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Ez évben a 67. május múlik el azóta, hogy
Nagykovácsiból 2200 lélek, nôk, férfiak,
öregek, betegek, gyerekek, anyák csecse-
môikkel, szekerekre zsúfolva, kevéske holmi-
val, fegyveresekkel kényszerítve és kísérve
elindult a solymári vasútállomásra.
Ezt a mondatot, ezt a lélekszámot évrôl évre is-
mételjük, amióta megszületett az emlékezés 
szabadsága.
A rendszerváltozás után is több mint két év-
tizednek kellett ahhoz eltelnie, hogy  a Magyar
Országgyûlés határozatában január 19. napját
a Magyarországi Németek elhurcolásának em-
léknapjává tette.
Joggal érezhetjük, hogy ezzel vált végleg sza-
baddá, ôszintévé az emlékezés. 
Mi a kiûzöttek leszármazottjai, akik szülôhe-
lyükön élünk, helyettük, és nevükben is em-
lékezünk.
Emlékezünk ... amíg vagyunk.
A „sváb” nyelvet sajnos már alig hallani. A
sváb hagyományok javát – amelyek élet-
vitelükhöz, a földmûveléshez kötôdtek – el-
söpörték az elmúlt évtizedek.
A tárgyi emlékek vesznek, tönkremennek el-
porladnak. A több száz éves kôkereszteket a
temetôben lassan teljesen belepi a moha.
Az el nem mondott történeteket örökké ho-
mály fedi majd.
Az át nem adott mindennapi életbeli prak-
tikák, tapasztalatok bölcsességek örökre
elvesznek, … ha hagyjuk.
A mi ismereteink is töredékesek, de nekünk
még vannak a kitelepítettekrôl emlékeink, van
kapcsolatunk velük. 

Az utánunk jövôk kérdéseire azonban ki fog
válaszolni, ha nem lesz tere és helye ezeknek az
emlékeknek? 
Amely település a múltjáról feltett kérdésre
nem tud válaszolni, vajon milyen jövôt tervez?
Védenünk kell a múlt emlékeit, hogy Nagy-
kovácsi egyre gyarapodó lélekszámából,
elôdeihez méltó, s e helyhez kötôdô közösség
legyen, hogy a svábok sokat emlegetett dolgos-
sága, szorgalma, rend- és tisztaság szeretete
láthatóvá váljon.
S hogyha elôször téved valaki településünkre,
rögtön megkérdezhesse, Nagykovácsi nem
svábok lakta település volt egykor?

Kötelességünk ôrizni múltunk értékeit, tovább
plántálni azt a keveset ami még maradt.
Ez ma mindannyiunk felelôssége.

Dr. Klein Ferenc
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke

A kitelepítettekre emlékeztünk
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Ünnepélyes keretek között került
átadásra 2013. május 24-én az Ál-
talános Iskola udvarán a megújult
külsô sportpálya. Az eseményt az
Iskola mazsorett csoportja nyitotta
meg az új sportburkolaton tartott
bemutatóval. Ezt követôen Bencsik
Mónika polgármester köszönetet
mondott a felújításban közremû-
ködôknek. A köszöntôk utána a
gyermekek birtokba vették a meg-
újult pályát és az ünnepség zárá-
saként sportvetélkedôvel avatták fel.

Az új burkolat védelme és a praktikusabb
használat érdekében az iskola felöli oldalon
kiépítésre került egy a meglévô feljárókhoz
csatlakozó térkôvel burkolt felület. A régi
sportfelülettel ellentétben az ÚJ nem alkal-
mas „utcai viselet”, kerékpár, görkorcso-
lya, gördeszka okozta igénybevételekre.
Ezért a kialakításra került új burkolat és
eszközök hosszú távú használatának ér-
dekében elengedhetetlen a sportpálya
igénybevételének módját szabályozni. Ezt
a beruházó Önkormányzat az Iskolával és
karbantartó NATÜ Kft-vel közösen alkotja
meg, ami kifüggesztésre és megis-
mertetésre kerül.

Jakab Balázs

ÁTADTÁK A SPORTPÁLYÁT

Színes borító nyomása
www.d-plus.hu
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2013. május 5-én a német kitelepítés szomorú
napjaira emlékeztünk. Misével kötöttük össze a
múltba való visszatekintést, a római katolikus
templomunkban, amit a kitelepítettek építettek és
hagytak a falunkra.
A helyi közösségbôl leginkább azok a
nagykovácsi családok voltak jelen, akiket érintett
a második világháború lezárását követô méltatlan
politikai döntés, illetve azok a személyek voltak
velünk, akiket érdekel és fontosnak tartják a
közösségi gyökereink ápolását. Nagy sajnálatom-
ra a különbözô körökben csoportosuló falusi fi-
atalság nem képviseltette magát ezen a fontos
napon.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
kezdte a beszédek sorát. A lelki ráhangolódást, az
idôutazást a meghívott sváb kórus tette em-
lékezetessé, akik Hidegkútról látogattak
Nagykovácsiba, szép népviseletükben.
A megemlékezést megtisztelte Csenger-Zalán
Zsolt országgyûlési képviselô úr, Zsámbék pol-
gármestere is, aki családjával jött el hozzánk és
német nyelven kezdte a beszédet, majd magyarul
folytatva felhívta a figyelmet arra a kormányzati
döntésre, mely a német ajkú magyarjaink elhur-
colására való megemlékezésrôl, a nemzetiségek
tiszteletben tartásáról szól.
Néhány nappal vasárnap elôtt elôvettem Greszl
Ferenc plébános úr születésének 100. évfordulója
emlékére szerkesztett könyvet és találomra lapoz-
gatva olvastam. A naplórészletek különösen
megragadóak, ahogyan leírják Nagykovácsiban
zajló eseményeket, visszaidézve a háború hétköz-
napi borzalmait. Hiszen sebeket a második
világháborúban nem csak golyó által szenvedtek
el az emberek, hanem leginkább sokan lelkiek-
ben. Amikor ezt a könyvet olvassa valaki, talán
elszégyelli magát azon, hogy nekünk mik a mai
problémáink, hiszen akaratlanul is összehason-

lítjuk az akkori falunk közösségét és az átélt ne-
hézségeiket, illetve a mostani közösségi prob-
lémákat, amik leginkább személyeskedésekben
merülnek ki.
Fontosnak tartom a településünk identitása miatt,
hogy hangsúlyos helyet kapjon a német nem-
zetiség, akik a svábok által 1702-tôl felépített
Nagykovácsiban a letéteményesei a múlt tisztelet-
tel való megôrzésének.
Idézet a Szomorú napok címû könyvbôl, Greszl
Plébános levelébôl, amit Püspök úrnak címzett
1946. március 4-én:
„S most, midôn a külsô erôszak következtében
mindarra, amit Atyáink, s mi magunk 243 év alatt
felépítettünk, a megsemmisülés vár, búcsút
veszünk Öntôl, s vérzô szívvel, de Isten
akaratában megnyugodva, Excellenciád ren-
delkezésére bocsátjuk Egyházközségünk összes
javait.
Mi, Egyházmegyéjének német ajkú hívei, mindig
hû fiai voltunk a magyar Hazának. Atyáink
verítéke, évszázadokat átívelô kemény harca és
fáradságos munkája az elnéptelenedett, s török
uralom alatt elhanyagolt és parlagon heverô
vidéket virágzó Kánaánná változtatta. Atyáink
nem beszivárgóként, hanem mint telepesek kerül-
tek ide, az akkori hûbérúr, Vatta toborzására...
Atyáink azért jöttek ide, mert behívójuk a refor-
mátus Vatta család biztosította ôket arról, hogy
katolikus hitüket a természetjog szerint meg-
tarthatják és szabadon gyakorolhatják, német
anyanyelvüket korlátozás nélkül használhatják, s
a község életét, templomát és iskoláját a maguk-
kal hozott szokásaik szerint rendezhetik be és ve-
zethetik. – Atyáink révén szorgos munkássá, pon-
tos adófizetôvé és a magyar állam hû polgáraivá
lettünk, egyszersmind Egyházunk hû hívei és
német népünk hûséges fiai maradtunk. Királyaink
és legutóbb a Kormányzó hívó szavára a magyar
Haza védelmében mindenkor vérünket és fiaink
vérét ontottuk. Vagyoni gyarapodásunk egyben
mindig a Haza és az Egyház javát is szolgálta.”
Ezek a sorok példát fogalmaznak meg mind-
annyiunk számára. Kiköveteli a visszaemlékezést
tôlünk arra, hogyan és ki építette Nagykovácsit és
hagyta örökül nekünk.
Azt látom magam körül, hogy az emberek
gyakran felejtik el honnan indultak, kik voltak ott
mellettük, amikor segítség kellett, hogyan jutot-
tak el oda ahol mostanság töltenek be szerepet.
Pedig a történelmi események is azt mutatják szá-
munkra, hogy az életünk egyik napról a másikra
vehet gyökeres fordulatot. Elveszíthetjük min-

denünket, vagyonunkat, családunkat… A kite-
lepített nagykovácsi svábok is csak a közös-
ségnek, az összetartásnak köszönhetik a túlélést,
nem engedték el egymás kezét, bár szétszórták
ôket Németországban. Volt hitük és erejük az
újrakezdéshez. Mostanra már azok a fiatalok,
akik akkor tizen-huszonévesek voltak jóval túl
vannak a nyolcvanadik életévükön. Sajnos a ko-
ruk miatt az idei megemlékezésen nem is tudtak
velünk lenni. De akik az elmúlt két évtized ese-
ményeit figyelemmel kísérték, azok tudják mi-
lyen lelkesedéssel és szeretettel jártak vissza
„haza”. Felajánlva segítségüket sok esetben
anyagilag is. És láthattuk azt a hálát, ami a
szemükben csillogott minden feléjük fordított fi-
gyelem kapcsán.
Mi lehet, ami életben tartja a kitelepített
közösséget? Ez nagy titok számunkra, akik csak
pillanatokra érintôdünk meg, egy-egy esemény
kapcsán, de sokaknak ez a mindennapi élet. Igazi
élet telve szeretettel, alázattal és hittel!

Szeretettel és Tisztelettel emlékezem a falunk
alapítóira, köszöntöm a német nemzetiség
Nagykovácsiban élô tagjait!

Bencsik Mónika polgármester
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Szomorú napokra emlékeztünk…

Képek a kapcsolattartásról
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2013. május 23-án munkaterv szerinti ülését tar-
totta a Képviselô-testület, elôzô napon a Pénzügyi
Bizottság javaslatokat fogalmazott meg több
napirendi kérdésben.
Legfontosabb határozatok a beruházások vonat-
kozásában, a Nagykovácsi Víziközmû Kft.,
NATÜ Kft., az önkormányzat kötelezô feladatel-
látásának közös kistérségi szintû ellátásáról és az
önkormányzat által fenntartott intézményeinkkel
kapcsolatos feladatokról szóltak.
A Víziközmû Kft. 2012. évi beszámolóját – a
Független Könyvvizsgálói jelentés megis-
merésével – és ezzel összefüggésben a FEB
beszámolót a testület elfogadta, az ülésen
felmerült tisztázatlan kérdéseket az Ügyve-
zetônek a Taggyûlés összehívása elôtt írásban
meg kellett válaszolnia, illetve arról döntött a
testület, hogy osztalék kifizetésére nem kerül sor,
a nyereséget tartalékba kell helyezni.
Jogszabály változásnak megfelelôen döntöttek a
képviselôk a víz- és csatorna m3 díj, valamint a
készenléti díjak 10%-os csökkentésérôl.
A Nagykovácsi Település Üzemeltetési Kft.
Felügyelô Bizottságába új tagok kerültek
delegálásra 2014. december 31-ig. Zoltai Bence
ügyvezetôi megbízatása meghosszabbításra
került, szintén a fenti határidôig. A Kft. korábbi
könyvvizsgálójának (IKSZ 98’Kft.) feladat el-
látását 2014. május 31-ig hagyta jóvá a testület. A
NATÜ Kft. 2012. évi gazdálkodásában kimuta-
tott 6.026 ezer forintos saját tôke hiányának
kirendezését tôkeemeléssel biztosítja az önkor-
mányzat, aminek fedezete a költségvetésben ren-
delkezésre álló tartalék.
A Képviselô-testület a terveztt beruházásaival
kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:
A „Vállalkozói Inkubátorház építésére a
Nagykovácsi Öregiskola átépítésével” kapcso-
latos projekt megvalósítása érdekében az I ütem
közbeszerzési eljárását lezárta.
A közbeszerzési eljárást érvényesnek és ered-
ményesnek nyilvánította, az összességében leg-
eredményesebb ajánlat nyertesének a Confector
Mérnöki Iroda Kft-t jelölte meg.
„Napelemes rendszer telepítése és biomassza
alapú fûtés fejlesztése a Nagykovácsi Általános
Iskolában” elnevezésû beruházás közbeszerzési
eljárása szintén érvényesen és eredményesen
zárult.
A napelemes rendszer telepítés nyertes ajánlat-
tevôje a Siva-Mont Épületgépészeti Kft., második
helyezett a KT-Elektronic Kft. lett.
A biomassza alapú fûtés tekintetében elsô helye-
zett a Siva-Mont Épületgépészeti Kft., második
eredményes pályázó az Inox-Therm Kft. lett.
A „Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai
tagóvoda bôvítése” keretében indított közbeszer-
zési eljárás szintén sikeresen és eredményesen
zárult.
Itt a nyertes kivitelezô az Eco System Hungary
Építôipari Fôvállalkozó és Kivitelezô Kft., má-
sodik helyen a Jánosik és Társai Ipari Szolgáltató
és Karbantartó Kft. került kihirdetésre.
Fenti óvoda beruházáshoz kapcsolódó döntés a
mûszaki ellenôri és mérnöki tanácsadó felada-
tokra kiírt közbeszerzési eljárás is eredmé-
nyessége, ahol elsô helyen nyertes pályázóként a
DH 24 Kivitelezô és Szolgáltató Bt., míg má-
sodikként az Anterra Építôipari Zrt. került elfo-
gadásra.

