erősítését, valamint a testvérkapcsolatok kialakítását és a meglévő 

kapcsolatok folyamatos fenntartását is célul tűztük ki.  

Kötelezettségvállalásunk eredményeképpen a helyi rendezvények támogatása az előző időszakban rendszeresen 

valósult meg, tartottuk a kapcsolatot a Magyarországi Szlovákok Szövetségével, az Országos Szlovák 

Önkormányzattal, a KEM Szlovák Önkormányzattal, a környező települések szlovák csoportjaival. Nagyon sok 

gondot fordítottunk arra, hogy testvérkapcsolataink jól működjenek, és továbbra is tervezzük a nemzetiségi célokat 

képviselő programok anyagi támogatását. A jövőben is szeretnénk a helyi nemzetiségi intézményeinket, 

csoportjainkat, közösségi rendezvényeinket támogatni, nemzetiségi testvértelepüléseinkkel kapcsolatainkat tovább 

építeni. A helyi iskolánkban és óvodánkban szlovák nemzetiségi nevelés, oktatás működik, mely intézményeink 

szintén elkötelezettek a nemzetiségi tudatosság erősítésében, ezért feladatunknak tartjuk folyamatos támogatásukat 

a nyelvi nevelés javítása területén is. 

Büszkék vagyunk sikereikre, melyek népszerűsítik településünk hírnevét, valamint igazolják a szakmai vezetés 

kiválóságát.  

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                              