A testület a beruházássokkal kapcsolatosan a fi-
nanszírozás biztonsága érdekében döntést fo-
gadott el, mely alapján a korábbi  folyószámla
hitelkeret összeget 30 millió forint összeghatár-
ban rögzítette.
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevétele alapján az önkormányzat vagyonren-
deletét módosítani kellett arra tekintettel, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló társasági része-
sedéseket, a kiemelt jelentôségû nemzet vagyon-
ba sorolja felsôbb szintû jogszabály, aminek meg-
felelôen rendezésre került a helyi jogszabály is.
A járások kialakulásával párhuzamosan, az
önkormányzatoknak át kell gondolni a környezô
településekkel való együttmûködést, fôként a
kötelezô feladat ellátások tekintetében. Ennek
megfelelôen a képviselôk döntöttek a Buda-
környéki Önkormányzati társulásba való belépés-
rôl és egyben elfogadták az alapító okiratot. A tár-
suláson belül a települési önkormányzatoknak
lehetôségük van arra, hogy egyes feladatokra egy-
egy önkormányzat külön is megállapodást
kössön. Ennek érdekében a testület határozatban
rögzítette, hogy továbbra is közös feladat ellátás-
ra törekszik Remeteszôlôs Önkormányzatával, a
jövôben a jogszabályváltozásoknak megfelelôen
a társulási formában való megvalósításról tár-
gyalásokat kezdeményez. Érinti ez az egészségü-
gyi alapellátást (háziorvos, fogorvos, labor), a
köztemetô fenntartást, a közmûvelôdési felada-
tokat, a közösségi közlekedéssel kapcsolatos fe-
ladatokat is beleértve. Az önkormányzat ezzel
egyidejûleg döntött a „Pilisi kötet” területfej-
lesztési társulásból való kilépésrôl. Törvényi vál-
tozás miatt felül kellett vizsgálni a korábban
kötött társulási megállapodásunkat, amely a szo-
ciális feladat ellátást érinti, a testület úgy döntött,
hogy ezeket a feladatokat továbbra is „Solymár és
környéke Szociális Intézményfenntartó Társu-
láson” keresztül kívánja biztosítani.
A 2013/2014–es óvodai nevelési évben a Kis-
patak Óvodában a maximális gyermeklétszám
330 csöppséget jelent, akik 13 csoportban eloszt-
va örülnek annak, hogy felvételt nyertek az in-
tézménybe.
Az Általános Iskolában módosítani kell az alapító
okiratot, amely rögzíti hogy ebben az intézmény-
ben a következô nevelési évben a maximális gyer-
meklétszám 475 tanulót jelent, amelybôl öt elsô
osztály indul. Az osztálylétszámok bôvülésével
az önkormányzat felvállalta plusz két tanterem
kialakítását és a jelenlegi tálalókonyha bôvítését,
melyre pályázatot adott be a Belügyminisz-
tériumba.
Az önkormányzat földbérleti szerzôdés mó-
dosításról döntött tulajdonos változás miatt.
Jóváhagyta a testület dr. Zsigmond Lívia fogor-
vos megújított feladat-ellátási szerzôdését és
csökkentette a rendelô használati díját. 2013.
július 1-tôl meghosszabbított fogászati rendelés
várja a lakosokat (errôl külön tájékoztatót
olvashatnak).
A Hangya Szövetkezetre vonatkozó kérdôívek
kiküldését követôen, több külterületi termôföldre
eladási javaslat érkezett az önkormányzathoz, de
elôfordult ingyenes felajánlás is. Az önkor-
mányzat élve vételi lehetôségével 5 külterületi in-
gatlan vásárlásáról döntött.
A Képviselô-testület az önkormányzati ingatlan
értékesítések tekintetében mérlegelte a jelenlegi

piaci helyzetet, amelyre az óriási túlkínálat
jellemzô, szinte minden 4-5-ik ingatlan eladó a
településen. A túlkínálat következménye az ingat-
lanárak jelentôs esése. A sikeres értékesítések
reményében a Solymári Otthon Centrum ingatlan
iroda kapott megbízást az önkormányzati ingat-
lanok értékbecslésére és értékesítésére.
A 2012. évi hulladékgazdálkodási törvény vál-
tozásai ez év júliustól az önkormányzatot és a
lakosságot érintô fôbb lehetôségeit ismerhette
meg a testület a részletes jegyzôi tájékoztatóból.
Az állami ünnepek és a munkaszüneti napokhoz
igazodva Jegyzô asszony nyári és téli idôszakban
igazgatási szünetre vonatkozó rendelet javaslatát
jóváhagyta a testület (a lakosok errôl idôben
tájékoztatást kapnak).
Zárt ülésen a Képviselô-testület Kovács
Zoltánnénak óvodavezetôi megbízást adott 2013.
június 3-tól – a betöltetlenül maradt vezetôi
helyre – határozott idôre 2013. augusztus 31-ig,
de legkésôbb a sikeres óvodavezetôi pályázat
lezárásáig.

A Képviselô-testülettel 2013. június 3-án talál-
kozhat a lakosság. Közmeghallgatás, Hangya
Szövetkezeti Fórum, és Csatorna beruházási tájé-
koztató alkalmából.

Örömmel érzékelem, hogy azok a lakosok, akik
csak a Böngészô újságból értesülnek a testület
munkájáról sokszor megköszönik a tájékoztatást!

Tisztelettel: Dékány Angella alpolgármester

Tájékoztató a Képviselô-testület májusi munkájáról

Testvérvárosi látogatás

Szlovákiai testvérvárosunkból Stupaváról egy
népes társaság utazott Magyarországra a pol-
gármester vezetésével. Bár eredetileg Vecsésen
jártak, hogy „káposztás” kapcsolataikat ápolják,
azért szakítottak idôt arra is, hogy egy kicsit
megismerjék Nagykovácsit is. Egy közös ebéddel
és egy gyors falu bemutatással vártuk ôket. 

Bárdos Iván



� Adócsoport 06-26-389-327
Csoportvezetô: Nagy László, 115 m.; nagy.ado@nagykovacsi.hu

iparûzési adó, behajtás
Dervalics Lászlóné, 108 m.; dervalics.ado@nagykovacsi.hu

gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô
behajtása

Képes Imréné, 123 m.; kepes.ado@nagykovacsi.hu
építményadó, telekadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság
adók módjára történô behajtása

A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjármûadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Helyi iparûzési adó  számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám: 11600006-00000000-10677694
Talajterhelési  számlaszám: 11600006-00000000-13499211

� Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy az iparûzési bevallási határidô
2013 május 31-én lejárt. Bevallást be nem nyújtók figyelmét felhívjuk,
hogy a bevallás be nem nyújtása, vagy késedelmes benyújtása miatt  az
ART szerint mulasztási bírság megállapítására van lehetôség.
Tájékoztatjuk a helyi iparûzési bevallás benyújtására kötelezett vál-
lalkozásokat, hogy amennyiben korábbi bevallásaikban téves adatokat ál-
lapítottak meg, úgy kötelezettségüket önellenôrzéssel módosíthatják.
Nyár folyamán adatgyûjtési ellenôrzéseket folytat le az adócsoport, 
amennyiben olyan adatokat találnak, mely megalapozhatja az átfogó el-
lenôrzés szükségességét, az is lefolytatásra kerül.
Önellenôrzéssel helyes adatokra való módosítás esetén adóbírság nem
állapítható meg.
Májusban az adóhátralékkal rendelkezôk esetében az azonnali beszedési
megbízások és munkabér és egyéb jövedelmek letiltásának elsô hulláma
megtörtént.
Az ezek hatására be nem folyt adók beszedése érdekében folyamatosan,
törvényi keretek között adat gyûjtést folytatunk, hogy a fennálló hátralékot
minimalizáljuk.
Tájékoztatjuk azon Adózókat akik továbbra is adó hátralékkal rendel-
keznek, hogy a behajtási eljárásokat az adó kötelezettség megfizetéséig
folytatni fogjuk.
� 49/2012NGM rendeletben meghatározott behajtási költségáltalány
(5000,– Ft) megfizetésére végzésben kötelezzük.
A kiküldött értesítôk alapján többen jelezték Hivatalunkban, hogy nem ér-
tik a késedelmi pótlék felszámolásának okát.
Az ART szabályozása szerint az adók fizetési határidôn túl történô be-
fizetése esetleg nem fizetése esetén késedelmi pótlékot kell felszámítani,
melynek mértéke a jegybanki alapkamat 2 szeresének 365-öd része.
Felmerültek olyan kérdések is, ha valaki hamarabb fizeti be az adóját,
vagy túlfizetését nem kéri ki, akkor miért nem fizet a Hivatal kamatot.
Az ART szerint az Adóhatóságnak ilyen kötelezettsége nincs, mivel nincs
olyan jogszabály, mely kötelezné  Adózót korábbi fizetésre, vagy túl-
fizetésének adószámláján való tartására.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi XCII tv. egyértel-
mûen Adózó kötelezettségévé teszi minden féle adózással kapcsolatos
változás bejelentését. A változás bejelentése a www.nagykovacsi.hu hon-
lapról letölthetô adónyomtatványokon teljesíthetô, a változást követô 15
napon belül. Földhivatali nyilvántartásban bekövetkezett változások pl.
címváltozás bejelentése adózói kötelezettség, nem teljesítés esetén az
ART szankcionálja.
� Tájékoztatjuk tisztelt adózókat, hogy banki átutalás esetén az adózó
neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô azonosítót,
így elkerülhetôvé válik, hogy az Art rendelkezései szerint a beazonosítat-
lan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön.
� Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak
fel számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását
kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a
gépjármûadó hátralékuk meghaladja.

� Aki nem állandó lakos Nagykovácsi Nagyközség illetékességi területén,
egy, vagy több vendég éjszakát tölt, annak idegenforgalmi adó kötele-
zettsége van, melyet a szállásadó szed be és fizeti meg az Önkormányzat
adófolyószámlájára.
Amennyiben az adó levonását a szállásadó elmulasztotta befizetni, úgy
azt akkor is meg kell fizetnie az Önkormányzat számlájára.
A változások miatt bevallási kötelezettség  terheli az érintetteket, ezek a
bevallások az ügyfélszolgálaton átvehetôk ill. a honlapról letölthetôk.
Idegenforgalmi adó mértéke 2013. január 1-tôl 300,– Ft/fô/vendégéjszaka. 

� Építésügyi Szolgáltató Pont 06-26-389-127
Tóthné Halász Hedvig, 117 m., epites@nagykovacsi.hu

Tájékoztatás az Úttörô utca nevének megváltozásról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 14. § (2) bekezdése kimondja, hogy 2013. január
1-jétôl közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét,
aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy
olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rend-
szerre közvetlenül utal.
Településünkön a fentiek alapján az Úttörô utca nevét kellett a Képviselô-
testületnek megváltoztatnia, amelyre a 2013. április 25-i képviselô-
testületi ülésen került sor.
A testületi döntés értelmében 2013. április 26-tól Úttörô utca helyett a
Diófa utca  elnevezést kell használni.  
A névváltozással kapcsolatban a döntésrôl az ügyintézés elôsegítése
érdekében az Önkormányzat az alábbi hatóságokat, szakigazgatási szer-
veket, hivatalokat, stb., már értesítette: 
- a Pest Megyei Kormányhivatal útján a szakigazgatási szerveit

(a Földhivatalt, az Egészségbiztosítási Pénztárat, az Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Igazgatóságot, az Építésügyi Hivatalt, a
Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséget, a Földmûvelésügyi Igazgatóságot,
az Igazságügyi Szolgálatot, a Közlekedési Felügyelôséget, a Munkaügyi
Központot, a Munkavédelmi és Munkaügyi  Szakigazgatási Szervet, a
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet, a Népegészségügyi Szakigaz-
gatási szervet, a Növény és Talajvédelmi Igazgatóságot, a Nyugdíj-
biztosítási Igazgatóságot, valamint a Szociális és Gyámhivatalt)

- a Budakeszi és Érdi Járási Hivatal útján a szakigazgatási szerveit
(a Járási Gyámhivatalt, a Járási Földhivatalt, a Járási Állategészségügyi
és Élelmiszer Ellenôrzô Hivatalt, a Járási Munkaügyi Kirendeltséget, a
Járási Népegészségügyi Intézetet, és a Járási Építésügyi és Örökség-
védelmi Hivatalt),
valamint a Budakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályát, 

- a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát, 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó

Fôigazgatóságát  
- a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárát, 
- a Pest Megyei Rendôr Fôkapitányság útján a Budaörsi Rendôrkapitány-

ságot,  
- a Magyar Posta Nagykovácsi Hivatalát, 
- a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Hivatásos Tûzoltó-

ságát, 
- az Országos Mentôszolgálatot, és rajta keresztül Budaörs és Pest-

hidegkút Mentôállomását, 
- a közmûszolgáltatókat (TIGÁZ, ELMÛ, NK. Víziközmû, Saubermacher-

Bicske).
Az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történô
átvezetésére irányuló eljárást a Budakörnyéki Járási Földhivatal Ingatlan-
nyilvántartási Osztályán a Polgármesteri Hivatal hivatalból elindítja, így az
ingatlanok címének, illetve azok tulajdonosai lakcímének átvezetése az
érintettek közremûködése nélkül megtörténik.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a alapján a helységnév, postai irányító-

A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA
www.nagykovacsi.hu � telefon: 06-26-389-566

Jegyzô: Tóthné Pataki Csilla

Ügyfélfogadási ideje: hétfôn: 13.00–17.30; szerdán: 8.00–15.30; pénteken: 8.00–12.00; Ebédidô: 12.00-13.00 óra között, a hivatal zárva

Ügyfélszolgálat: Dávidné Tóth Edit 110 mellék, nepesseg@nagykovacsi.hu
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szám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszer-
vezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás
esetén a címváltozásnak megfelelô személyi azonosítóról és lakcímrôl
szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki. Ennek érdekében
kérjük, hogy legkésôbb 2013. június 14-ig szíveskedjenek a jelenlegi
lakcímkártyáikat leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Az új
lakcímkártyák elkészültérôl értesítjük az érintetteket, és azok a
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehetôk lesznek.
A közmûszolgáltatókkal (TIGÁZ, ELMÛ, Nagykovácsi Viziközmû, Sauber-
macher-Bicske Kft.) az egyeztetések során megállapodtunk, hogy a fo-
gyasztói lista és a képviselô-testületi határozat elküldésével kezde-
ményezzük a számlázási cím és a fogyasztási hely átírását, amit minden
közmûszolgáltató elvégez. Ehhez azonban szükség van az ügyfelek fo-
gyasztói vagy ügyfélazonosító számára. Ezért kérjük, hogy a lakcímkártya
leadásakor (de legkésôbb az újak átvételekor) ezeket az azonosító
számokat is hozzák magukkal, hogy a listát hiánytalanul össze tudjuk ál-
lítani, és az átírási eljárást el tudjuk indítani.
Kérjük, hogy az utcanév változás átvezetése céljából a postán kiküldött
képviselô-testületi határozattal szíveskedjenek mielôbb felkeresni a fenti
felsorolásban nem szereplô szerveken, szolgáltatókon kívül (pl.: számlave-
zetô pénzintézet, telefon, internet, tv mûsor szolgáltató, munkáltató, 
gyermekek oktatási intézménye, stb.) valamennyi olyan érintett természe-
tes személyt, szervet, szolgáltatót, gazdálkodó szervezetet, ahol az Önök,
illetve családtagjaik lakcíme bármilyen üggyel összefüggésben szerepel.
Megértésüket és közremûködésüket elôre is köszönjük! 

Tóthné Halász Hedvig 

� Igazgatási Osztály 06-26-555-034
Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett, 128 m., igazgvez@nagykovacsi.hu
Dávidné Tóth Edit, 110 m., nepesseg@nagykovacsi.hu 
Kovács Györgyné, 103 m., ugyfel@nagykovacsi.hu 
Dr. Zakály Erzsébet, 121 m., zakaly.igazgatas@nagykovacsi.hu

Anyakönyvi tájékoztató:

Az elhalt személy okiratait a haláleset anyakönyvezésekor le kell adni. Az
anyakönyvvezetô külön kérelemre visszaadhatja a hozzátartozónak –
érvénytelenítve – a személyazonosító- és lakcím igazolványát. Kizárólag
az okmányiroda érvénytelenítheti és adhatja azonban vissza az útlevelet,
a vezetôi engedélyt nem lehet visszaadni.
Hazai jogrendszerünkben megszûnt a tanúsítvány kiállítása, a magyar ál-
lampolgárok külföldön történô házasságkötéséhez 2013. március 1-jétôl
sem a kormányhivatalok, sem a hivatásos konzulok nem állítanak ki ha-
sonló okiratot. Errôl a tényrôl kizárólag a konzul adhat ki a házasulónak
igazolást. Mindenek elôtt azonban a házasulóknak kell arról tájékozód-
niuk, hogy az adott államban tervezett házasságkötéshez milyen iratokat
vár el az ottani hatóság, mert errôl hivatalból nem rendelkezünk kellô in-
formációval.
A külföldi házasságkötés céljára történô családi állapot igazolására az
SZL alapján a járási hivatal jogosult, amennyiben azonban a felhasználás
helye szerinti államban az okiratokat csak felülhitelesítéssel fogadják el, a
Külügyminisztérium kizárólag a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványokat hite-
lesíti felül.
A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat kapcsán szükséges jegy-
zôi engedélyek (hivatali helyiségen kívüli, hivatal idôn túli lebonyolítás és
a 30 napon várakozás idô) esetében az ügyintézési határidô 8 nap. Az
eljárások illetékmentesek.
A házassági jegyzôkönyv érvényességi ideje 6 hónapról 1 évre emel-
kedett.
A házassági névmódosítási és KIM névváltoztatási kérelem bármely
anyakönyvvezetônél vagy konzulnál benyújtható.
2013. március 1-jétôl a doktori címet nem lehet anyakönyvezni és a ko-
rábban bejegyzett doktori címet sem lehet az okiratok kiállításnál fi-
gyelembe venni, tehát a kivonatban nem szerepel. A doktori címet ettôl
függetlenül a továbbiakban is lehet jogszerûen viselni, a személyi ok-
mányokba be lehet jegyeztetni. A személyi igazolvány rendelet mó-
dosítása szerint a feleség csak akkor kérheti a házassági nevében a férj
doktori címének feltüntetését, ha azt a férj is viseli, tehát elôször a férjnek
kell kérnie a saját doktori címének felvételét a rendszerbe és a személyi
okmányába. Az anyakönyv megfelelô rovatában, a  névaláírásban már
érvényesítheti a jogszerû névviselést. 

Fábos Éva anyakönyvvezetô

� Önkormányzati Osztály 06-26-389-127
Osztályvezetô: Balzó Edina, 114 m.; human@nagykovacsi.hu
Erôs Kálmán közterület-felügyelô, 132 m.; 06-30-314-3196;

eros.kalman@nagykovacsi.hu  
Páva Józsefné településmérnök, 116 m.; településmernok@nagykovacsi.hu
Szabó Bernadett pályázati referens, 126 m.; palyazat@nagykovacsi.hu
Gróf Andrea mûszaki ügyintézô, 131 m.; muszak@nagykovacsi.hu
Jakab Balázs mûszaki ügyintézô, 118 m.; jakab.muszak@nagykovacsi.hu

Kedves Olvasók!
Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is
szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. Az építkezéseken,
ugyancsak hétvégén „fúrnak-faragnak”, így sokak nyugalma és pihenése
hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt.
Nagykovácsi Önkormányzat Képviselô testületének 3/2002.
(II.14.).sz. Kt. rendelete a környezetvédelemrôl (továbbiakban: helyi
rendelet) egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi, joggal szá-
míthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén is. 

15.§  (1) A község belterületén belül tilos hétköznap
19.00-7.00 óráig, szombaton 16.00 órától hétfô 7.00
óráig:
- akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más tech-

nikai és egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és
közcsendet sértô zaj okozása,

- erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység,
- zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonke-

verô, fûrészgép, stb.) végzése.

Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek – az ingatlanon
lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható A fenti állapotok
felszámolása érdekében kérek minden érintettet, hogy az idevonatkozó
alábbi rendeletet is szíveskedjen betartani. 
A   folyamatos ellenôrzések alkalmával   megállapított szabálysértések al-
kalmanként 150.000 Ft-ig pénzbírsággal, vagy 50.000 Ft-ig helyszíni
bírsággal büntethetôek.
A gazos elhanyagolt területek ellenôrzése közterületeken és az ingat-
lanokon belül 2013. május 15. után folyamatosan történik.
A helyi rendelet
18.§ (10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskod-
ni az ingatlan, és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról,
a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gyom-mentesítésérôl.
(11) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a telekingatlanról
a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelô
nyesésérôl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti
közlekedés akadálymentességét. Az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni az ingatlanán lévô fák közterület fölé átnyúló részén
lévô fészkelô helyek alatti közterület szennyezôdéstôl való megtisz-
tításáról. A madarak által okozott szennyezôdés eltávolításával
kapcsolatos költség azon ingatlantulajdonosokra is kiterjed, ahol a
közterülettel határos építményen fészkelô madarak okozzák a köz-
terület szennyezôdését.
Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám. 
Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még
mindig) a Hivatalunknál. 
A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani,
ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk
segítsék - tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása
sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés.   
Az építkezôk egy része – eléggé elítélhetô módon – a keletkezô cso-
magolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevékeny-
ség környezetszennyezô, veszélyes és ezért  szigorúan tilos!

Erôs Kálmán közterület-felügyelô

� Pénzügyi Csoport 06-26-555-035
Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita, 107 m.; penzugy@nagykovacsi.hu
Baráthné Nagy Judit, 109 m.; barath.penzugy@nagykovacsi.hu
Pappné Molnár Afrodité, 102 m.; pappne.penzugy@nagykovacsi.hu
Tóth Katalin, 133 m.; koltsegvetes@nagykovacsi.hu
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� Titkárság 06-26-555-009, titkarsag@nagykovacsi.hu
Bodnár Julianna jegyzôi titkárnô, 106 m.; bodnar.titkarsag@nagykovacsi.hu
Fábos Éva polgármesteri titkárnô, anyakönyvvezetô, 105 m.;

fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
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Bencsik Mónika polgármester fogadó órája 
minden hónap elsô hétfôje 14.00–17.30 óráig

Dékány Angella alpolgármester 
hétfôn és szerdán 8.00–12.00 óráig a hivatalban elérhetô

Tóthné Pataki Csilla jegyzô 
minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad 13.00–17.30 óráig. 

Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon 
bejelentkezni a titkárságon.

Tel.: 06-26-555-009/111 mellék, e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

FOGADÓ ÓRA

Györgyi Zoltán fôépítész, 129 mellék; foepitesz@nagykovacsi.hu
Ügyfélfogadási ideje: hétfôn 13.00-17.30 óráig, elôzetes telefonon történô beje-
lentkezés alapján.

NAGYKOVÁCSI VÍZIKÖZMÛ KFT.
Honlap: http://www.nagykovacsivizikozmu.hu/

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási rendje: 
hétfôn 8.00–18.00 óráig és szerdán 9.00–11.00 óráig fogadja ügyfeleit a 

Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

e-mail cím: nvkiroda@enternet.hu
e-mail cím: mûszaki ügyekben: nvk@t-online.hu

Ügyfélszolgálati iroda mobil telefonos elérhetôsége: 06-30-466-6580

DÍJBESZEDÔ HOLDING ZRT.
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartási rendje: 

hétfôn 14.00–20.00 óráig és szerdán 8.00–14.00 óráig fogadja ügyfeleit 
a Kossuth L. u. 109. sz. alatti irodájában.
� 06-26-555-406 vagy fax 06-26-555-407

Közjegyzôi elérhetôségek:
dr. Komáromi József - 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: 06-23-457-032

dr. Huszár Éva - 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.; Tel/fax: 06-26-355-159

Zoltai Bence ügyvezetô: 06-30-441-2091
Csernusné Turai Judit irodavezetô: 06-30-451-7361

A Budakeszi Járási Hivatal Hivatalvezetôjének tájékoztatója
Erdôs Péter falugazdász fogadja és segíti az ügyfeleket az ügyfélbarát szolgáltatások
színvonalának emelése és jobb elérhetôsége érdekében az alábbi napokon és
helyszíneken:

Hétfô (8:00-17:00) Budakeszi, Fô u. 179.
Kedd (8:.00-16:00) Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.
Szerda (8:00-16:00) Budaörs, Szabadság u. 134.
Csütörtök (8:00-16:00) Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
Pénteken (8:00-12:00) Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

A falugazdász feladatkörök három nagy egység köré csoportosítható:
– hatósági munkára (ôstermelôi igazolvánnyal kapcsolatos teendôk, vis maior esetek

hatósági szemlése, stb.)
– termelôi segítségnyújtásra, tájékoztatóra és információ átadására és
– adatgyûjtés, s a termésbecslések végzésére, illetve a havi jelentések készítésére.

Budakeszi Okmányiroda – Budakeszi, Dózsa György  tér 25.
Hétfô 8:00-20:00
Kedd 8:00-20:00
Szerda 8:00-20:00
Csütörtök 8:00-20:00
Péntek 8:00-20:00

Dr. Szelenczy Gabriella járási hivatalvezetô

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petôfi tér 1.

Telephelye: 1126 Budapest, Böszörményit út 24/b.
Tel: 06-1-766-5851; E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu

Értesítjük, hogy a 63/2012.(XII.31.) BM rendelet és a 347/2012.(xII.31.) Kormány ren-
delet  értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó fe-
ladatok – a települési Önkormányzat közigazgatási határai belül – a Magyar Kémény
Kft. Alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink 2013. május 1. és június

30. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek.

Perjés András
központi kirendeltség vezetô

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének
15/2013.(V.24.) rendelete

az önkormányzati tulajdonú Viziközmû Kft. által nyújtott 
ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól 

szóló többször módosított 
27/2010.(XII. 09.) rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulaj-
donú Víziközmû Kft. által biztosított ivóvíz szolgáltatás és szenny-
vízelvezetés díjairól szóló 31/2004.(XII. 10.) rendeletét (a továbbiak-
ban: R) az alábbiakban módosítja:

1. §
A R 2. § a következôk szerint módosul: 

Szolgáltatott ivóvíz nettó díjai:

(1) Lakossági fogyasztási díj: 389 Ft/m3+ÁFA
(2) Lakossági készenléti díj: 6.264 Ft/év/fogyasztó+ÁFA
(3) Közületi fogyasztási díj: 573 Ft/m3+ÁFA
(4) Közületi készenléti díj: 6 960 Ft/év/fogyasztó+ÁFA

2. §
A R 3. § a következôk szerint módosul: 

Szolgáltatásért fizetendô nettó csatornadíjak:

(1) Lakossági fogyasztási díj: 427 Ft/m3+ÁFA
(2) Lakossági készenléti díj: 6.264 Ft/év/fogyasztó +ÁFA/
(3) Közületi fogyasztási díj: 669 Ft/m3+ÁFA
(4) Közületi készenléti díj: 6 960 Ft/év/fogyasztó +ÁFA/

3. §
(1) A R módosítással nem érintett rendelkezései hatályban maradnak.
(2) Jelen rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. 

Bencsik Mónika Tóthné Pataki Csilla
polgármester jegyzô

Területfejlesztési fórumot tartottak
az Öreg Iskolában

Bencsik Mónika polgármester köszöntötte a zsámbéki és a pilisvörösvári kis-
térségek településeinek vezetôit, gazdasági szereplôit, civil szervezeteit azon a
fórumon, amit a megyei önkormányzat szervezett a területfejlesztési koncepció
bemutatására.
Szûcs Lajos, a megyei közgyûlés elnöke a koncepció megalkotásáról elmondta,
hogy „úgy kell felépíteni a megyei terveket, mint egy puzzle-t, ahova minden
település belerakja a saját elképzelését. Az szeretnénk, hogy a következô fej-
lesztési ciklus elsô napján, 2014. január elsején ténylegesen elindulhassanak a
programok, mert az a célunk, hogy a források idôben, jó helyre érkezzenek!”

Körzeti Megbízott Iroda
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58., Telefon: 06-26-355-613
Körzeti megbízott: Veverka Gábor rendôr fôtörzsôrmester 

Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom a tisztelt
Nagykovácsi lakosokat 

minden páratlan héten, hétfôn 16.00–18.00 között az irodában.
Elérhetôségeim: telefon: +36-70/672-4693; e-mail: kmb@nagykovacsi.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

ESÉLYTEREMTÉS PEST MEGYÉBEN
2013. 05. 24.

Az „Egyenlô bánásmód – mindenkit megillet!” üzenettel tudatosította a diszkrimináció-
mentesség követelményét az Egyenlô Bánásmód Hatóság (EBH) 2013. április 24-én zárult
imázskampányában. A hatóság esélyteremtô szolgáltatásai a megyében a Pest Megyei
Kormányhivatalban érhetôk el. Dr. Klein Katalin, a hatóság megyei egyenlôbánásmód-refe-
rense 2011 szeptemberétôl havi 16 órában fogadja Budapesten, valamint minden hónap utol-
só csütörtökén Cegléden a panaszosokat, és nyújt diszkriminációs jogorvoslati lehetôséget
a megyei lakosoknak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Pest megyében a jogszabállyal
védett csoportok közül az egészségi állapottal összefüggésben sérült leggyakrabban az
egyenlô bánásmód követelménye.

A diszkrimináció az élet számos területén jelen van és több társadalmi csoportot sújt hazánkban is.
Az Egyenlô Bánásmód Hatóság európai uniós finanszírozású TÁMOP–5.5.5 programjával vállalko-
zott arra, hogy a hatósági feladatok ellátásán túl a projekt eszközeivel a diszkriminációs folyamatok
megelôzésében is szerepet vállaljon. A projekt eseményein és szolgáltatásain keresztül a külön-
bözô társadalmi csoportok széles körben szembesülnek az egyenlô bánásmód követelményével, a
hatósági tapasztalatokkal és a jogorvoslati lehetôségekkel. Az EEBBHH  TTÁÁMMOOPP––55..55..55//0088//0011  eeuurróóppaaii
uunniióóss  pprroojjeekktt  22001133..  ffeebbrruuáárr  11..  ééss  áápprriilliiss  2244..  kköözzöötttt  ffuuttóó  mmééddiiaakkaammppáánnyyaa komplex kommunikációs
eszközökkel erôsítette meg a hatósági célok elérését.
DDrr..  CCssóókkááss  EErrnnaa a hatóság „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erôsítése” uniós projektjének jogi koordinátora elmondta, hogy a program saját ku-
tatásának országos mintájában aazz  EEBBHH  iissmmeerrttssééggee  22  éévv  aallaatttt  aa  pprroojjeekktteesseemméénnyyeekk  ééss  aa  mmééddiiaakkaamm--
ppáánnyy  hhaattáássáárraa  3311%%--rróóll  4466%%--rraa  eemmeellkkeeddeetttt..
Az állampolgárok jelentôs hányadának a bôrszíne vagy az egészségi állapota miatt jelent napi prob-
lémát a megélhetés, a szolgáltatások igénybevétele, az ügyintézés. Mások az életkoruk vagy éppen
a szülôi (anyai) szerepükbôl adódóan érzik úgy, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek, fôleg a
munkavállalás során. Az életkor, a fogyatékosság, a bôrszín vagy az anyaság miatti hátrányos
megkülönböztetés diszkrimináció, amelyet jogszabály tilt. A diszkriminációval szembeni jogorvoslati
lehetôség igényevétele minden ember számára alapvetô emberi jog – emelte ki a jogásznô.
A TÁMOP–5.5.5 projektben jött létre és mûködik az országos egyenlôbánásmód-referensi hálózat,
amely mindenkinek a lakóhelyéhez közel nyújtja a jogérvényesítés lehetôségét. A 19 megyében és
a fôvárosban összesen havi 336 óra az ügyfélfogadás idôtartama. A 2009. szeptember 1. és 2013.
március 31. közötti idôszakban összesen 6324 fô kereste meg a hatóság szakembereit. A refe-
rensek panaszbejelentô nyomtatványokon rögzítik a szükséges adatokat, ha a panaszos bejelen-
tésébôl valószínûsíthetô, hogy fennállnak az eljárás megindításának a törvényes feltételei. A refe-
rensek a hatósághoz továbbítják a panaszbejelentéseket. Az egyenlôbánásmód-referensi hálózat
közremûködésével kezdeményezett eljárások 346 esetben eredményeztek hatósági döntést. A
jogsértések megállapítása mellett az esetek közel 9 százaléka zárult a panaszos és a hátrányosan
megkülönböztetô bepanaszolt jogszabályoknak is megfelelô egyezségével.
DDrr..  CCssóókkááss  EErrnnaa elmondta azt is a sajtó képviselôinek, hogy az országos médiakampány hatására
a hatósági ügyek száma jelentôsen emelkedett, amelyben a könnyen elérhetô referensi hálózatnak
is nagy szerepe van. A referensek szakmai és civil partnereikkel is együttmûködnek az egyenlô
bánásmód követelményének és elônyeinek tudatosításában.
DDrr..  KKlleeiinn  KKaattaalliinn,, Pest megyei egyenlôbánásmód-referens a helyi tapasztalatairól számolt be rész-
letesen a sajtó képviselôinek. A megyei referens közel 300 ügyfelének 10 panaszbejelentését ter-
jesztette az Egyenlô Bánásmód Hatóság elé. A legtöbb panaszost egészségi állapota vagy fogya-
tékossága miatt érte a hátrányos megkülönböztetés, de többeket diszkrimináltak nemzeti kisebb-
séghez tartozásuk miatt is a megyében.
A diszkriminációs esetek feltárásához szükséges, bizalmi légkör kialakítására is alkalmas félfoga-
dási környezetben az ügyfelek nem csupán tanácsadást vehetnek igénybe – mondta el a referens,
aki panaszbejelentô nyomtatványokon rögzíti a szükséges adatokat, segítséget nyújt a beadványok
elkészítésében, és továbbítja azokat a hatósághoz.

Dr. Klein Katalin legközelebb június 27-én 10.00 és 14.00 között várja az ügyfeleket a Ceglédi
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén (2700 Cegléd, Dózsa György utca 1. földszint, tele-
fonszám: 06 53 314 710).

További információk:
Dr. Klein Katalin egyenlôbánásmód-referens
Telefon: 06 30 982 5620, e-mail: jur-klein@t-online.hu
Ágó Anna kommunikációs és rendezvényszervezô koordinátor
Telefon: 06 1 795 2994, e-mail: anna.ago@egyenlobanasmod.hu
Fris E. Kata kommunikációs koordinátor
Telefon: 06 1 795 2999, e-mail: katalin.fris@egyenlobanasmod.hu

Egyenlô Bánásmód Hatóság TÁMOP-Projektiroda
TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem 
- a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erôsítése
1024 Budapest, Margit krt. 85. VII. emelet
Telefonszám: 06 1 7952 975
http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop

Építkezünk
azaz, ami nem 

a „kirakatban” zajlik

Fontosnak tartom elmondani, mert nem elég-
szer hangzik el, hogy az elfogadott költségvetés
elôirányzat számokat tartalmaz, azaz bevételi és
kiadási összesített, tervezett befolyó összegeket
és tervezett költségeket a végrehajtásra váró fe-
ladatokhoz.
A tervezett beruházások költségeit becslés
alapján állítjuk be a költségvetésbe, uniós pá-
lyázat kapcsán a projekt költségeinek figyelem-
be vételével. Amennyiben az adott feladat vég-
rehajtása megkezdôdik, úgy a pályáztatási, il-
letve közbeszerzési folyamat lezárását
követôen alakulnak ki a tényleges költségek,
melyek magasabbak is lehetnek a tervezettnél.
A 2013-as évben több jelentôs beruházás
egyidejû megkezdésérôl döntött a Képviselô-
testület, hiszen az elnyert uniós támogatások
elvesztését nem kockáztathatjuk meg. A költ-
ségvetés tervezésénél már kijelentette a testület,
hogy a nyertes pályázati forrásokat is tartal-
mazó beruházások élveznek prioritást. Ezek a
megvalósításra váró feladatok jelen esetben az
Öregiskola felújításának folytatása, a faluház
helyén új épület építése, a Kaszáló utcai óvoda
bôvítése és a Dózsa György utcai óvoda teljes
újjáépítése, Bölcsôde építése.
Ezeken kívül állami támogatással már meg-
valósítottuk az iskolai sportpálya építést, folya-
matban van állami vismaior keret bevonásával
felszíni vízelvezetô rendszer kijavítása, illetve a
Zsíros-hegyen két utca felújítása. Teljes
mértékben önerôbôl valósítjuk meg az ivó-
vízkút fúrását, ami folyamatban van, illetve
folytattuk a tavalyi évben megkezdett Séta utcai
vízgerinc vezeték cseréjét.
Mindezekre tekintettel már nem csak tervezni
szükséges az ingatlan értékesítésekbôl költ-
ségvetésbe beállított bevételeket, hanem azokat
meg is kell teremteni, vagy a költségvetés teljes
átstruktúrálására lesz szükség annak érdekében,
hogy valóban kötelezettséget lehessen vállalni a
kitûzött feladatok megvalósítására. Ennek
érdekében erôn felüli munka folyik, ami talán
nem olyan látványos a Kedves Lakosok
számára. Napi szintû pénzügyi mûveletekre,
egyeztetésekre van szükség annak érdekében,
hogy stabilan lehessen nekifogni a beruházá-
soknak. A munkám jó részét ennek biztosítása
teszi ki. A Hivatalban a mûszaki területen dol-
gozó kollégák hónapok óta túlóráznak annak
érdekében, hogy mind a közbeszerzések, mind
a folyamatban lévô feladatellátás, mind a
kezdésre váró beruházások zökkenômentesen
folyhassanak.
Ebben az évben még precízebb odafigyelésre,
józan mérlegelésre és jogszabályi környezet ál-
landó változására való felkészülésre van szük-
ség annak érdekében, hogy a fent kitûzött
célokat az Önök megelégedésére véghez tudjuk
vinni.
Bízom benne, hogy az utolsó negyedévben ar-
ról tudok beszámolni, hogy a meghozott dön-
tések végrehajtása a tervek szerint valósult
meg, vagy éppen még folyamatban van, hiszen
lesznek olyan feladatok, amik áthúzódnak a
következô esztendôre, mert több ütemben ter-
vezett a megvalósításuk. Ehhez azonban
együttmûködésre van szükség és megértésre,
mert az ellenséges környezet megnehezíti a
munkát és eltereli az energiákat az igazán
fontos és lényeges kérdésekrôl.

Bencsik Mónika polgármester



Mit visz a Kispatak?
Kispatak Óvoda: Kaszáló u. 16-18., Tel.: 06-26-355-607 
Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: 06-26-389-305

Száva u. 5., Tel.: 06-26-389-383
E-mail: kispatakovoda@freemail.hu
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Kispatak Óvoda megbízott vezetôjének bemutatkozása
Kovács Zoltánné

Szeretném megköszönni a bizalmat, melyet a Polgármester Asszony és képviselôtestülete szavazott meg
a személyemet illetôen. A legjobb tudásom szerint, törvényeket betartva, együttmûködve az Önkor-
mányzattal igyekszem ellátni a rám bízott intézményvezetôi feladatokat.
Magamról: 1981 óta dolgozom óvodapedagógusként melyet hivatásomnak tekintek. Tapasztalatokat bu-
dapesti, Pest megyei önkormányzati óvodákban, gyermekotthonban és magánóvodában szereztem. 10 év
tapasztalatom van óvodavezetô-helyettesi pozícióban.
Tanulmányaim: 1994 - Budapesti Tanítóképzô Fôiskola óvodapedagógus szak; 1996 – Budapesti
Tanítóképzô Fôiskola óvodai menedzser szak; 2007 - ELTE óvodai fejlesztôpedagógus szak;
2010 - Miskolci egyetem  pszichológus (2 év). Fontosabb képzettségeim: 1999 - Számítógép és Internet
alapismeretek; 2001 - Suliszerviz, Minôségfejlesztési alapismeretek; 2003 - ELO, Grafológiai alapis-
meretek; 2009 - MindLab gondolkodásfejlesztés; 2010 - Szondi teszt elméleti és gyakorlati alkalmazása;
2013 – RAABE, Szakmai teljesítményértékelés az óvodában, Reformpedagógiák ismerete: Reggio-
Montessori-Freinet-Rogers.
Szabadidôs tevékenységeim: kerékpározás. Érdeklôdési területek: internet, pszichológia.
2011 októberétôl az almafa csoportban dolgozom. Igyekeztem kialakítani egy biztonságos, szeretettel-
jes légkört, megerôsítve a szokás-szabályokat, és nem utolsósorban proaktív tevékenység formájában
átadni tudásomat a gyermekek számára.
Köszönöm a lehetôséget.
Nagykovácsi, 2013. május. 27. Kovács Zoltánné 

Almafa csoport óvodapedagógusa

Mesés kincsvadászat

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is
túl, túl az Üveg hegyen, Meseország határán, a
Kispatak partjánál ma nagy a sürgés-forgás a
mesebeli állatoknál. Elérkezett az idô a kalandos
kincsvadászathoz. Eljöttek a Kerek erdôbe a jósá-
gos Katicák, az örökmozgó Zsebibabák, a furfan-
gos Tücskök és az ügyes kis Mókuskák csapata is,
hogy felkutassák a kincseket. De ahhoz még sok-
sok próbatételen kell túljutniuk és a verseny bi-
zony el is kezdôdött.
Az elsô megmérettetés a Boszorkány hegyen a
jóságos Katicáknak, hogy készítsék el a híres
varázslöttyöt, de ehhez meg kell tanulniuk a
banyák varázsigéjét:

Varjú-toll és békanyál
Az üstömben mit találsz?
Keverem és kavarom
Varázsigét mormolok
Pókfonál és kígyóbôr,
Ettôl lesz a bájerô!

… és el kell sajátítaniuk az ijesztés nagy tu-
dományát. Félelmetes feladatok, de a jóságos
Katicák egymást segítve hamar túljutnak a felada-
tokon és megkapják a kincses térkép elsô darabját,
ami közelebb viszi ôket a nyereményükhöz.
Eközben az örökmozgó Zsebibabák a királyfi
kertjében ügyességi feladatokon mutatják meg,
hogy ha összefognak, minden akadályt képesek
legyôzni, és még a királyfinál is erôsebbek
lesznek.
Tündér földön nagy a tanakodás a furfangos
Tücsköknél, hiszen itt csupa eszes logikai
talányokat kell kiboncolniuk a kincsvadászoknak,
hogy a térkép egy-egy darabját megkaphassák. A
Tücskök együttesen tanakodva minden egyes fe-
ladatot okosan megoldottak és a zenei tehetségük
révén a dallamfelismerés nekik sikerült a legjob-
ban. Bátran indultak a többi megmérettetés elé.
A Mókuskák ügyesen túljutottak három feladaton
és éppen a szépséges királylány palotájánál, a
világ leghosszabb láncának felfûzésével bíbelôd-
nek, miközben megtalálták a királylány üveg-
golyóját, és együttesen sikeresen kijutottak a kacs-
karingós útvesztô labirintusból.
Ekkor mindenki elérkezett a félelmetes sárkányok
földjére, a Sárkány hegyre, ahová csak egy sötét,
félelmetes alagúton lehet bejutni, ami tele van
ijesztô csúszómászóval.

Közel 20 éve varázsolt el minket a hegyekkel
körülvett kis gyöngyszem, Nagykovácsi.
Nagylányunk, Zsófi akkor öt éves volt, kisebbik
lányunk, Sára pedig már tôsgyökeres nagykovácsi
lakosként itt született. Ma már büszkén mond-
hatom, nemcsak lakosai vagyunk ennek a
településnek, hanem lokálpatriótái is.  
Csaknem 17 évvel ezelôtt kerültem a nagykovácsi
óvodába, majd hét év után óvodavezetôvé válasz-
tott Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata.
Nem volt könnyû a nyugdíjba menô vezetô,
Baráth Istvánné, Pannika helyét átvennem, hiszen
róla csak szépet hallhattunk, jósága és gyermek-
szeretete Nagykovácsi szerte közismert volt. Elsô
vezetôi lépéseimet ô egyengette. Köszönöm neki
ezúton is a sok biztató szót, amelyekkel ellátott
vezetôi pályám kezdetén.
Azóta eltelt tíz év, sok változással, sok újítással,
sok fejlôdéssel, még több munkával. Nekem a
család mellett a Kispatak Óvoda volt az életem.
Olyan érzésem volt, mintha a harmadik gyere-
kemet támogatnám, oltalmaznám, védeném min-
den egyes döntéssel, minden ellátott feladattal.
Nem munkának, nem szakmának tekin-
tettem a vezetést, hanem a szó leg-
nemesebb értelmében valóban hivatás-
nak. Bár hiányzott a gyerekekkel való
közvetlen foglalkozás, de vigasztalt az
a tudat, hogy így tehetek legtöbbet az
érdekükben.
A tíz év során soha nem tévesztettem
szem elôl, hogy a gyerekek mindenek-
felett álló érdekeinek védelme, szemé-
lyiségük természetes úton történô ki-
bontakoztatásának segítése az el-
sôdleges feladatunk, a szülôk és az
óvodai dolgozók jogainak tiszteletben
tartása mellett.
Apró lépésekben haladtunk, de
messzire jutottunk. És ez nem az én
érdemem, hanem a MI közös érde-
münk. Mi, a Kispatak Óvoda dolgozói

értük el azt, hogy óvodánk egy elismert intéz-
ménnyé vált mind községünkben, mind a környék-
beli településeken, mind pedig az óvodapedagógu-
sokat képzô felsôoktatási intézményekben. Külön-
leges, egyedi, saját nevelési programmal, magasan
kvalifikált, elkötelezett pedagógusokkal és a szak-
mai munkát segítô lelkes, rátermett munkatársak-
kal. 
Jómagam az elmúlt évek alatt saját finanszírozás-
ból vezetôi szakvizsgát szereztem, idén pedig az
ELTE neveléstudományi bölcsész szakán szerzem
meg újabb diplomámat. A család és a munka mel-
lett azért vállaltam a sok megterheléssel járó
képzéseket, hogy minél magasabb szinten tudjam
ellátni óvodavezetôi feladataimat. Sajnos a meg-
szerzett tudásomat már nem a Kispatak Óvoda
érdekében fogom kamatoztatni. 
Köszönöm valamennyi volt és jelenlegi kollégám-
nak, akik az olykor adódó nehéz helyzetekben
tudták, hogy az összefogás a legnagyobb erô, ami
egy intézményt elôbbre vihet és kiemelhet az átla-
gos óvodák sorából. Köszönöm azt is, hogy az
idônként jelentkezô nehézségek ellenére szakmai

munkájukat legjobb tudásuk
szerint látták el, és nem kel-
lett azon aggódnom, hogy
mi történik egy-egy csoport-
ban, amikor az ajtó bezárul,
mert maximálisan megbíz-

hattam kollégáimban. És a bizalom kölcsönös
volt, ami nagy kincs manapság! 
Az utóbbi két év során sok minden történt, ami
végül arra késztetett, hogy vezetôi megbízásomról
lemondjak, és idô elôtt átadjam a stafétabotot. Az
okok felsorolásának nem látom értelmét, csupán
azt jegyzem meg, hogy a gyerekek, a kollégáim,
és a szülôk semmilyen tekintetben nem elôidézôi
lemondásomnak. 
Különös köszönettel tartozom a sajnálatos módon
szintén lemondott helyettesemnek, Szabó
Orsolyának nívós pedagógiai vezetôi munkájáért,
amely segített megteremteni a Kispatak Óvoda
kiemelkedô szakmai színvonalát.
A fentieken kívül köszönetem fejezem ki minda-
zoknak a szülôknek és nagykovácsi lakosoknak,
akik a lemondásom óta megértésükrôl biztosítot-
tak és kifejezték sajnálatukat a nem várt változás
miatt, emellett pedig a rengeteg felajánlott segít-
ségért nem tudok elég hálás lenni. Mindezekbôl
látom, hogy nem volt hiábavaló az elmúlt 17 év
odaadó munkája. 
Végezetül az új megbízott vezetônek, Kovács
Juditnak, az óvodások érdekében sikeres és ered-
ményes együttmûködést kívánok mind a szülôk-
kel, mind a kollégákkal, mind pedig a fenntartóval
egyaránt.  

Kiszelné Mohos Katalin

17 év után…

„Az ember mindig álljon ki amellett, amiben hisz, 
dolgozzon keményen, és mind a szakmájában, mind a magánéletében

tartsa magát a saját maga által felállított erkölcsi mércéhez.”
(Kimberly Potts)
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De az ügyes Mókuskák, furfangos Tücskök, örök-
mozgó Zsebibabák, jóságos Katicák bátran mász-
nak elôre, dacolva a veszéllyel a barlangba, és
együtt vívnak gyôztes csatát az utolsó térkép
darabkáért a 12 fejû sárkánnyal.
A térkép minden kis csapatot elvezet a Kerek
erdôbe, a kincs lelôhelyére, kit egy fa odvába, kit
a homokvár tövébe, vagy a pókok bûvös
hálójához, ahol megtalálják a tündérek készítette
szivárványos üveggolyókat.

Molnárné Váradi Erzsébet
óvodapedagógus

A 2011/12-es tanév 
kompetenciamérés eredményeim

A közoktatási törvény 99. § (4), (5) bekezdése ál-
tal elrendelt országos kompetenciamérés 2012.
május 30-án megtörtént.
A fenti rendelet ételmében az oktatási hivatal a
mérésekrôl fenntartói, intézményi és tanulói szin-
tû elemzéseket készített. A felmérés ered-
ményérôl, a tanév rendjérôl szóló rendeletben
meghatározott módon és idôpontig minden in-
tézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti
az intézményeket abban, hogy objektív képet kap-
janak teljesítményükrôl, megismerjék erôsségüket
és gyenge pontjaikat a felmért tudás-területeken. 
Iskolánkban a 2012. évi kompetenciamérésen az
alábbi eredmények születtek.
A tanulók átlageredménye és az átlag meg-
bízhatósági tartománya: 
Matematika tantárgyból 6. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1488 pont
Országos általános isk. 1489 pont
Községi általános isk. 1435 pont
Város általános isk. 1471 pont
Budapesti ált. isk. 1549 pont

Szövegértés 6. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1504 pont
Országos általános isk. 1472 pont

Községi általános isk. 1412 pont
Városi általános isk. 1453 pont
Budapesti ált. isk. 1536 pont

Matematika tantárgyból 8. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1603 pont
Országos általános isk. 1612 pont
Községi általános isk. 1549 pont
Város általános isk. 1589 pont
Budapesti ált. isk. 1658 pont

Szövegértés 8. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1663 pont
Országos általános isk. 1567 pont
Községi általános isk. 1494 pont
Város általános isk. 1542 pont
Budapesti ált. isk. 1622 pont

A fent kiemelt számok az iskolának megküldött
statisztikai értékelésbôl kerültek kiemelésre.  

Ismét versenyezni voltunk…

Már negyedik alkalommal, 2013. márciusában-
áprilisában rendezték meg az Orchidea-Pangea
Matematika Versenyt. Iskolánk ebben az évben
kapott rá meghívást elôször. Az elsô forduló fela-
dataival iskolánkban küzdhettek meg a „kis
matematikusok”. Minden évfolyam elsô helye-
zettje jutott tovább a második fordulóra, melyet
Budapesten, az Orchidea Általános Iskola és
Gimnáziumban rendeztek. A verseny országos
volt, évfolyamonként 300-350 fô indulóval.
Legjobbjaink:
8. osztály: Faragó Teodóra
7. osztály: Telek Domonkos, 14. helyezett
6. osztály: Kovács Hunor Bendeguz, 8. helyezett
5. osztály: Földesi András János, 7. helyezett
Gratulálunk nekik, szüleiknek és felkészítô
tanáraiknak!

Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit
matematika tanárok

Mozgásterápia az elsô osztályban

Az idei tanévben lehetôség nyílt az elsô osztályok-
ban a mozgásterápia megvalósítására, minden 
gyermek számára. A különbözô fejlettségi szinten
lévô gyermekeknél az esetleges lemaradásokat
segíti, lehetôvé téve, hogy azok életkori szintre
kerüljenek.

Az iskolaérettséghez – a kognitív képességeken és
a szomatikus fejlettségen túl – a koncentráló
képesség, önbizalom és önkontroll, téri- és idôbe-
li tájékozódás, lateralitás és dominancia, jobb-bal
differenciálás képessége, testvázlat-testséma
megfelelô ismerete elengedhetetlen feltétel. Ezen
képességek kialakulása az idegrendszer érésének
eredménye, melyet a terápia jelentôs mértékben
elôsegít.

Mit fejleszt a mozgásterápia?

1. Idegrendszer: éretlen mûködése és magasabb
szintû szabályozása.
Várható fejlôdés: primitív reflexprofilok, kóros
együttmozgások integrálása, tónusszabályozás,
szemmozgás koordináció.
2. Mozgáskoordináció
Várható fejlôdés: mozgástervezés és motoros
kreativitás, motoros szerialitás, ritmusérzék.

3. Kognitív folyamatok fejlôdése
Várható fejlôdés: beszédfejlôdés, gondolkodás
fejlôdése, emlékezeti funkciók, tartós figyelem.

Kiss Regina fejlesztôpedagógus

Világnap, idôszak:
„A kihívás napja, a sport”

Nemzeti összetartozás napja: június 4. 
(iskolai megemlékezés)

Osztálykirándulások: június 7.
Természettudományos nap: június 12.

Sportnap alsó tagozat: június 12.
Sportnap felsô tagozat: június 13.

Bolond ballagás: június 14., 11 óra
Ballagás: június 14., 17 óra

Tanévzáró: június 21., 17 óra

„Utaink most százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
S építünk egy szebb holnapot.”

(Arany János)

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 

2013. június 14-én 17 órakor 
a Nagykovácsi Általános Iskolában tartandó

ballagási ünnepélyre.

Tisztelettel meghívjuk 
a Nagykovácsi Általános Iskola 

ünnepélyes tanévzárójára
2013. június 21-én, 17 órakor.

Dér Zsuzsanna 
igazgató

Fotók: Kiss Regina



2013. JÚNIUS 11

Daléneklési versenyt tartottunk

2013. április 24-én, egy szép napos tavaszi dé-
lutánon rendeztük iskolánk hagyományos
daléneklési versenyét.
Vendégeink köszöntése után közös énekléssel
oldottuk az izgalmat. Rendhagyó módon egy ha-
todikos énekes nyitotta a sort. Csodálatos hangjá-
val elvarázsolta a legkisebbeket is.
Évfolyamonként folytatódott a verseny, 1-6. osz-
tályból 68 tanuló részvételével. Sok szép dalt,
igényes, magával ragadó elôadást hallhattunk.
A szakmai zsûrinek valóban nehéz dolga volt. A
helyezettek a következôk lettek:

Gratulálunk!
Bedô Gyöngyike és Balássy Dávid szervezôk 

Ti már készítettetek sajtot?

A negyedik Gazdakalendárium fô része a
sajtkészítés volt. Vendégünk, Anita néni volt, aki
sajtkészítô mesterként érkezett hozzánk. A
foglalkozás a Szent György napi állatkihajtáshoz
kapcsolódott. Anita néninél sajtot készítettünk és
különbözô féle sajtokat kóstolhattunk meg.
Köményest, paprikást, majorannást, bazsaliko-
mosat.
Nem is tudtuk eldönteni, melyik ízlett jobban.
Aztán mindenki saját sajtot is készíthetett.
Így készült a sajt:
- Az elôre elkészített alapsajtot kockára vágtuk, s
a forró vízbe tett szûrôbe tettük.
- Ott megolvadt, amit aztán nyújtódeszkára tet-
tünk.
- Azon, a kezünkkel széthúztuk, lapítottuk, sóztuk,
majd föltekertük.
Otthon pár óra múlva, már meg is ehettük.
Botond bácsi pásztorhangszereket mutatott
nekünk. Pásztorfurulyát, dudát, kürtöt.
Megcsodáltuk a míves alkotásokat, s hangjukat.
Olyan szépen szólaltatta meg ôket Botond bácsi!

Mi is készítettünk egy bürökhangszert, egy
züzülét. Nagyon mókás volt, amikor mindenki
egyszerre fújta el saját hangszerén. A juhásznak
jól van dolga címû népdalt Botond bácsi meg is
tapsolta a zenekarunkat.
Andi néni mirôl is mesélt és énekelt? Persze, hogy
a pásztorokról. Aztán pásztor és nyája párosító
játékot játszottunk, majd a nap végén egy kör-
játékot.
Sajnos ez a foglalkozás is véget ért. Reméljük más
is kedvet kapott a sajt készítéséhez!

Földesi Katika 3.b osztályos tanuló

Magas kôris (Fraxinus excelsior)

Síkvidékeink nedves, üde termôhelyein élô, a hazánkban
egyre kisebb területeken jelenlévô tölgy-kôris-szil liget-
erdôk egyik névadó fafaja.
„Aurea” nevû fafajtája arany színû törzsét a termé-
szetben nem örökíti tovább.
A kelta és a germán hagyományok szerint a kôris jelké-
pezi magát a Világfát, az Életfát.

Még az elmúlt év végén vandálok áldozatául esett az
iskola parkolójának két növekvô kôris fája.
Köszönetemet fejezem ki Magyar Lindának és bará-
tainak, akik felajánlásként pótolták és elültették a két
hiányzó fát.
Bízom abban, hogy ez a két kis „életfa” tovább élhet,
mint elôdei.

Dér Zsuzsanna igazgató

BOZSIK TORNA
– Perbál 2013. április 28.

U7 – Jól sikerült formaidôzítés volt-e, nem tudom, de a
hétvégi Bozsik tornán U7-es csapatunk Lukátsy Máté
vezetésével minden egyes meccsét fölényesen megnyer-
te.
Mivel ezen a tornán csak a játék öröméért játszunk, az
eredményeket pontosan nem is tudjuk, csak azt, hogy
minden ellenfelet legalább 3-4 góllal legyôztünk! Az
eredmény szépségét emeli az is, hogy a tornán csapatunk
volt az egyetlen, aki pihenô nélkül játszott egymás után
négy meccset, és a gyerekek ennek ellenére nem fárad-
tak el! Amilyen formában voltak, ha lett volna egy
ötödik meccs azon is biztosan gyôztek volna!
A tornán elôször pályára lépô Hernádi Ákos két góllal
mutatkozott be, Lódi Matyi pedig kimagaslóan sok,
közel 20 gólt lôtt, sôt egy kis idôre megmutatta mit tud
az U9-esek között is!
Matyi volt ezen a napon, aki bravúrjainak köszönhetôen
a legjobbnak járó oklevelet kapta!

Csapatunk tagjai: Balogh Levente, Hernádi Ákos, Juhász
András Sámuel, Láng Mihály, Lódi Mátyás, Seregély
Botond

Nem kis büszkeséggel tölt el minket, hogy az U7-es
csapat alaptagja Géró Marci, az U9-esek között – bátyjá-
val – lépett pályára, ahol egyáltalán nem vallott szé-
gyent! – Gratulálok a fiúknak!

Lukátsyné A. Diana

U9 – Igazi füves pályán, gyönyörû idôben, a megszokott
ellenfelek (Budakeszi, Budajenô, Perbál, Telki) ellen
játszhatott csapatunk. Bár az eredmények nem számí-
tanak a Bozsik fordulókban, a gyôzelemért, a sikerért
játszottunk. Nem is maradtak el. Az elsô, álomittas
meccsen ugyan Budakeszi ellen kikaptunk, de utána
belelendültek a gyerekek és egy döntetlennel, két
gyôzelemmel zártuk a fordulót.
A csapat tagjai: Bihari Bálint, aki kapusként remekelt,
bár a második meccsen mezôny játékosi tehetségét is
megcsillogtathatta. Golda Marci, aki ismét lehengerlô
volt (szó szerint is), fantasztikus gólokat lôtt és
védôjátékosként is kimagaslóan játszott. Géró Peti, aki
ezen a napon hasznosan, ügyesen és nagyon okosan fo-
cizott. Remek kapura lövései voltak, és a védelemben
sem tudott hibázni, sôt kapusként is bizonyított. Dinnyés
Kornél, aki a nap kiemeltje lett. Mindenütt ott volt, re-
mekül passzolt, szívét-lelkét beletette a játékba. Éles
Gábor, aki nagyon hajtott, labdákat szerzett és játszott
meg. Horgas Dávid, aki a kezdeti bizonytalanságok után
magára talált és aktívan, lelkesen tette a dolgát. Két U7-
es (Leendô U9-es) vendégjátékos is erôsítette csapa-
tunkat. Géró Marci, aki picinyke termete ellenére hi-
hetetlen ütemérzékével, helyzetfelismerésével nagyban
segítette a „nagyokat”. Lódi Matyi is bemutatkozhatott,
aki az elsô megmozdulásával a frászt hozta az ellenfélre,
végigcselezte a pályát és rögtön kapura lôtt. Remek
hangulatban, nem kevés izgalomban volt részünk ezen a
tornán is. Köszönöm a szülôk segítségét is!
HAJRÁ NUSE!

Smetana Erika, az U9-es csapat edzôje

U11 – Kiváló idôben, füves pályán játszottuk le a Bozsik
Torna legutóbbi fordulóját.
A torna az egyik legnehezebb meccsel indult, ellen-
felünk a Budakeszi Labdarúgó Akadémia volt. Végig
színvonalas játékkal, okos focival kettô nullára nyer-
tünk. A fiúk repültek a boldogságtól! Nagybetûs FOCI
volt, miközben a szurkolóink is kitettek magukért – szólt
a dob, zengett a “Hajrá Nagykovácsi”.
Következett a legkönnyebbnek ígérkezô ellenfél, így
azok kezdtek, akik az elsô meccsen kevesebb játékle-
hetôséget kaptak, szépen állták a sarat. Vezettünk egy
nullára és ez megnyugtatott mindenkit, ám a túlzott nyu-
galom megbosszulta magát, hiszen az ellenfél néhány
perccel a vége elôtt távolról nagy gólt lôtt. Máté nem
tehetett a gólról, sôt azt lehet mondani, hogy az egyik
legjobbja volt a csapatnak a torna során. Végül az utolsó
pillanatokban is volt két nagy lövésünk, de nem sikerült
gólra váltani fölényünket.
Következett a rendezô Perbál. Sajnos ez a délelôtt vala-
hogy nem a mi napunk volt, úgy kaptunk ki, három –
egyre, hogy nyoma sem volt az elsô meccs okos játéká-
nak, középen állandóan kilyukadtunk. Persze ehhez hoz-
zátartozik az is, hogy sok játékosnak még mindig kere-
sem a helyét, illetve azt, hogy hol tud a legtöbbet nyúj-
tani. Teszem mindezt azért is, mert jövôre sok srác már
az U13-ban kell, hogy bizonyítson!
Egy ilyen játékosunk például a még csak tíz éves „csupa
szív” Ihász Beni, aki jelenleg legjobban a balszélsô
posztján tud teljesíteni, de az ô helyén tud játszani
kiválóan Láng Márk és a jobb lábas Zsombi is. Szóval,
ha mindhármukat szerepeltetni akarom, akkor fôhet
igazán a fejem. Benit, ezért egy kicsit beljebb vagy ese-
tenként inkább jobb szélen próbáltam ki, csak jót tehet
neki, ha több helyen bevethetô, hisz a játékintelligenciá-
ja megvan hozzá! Nagyot küzdött, de látszott, hogy még
szokatlan neki ez a szerep.

1.osztály
I. Balla Áron Bendegúz 1.a
I. Ott Hanna 1.c
II. Bakó Boglárka 1.b
III. Hodász Dorottya 1.c
III. Somorjai Dorka 1.a
2. osztály
I. Géró Péter 2.c
II. Stefán Lilla 2.b
II. Stefán Rita 2.c
III. Kôvári Melinda 2.b
III. Szegedi Gyöngyi 2.c
3. osztály
I. Ducsai Boglárka 3.b
II. Bertalan Tamás 3.a
III. Egri Mátyás 3.a
III. Nagy Sára 3.b

4. osztály
I. Géró Csenge 4.c
II. Füzesy Rebeka 4.a
III. Simon Becse 4.c
5. osztály
I. Ladányi Bíborka 5.a
II. Környei Luca 5.a
III. Gyôrffy Emese 5.a
6. osztály
I. Filipov Liza 6.b
II. Kôvári Zsófia 6.b
III. Gurmai Anna 6.a

Fotó: Reindl Gyula

Fotó: Veres Ildikó

Fotók: Lukátsyné A. Diana
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Álláshirdetés
A Nagykovácsi Általános Iskola keres
1 fô tanítói végzettséggel rendelkezô
pedagógust, napközis munkakörbe, 

2013. augusztus 26-tól határozatlan idôre.
Bérezés a Kjt. szerint.
A jelentkezéseket az 

altiskola@freemail.hu címre kérjük.  

Visszatérve a Perbál elleni meccsre, kicsit lekaptam a
végén a srácokat, mert a védekezésünk (és itt nem a
védôk munkájáról beszélek, hanem a teljes csapatról)
sokszor csôdöt mondott. Dinnyés Máténak viszont volt
egy egészen káprázatos védése, egy ilyen jellegû:
http://www.youtube.com/watch?v=f9vyaQEUfoY, az-
zal a különbséggel, hogy Mátéról ki sem pattant a labda.
Pihenés nélkül következett zsinórban a negyedik meccs,
amit Telkivel vívtuk. Az egyik kulcsemberünknek
Bencsics Máténak egyre jobban fájt a lába (elôzô nap
nagyot küzdött a hat-nullra megnyert U13-as bajnokin).
Hajtottunk, akartunk, de az ellenfél jobb volt és több
góllal nyert (talán négyet kaptunk, nem is számoltam).
Ezen a meccsen azonban volt ismét tartásunk és egy
olyan periódusunk, amikor újra ugyanazt az okos, kom-
binatív játékot játszottuk, amit Budakeszi ellen is meg-
csodálhattunk, a végére azonban nagyon elfáradtunk.
A játékosokról:
Dinnyés Máté kiválóan védett, több óriási bravúrt bemu-
tatva.
Márta Zsombi küzdött, hajtott igazi vezér volt, de vala-
hogy az utolsó pillanatokban hiányzott a frissesség (tíz
évesen, ô is egyre többször kap lehetôséget a 13 évesek
között).
Láng Ferkó hatalmas szívvel mindent kifutott magából
és még gólt is lôtt. Vicces közjáték volt, hogy gólja elôtt
pont le akartam hozni, szögletet rúgtunk de szóltam a
cseréjének, hogy még várjunk, mert Ferkó most fog gólt
szerezni, és néhány másodperccel késôbb így is tett,
jöhetett a csere.
Bencsics Máté kicsit tompább volt a megszokottnál,
sérülése biztosan nagyon zavarta.
Huber Daninak kiváló periódusai vannak, ám még
hamar elfárad, nagy szükség van arra, hogy okos
meglátásait, finom passzait végig be tudja mutatni, töb-
bet kell védekeznie.
Éles Bence, jól küzdött, de még látszik rajta, hogy kisebb
pályához van szokva.
Tóth Bálint hatalmas szívvel játszott, gólokat lôtt, ha
kellett visszalépett védekezni. Tudom, hogy szeretett
volna még többet a pályán lenni, de a Bozsik szabályok
miatt mindenkinek minimum 50%-ban játszani kell.
A védelem és a csapat legjobbja Bihari Dávid volt, nem
is lehetett kérdés, hogy ki kapja az oklevelet. Igazi mo-
tor volt, iszonyatosan sokat futott.
Havasi Ricsi szíve mindig ott van a pályán, még sokat
kell dolgoznia, de a befektetett munka meghozza a
gyümölcsét.
Láng Márknak volt már jobb napja is, összességében
azonban nem lehetett rá panasz, hasonlóan Benihez, ôt is
próbáltam más posztokon kipróbálni.
Totóval (Gulyás Tamás) meg voltam elégedve, sokkal
összeszedettebben, átgondoltabban játszik mint
régebben.
Próbáltam mindenkinek a pozitív erényeit kiemelni, de
azt azért ne felejtsük, hogy mindenkinek van védô fela-
data, és ha ezt nem oldjuk meg jól, akkor nem születhet-
nek kiugró eredmények! Ezen a napon bizony az elsô
három meccset nyernünk kellett volna, így kicsit szé-
gyelltem magam a kilátogató szülôk elôtt!
Legközelebb sokkal jobban kell harapnunk!

Kriskó László edzô

SZÁRNYALNAK A SÓLYMOK

Mozgalmas hónap volt a Nagy-
kovácsi Sólymok SE életében a
május, mert nagyon sok meghívást
kaptunk Pest megyei, illetve buda-
pesti csapatoktól, köszönhetôen az
egyesület jó kapcsolatainak és a
nálunk végzett szakmai munkának.

Sajnos minden meghívásnak nem is tudtunk eleget ten-
ni, de ahova elutaztunk, ott nagy örömünkre remek
hangulatú, színvonalas mérkôzéseket játszottak a csapa-
taink.
A Pilisvörösvári UFC meghívását fogadtuk el elsônek
2013. május 11-én, szombaton, ahova 3 csapattal
érkeztünk. Mind a három U9-es csapatunk 2-2 mér-
kôzést játszott a hasonló korosztályú hazai csapatokkal.
Végig nagyon lelkesek és ügyesek voltak focistapalán-
táink. A szép, de szikrázóan kemény meccseken méltón
képviselték egyesületünket. A mérkôzések végén mind a
két edzôi stáb elégedetten fejezte be a felkészülési
mérkôzéseket. Itt most nem az eredmények voltak a

fontosak, hanem, hogy megnézzük, mit tudnak az
edzésen tanultakból alkalmazni az éles helyzetekben.
Nagyszámú szülôi szurkoló csoport kísért el bennünket,
kiváló hangulatot teremtve.

Néhány nap telt csak el, és már utaztunk is Csillebércre,
2013. május 14.-én, kedden a Buda Juniors meghí-
vására. A házigazda egyesület egy nemzetközi kapcso-
latokkal rendelkezô komoly utánpótlásképzô mûhely,
ezért nagy örömmel fogadtuk el a meghívást. Két csa-
pattal (U9) vettünk részt a gyönyörû környezetben leját-
szott felkészülési mérkôzéseken. Mind a 2 csapatunk 
3-3 mérkôzést játszott, és egy teljesen más, a magyar
képzéstôl eltérô képzésben részesülô ellenféllel játszot-
tunk pörgôs, izgalmas, magas színvonalú mérkôzéseket.
A fiúk szép és ötletes játékot valósítottak meg, jó volt
látni az edzéseken elsajátított megoldásokat.

Ismét csak néhány nap telt el, és belevágtunk az elsô
nagy kalandunkba. Budapesten egy 16 csapatos
Pünkösdi Tornára neveztünk be (U9). A résztvevôk
között, sok komoly eredményt elért, nagy múltú bu-
dapesti egyesületet láthattunk és egy majdnem egész na-
pos tornán vettünk részt Csepelen, 2013. május 19-én,
vasárnap. Mivel ebben a régióban még nem ismertük az
ellenfeleket nem tudtuk, hogy mire számítsunk, de min-
denképpen méltón szerettük volna képviselni az
egyesületünket és Nagykovácsit. Ez annyira jól sikerült,
hogy elôször 3 gyôztes mérkôzéssel, 9 ponttal, kapott gól
nélkül jutottunk tovább a csoportunkból, majd a kieséses
szakaszban is 2 gyôzelmet arattunk, ráadásul ismét
kapott gól nélkül, mely után ott találtuk magunkat a dön-
tôben. 
Az ellenfelünk a házigazda Csepel FC volt, akik évek
óta együtt játszottak, nagyon ügyesek és tehetségesek
voltak. Öröm volt látni, hogy a játék minden elemében
felvettük velük a versenyt! Egy hihetetlenül izgalmas,
lüktetô, kôkemény mérkôzést játszottunk a döntôben,
több ziccerünk is volt, azonban egy igazságos döntetlen
(0-0) lett a vége, amik után 7 méteres párbajjal kellett el-
dönteni a tornagyôzelem sorsát. A nap végére a fáradt-
ságnak köszönhetôen elhibáztunk néhány rúgást, így az
ezüstérmet szereztük meg. Elképesztô nagyot fociztak a
sólyomfiókáink. Az egész tornán szép és ötletes
játékkal, folyamatos letámadásban, az ellenfeleket a ka-
pujukhoz szögeztük. Látványos cselekkel, kombinatív
játékkal, magabiztos gyôzelmeket szereztünk, ahol min-
den kisfiú jó játékkal vette ki a részét.
A tornán a 2. helyet szereztük meg a 16 induló csapat
közül. 
5 gyôzelemmel és 1 döntetlennel zártuk a tornát, 9 gólt
rúgtunk, 0 gólt kaptunk, ami elképesztôen komoly tel-
jesítmény ebben a korosztályban. 
Mind a szülôk, mind az edzôi stáb nagyon büszke volt a
csapatra. 
Góllövôink: Hajduska Marcell 3 gól, Ullmann Gergô 3
gól, Ullmann Ádám 3 gól. 
A csapatból különdíjat kapott a tornán nyújtott teljesít-
ménye alapján Ullmann Ádám.

A csapat tagjai voltak: Kosztoványi András, Szolnoky
Gergô, Zgyerka Máté, Ullmann Ádám, Ullmann
Gergely, Hajduska Marcell, Lökös Levente, Szûcs
Krisztofer, Fehér Bálint
HAJRÁ SÓLYMOK!

Fodor Attila
Nagykovácsi Sólymok SE
06-70/286-0015
fodorattila@externet.hu

Pedagógusnap
Június elsô vasárnapját pedagógusnapnak nyil-
vánította egy 1951-es minisztertanácsi határozat –
a pedagógusok munkájának társadalmi elis-
meréseként.
Megünneplésére elôször 1952-ben került sor. Az
elmúlt több mint 60 évben ki-ki másként tartotta
számon e napot. A Pedagógusokra másként tekint
a szülô, másként a gyerek. Mondhatnák, hogy
nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep ez,
de talán nem is kell, hogy az legyen! Csak egy
lehetôség, hogy a gyermekek és a szüleik
megköszönjék az óvó néniknek, a tanároknak,
hogy sokat fáradoztak értük.
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos,
tudása nagy és szíve jó!”
Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk,
mely röviden összefoglalja mindazokat a tulajdon-
ságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust
pedagógussá teszik.
Sokszor halljuk – de talán nem elégszer –, hogy
milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat,
milyen életre szóló hivatás a Pedagógusok pályá-
ja. Nagy dologra vállalkoznak, amikor apró-
cseprô, majd nagyobbacska gyermekeinket a
tudásra, a szívbéli jóságra tanítják. 
Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc,
hiábavaló erôfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi
ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri
az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása
lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak,
esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott
szónak.
E munkának a valódi hasznát csak évek, esetleg
csak évtizedek múlva láthatjuk.
A jó iskola kérdése nem az, hogy "lássuk, mit nem
tud", hanem, hogy "mit tud", a gyermekünk a saját
képessége szerint. Tapasztalatom azt mutatja,
hogy a helyi óvodában, iskolában ezen értékren-
det követik! A közel 800 gyermek, - akik itt a
településünkön részesülhetnek az Alaptörvényben
is megfogalmazott „mûvelôdéshez való jog”
gyakorlásában – és úgy gondolom, szüleik
nevében is mondhatom, köszönettel tartozunk min-
den Nagykovácsi Pedagógus munkájáért! 

A tisztelet jeléül álljon itt egy idézet: 
„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cseleked-
nek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek
és becsülnek!” (Dr. Wlassics Gyula)

Tóthné Pataki Csilla
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És most tessék, itt állok egy csomó kilátóval és én
próbálom belétek oltani, hogy milyen, az emberi
elme által el nem képzelhetô távolságokra lehet el-
látni a következô helyekrôl. Az embernek már
réges-régi vágya, hogy ahonnan amúgy is jó
messzire ellátni, oda építsen egy kilátót, hogy még
tovább fokozza ezt az élvezetet. Szerencsére itt a
Budai-hegyekben sem volt kisebb ez a vágy, és
épültek is szépen sorban a kilátók. Sajnos egy
másik szemlélet is elég erôs volt, nevezetesen, a
telek-ingatlan spekuláció. Amint majd látni fog-
juk, egyik-másik helyen mára nem sok kilátni való
maradt.

Csergezán-kilátó – Nagykopasz

A környék legfiatalabb kilátója. 2005-ben épült a
Pilisi Parkerdô Budakeszi Erdészete jóvoltából.
Anyaga vörösfenyô, melyet fém csuklók tartanak
össze. Névadója Csergezán Pál festômûvész, a
Budai-hegyek híres tájképfestôje. 
Tengerszint feletti magasság: 559 m. Kilátó: 25 m.
Megközelítés: Nagykovácsiból a zöld, majd a zöld
háromszög jelzésen. A Budakeszi-Telki útról jobb-
ra a murvás úton, az Anna ôrháztól megint jobbra.
Kilátás: a Budai-hegység legmagasabb pontján
vagyunk. (A János-hegynél 32 méterrel magasab-
ban) Kajánul mondhatnám, hogy tiszta idôben lát-
ni a Kárpátokat – de nem mondom. Járjon utána
mindenki és hantázzon.

Kaán Károly-kilátó – Nagy Hárs-hegy

Névadója a magyar erdôgazdaság megteremtôje
volt. (1867–1940). A kilátó közelrôl s távolról 
egyaránt igazán impozáns látványt nyújt. Kô
lábazatra épült a négyemeletnyi fa-szerkezet,
1989-ben. Tengerszint feletti magassága: 454
méter. A legfelsô szint 20 méter. 
Megközelítés: gyalogosan a Gyermek-vasút,
Szépjuhászné állomásától a sárga jelzésen. Ez a
másik irányba a Hûvösvölgyi útra visz le. Egy kis
erôlködés árán biciklivel is meg lehet közelíteni a
murvás utakon a hegyen körbe. Kilátás: mivel a 3.
legmagasabb pont errefelé, tehát bármerre és elég
messze, kivéve ha köd van, vagy elénk áll valaki. 
Ne felejtsük el, hogy pár száz méterre innen, aho-
va le kell száguldani, jön a következô kilátó.

Erzsébet-kilátó – János-hegy

Nyugodtan nevezhetjük a környék legismertebb
kilátójának. Sokan csak egyszerûen János-hegyi
kilátónak nevezik, pedig a helyes megnevezés a
fenti. A Halászbástyára emlékeztetô torony 1898
és1910 között épült Schulek Frigyes tervei alapján,
a budai vendéglôsök megbízásából, Erzsébet
királynô tiszteletére. Tengerszint feletti magasság:
527 méter. A torony 23.5 méter. Tetejére 100 lép-
csô vezet fel. Legutóbb 2006-ban újították fel.
Sajnos egyelôre a megnyitástól a teraszán üzemelô
éttermet nem sikerült üzembe lendíteni. 
Kilátás: a városra innen nyílik igazán jó panoráma.
Keletre is messzire elláthatunk, amíg azt más
hegyek nem gátolják. 
Megközelítése: legkönnyebb az összes közül, mert
a Normafáig kék busz jön fel, s az onnan ide veze-
tô utat bárki megreszkírozhatja. De még ennél is
van lábkímélôbb útvonal: Libegôvel Zugligetbôl.
Innen már tényleg csak pár méter, igaz az elég
meredek. A Szépjuhásznétól kellemesem felteker-
hetünk a Jánoshegyi úton. Gyalogosan a Gyerek-

vasút János-hegy megállójától rövid gyalogút 
visz fel, miközben egyfolytában láthatjuk a kilátót.

Széchenyi-kilátó – Széchenyi-hegy

Eredetileg nem is kilátónak, hanem emlékmûnek
épült, amit az is mutat, hogy a teljes neve így szól:
Széchenyi Emlékmû és Kilátó. Ráadásul nem is
ide készült. 1898-ban hozták át a Városligetbôl.
Ott 1880-ban épült, így ezek alapján ez a legrégeb-
bi kilátó. Ybl Miklós tervezte, a csupa kôbôl épített
klasszicista tornyot. 427 méterre van a tengerszint
felett, tehát 100 méterrel alacsonyabban mint az
Erzsébet-kilátó. Így a kilátás is szerényebb, csak a
város felé enged ki(be)tekintést. Megközelítése a
Fogaskerekû felôl a Széchenyi emlékúton a
Mûvész úti megállótól. Maga az építmény csak
néhány méter magas, de kárpótol a mûvészi terv és
kivitelezés. Természetesen egy Széchenyit
mintázó szobor is helyet kapott, a két lépcsô közt. 

Vasúti kilátóhely – Kis-Hárshegy

A neve utal építôanyagára, ugyanis vasúti talpfák-
ból készült. Azok középen kifúrva és egymásra
helyezve egy csigavonalat alkotnak. Így két nyo-
mon is fel lehet menni a tetejére, nem túl nagy ma-
gasságba, 4-5 méterre, ami még tériszonyosoknak
is bevállalható.
A tengerszint feletti magasság is csak 362 méter,
így a kilátás nem túl nagy, de egy kellemes kirán-
dulás keretében feltétlenül érdemes felkeresni a
bizarr formájú szerkezetet. Gyalogosan könnyû
megközelíteni a két Hárshegy oldalában futó köru-
takon. Értelem szerûen csak néhány száz méterre
vagyunk a nagy testvértôl, a Nagy-Hárs-hegytôl. A
Gyerekvasútnak is a közelben van megállója. A bi-
ciklire a gyalogos verzió érvényes. Autó nem
érvényes. 

Árpád-kilátó – Látó-hegy

Ezt az épületet érte utol leginkább a beépítés átka.
Ha a város felôl közelítjük meg, alig találjuk meg
azt az utcát, amin legalább az erdô széléig el

tudunk menni. A Törökvészi úttól, a Verecke úton.
Maga az építmény impozáns, bár nem túl magas,
viszont nagyon tágas. A toronytól jobbra akár 100
ember elfér, ha az esô elôl ide akar behúzódni.
Glück Frigyes a Sváb-hegyi Egyesület elnöke
kezdeményezi az építkezést, csak úgy, mint az
Erzsébet kilátót. Ezt 1929-ben kezdik építeni,
népies stílusban. A mai napig ebben a formában
áll, 2001-ben felújították. A háta mögött az
erdôben halad az országos kék jelzés és a zöld
körút. Azon található a hálás utókor által Glück
Frigyesrôl elnevezett kör sétaút. 

Csíki-hegyek – Budaörs fölött

A megjelölés Budaörs, de megközelíteni kényel-
mesebb a Gyerek-vasút felôl. A Csillebérc meg-
állótól délre fordulva a mûúton jutunk el a sok
kisebb kúp valamelyikére. Itt aztán válogathatunk,
hogy melyikre megyünk fel és merrefelé akarunk a
kilátásban gyönyörködni.
Ha valakinek van kedve játszani, írja meg milyen
messzire látott el. A gyôztes leülhet Nagyko-
vácsiban a Szipirtyó borozóban ahhoz az asztal-
hoz, ami fölött ez a tábla függ: 
„Horgászoknak, vadászoknak és egyéb hazu-
dozóknak fenntartott hely.”

Bedô István

A gimnáziumi osztálykirándulások alkalmával már elôre készültünk barátommal, Gáborral, hogy a helyi
idegenvezetô az éppen esedékes kilátóból vajon milyen távoli hegységet, várost fog megjelölni, amit
akkor ott persze nem lehetett látni.

KILÁTÓK A BUDAI-HEGYEKBEN

Bedô Istvánra emlékezve
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SEGÍTENI 
SZERETNÉNK!

2012 júniusában megalakítottuk a Nagykovácsi
Önkéntes Segítôk csoportját, segítô szándékú helyi
lakosok körébôl, azzal a céllal, hogy támogatást
nyújtsunk egyszerû, hétköznapi dolgokban azok
számára, akik valamilyen okból segítségre szorulnak.
A segítségnyújtás eseti, ingyenes és bárki fordulhat
hozzánk például olyan esetekben:
· amikor valaki beteg és nem tud eljutni az or-

vosához, a gyógyszertárba, vagy a szükséges vizs-
gálatokra, kezelésekre (elkísérjük, vagy – sajnos
csak korlátozott esetekben – elszállítjuk)

· ha fizikai állapota nem teszi lehetôvé, hogy a ház-
tartási, házkörüli munkákat elvégezze

· ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani
· ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis

lelki támogatásnak
· ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül

gondozza és némi szabadidôre, pihenésre lenne
szüksége

· ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalman-
kénti segítséget igényelne

· az életben elôfordulhatnak ezektôl eltérô – segít-
séget igénylô – helyzetek is. Mi a csapatunkkal
igyekszünk a problémákra megoldásokat találni.

Kérjük hívjanak bennünket bizalommal, ha igényel-
nék támogatásunkat, vagy ismernek olyan személyt,
aki segítségre szorul. 
A következô telefonszámokon vagy e-mail címen
vagyunk elérhetôek:
06-26-389-594, 06-30-557-9384 Jelinkó Ildikó, 
csoport koordinátor I., (jelinkild@gmail.com)
06-20-536-4582 Dr. Jani Ágnes, csoport koordinátor
II. (drjaniagnes@gmail.com)
Bár a megalakulás óta is többen csatlakoztak a cso-
porthoz, továbbra várjuk azok jelentkezését is, akik
szeretnének tagjai lenni a Nagykovácsi Önkéntes
Segítôknek.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit
védô speciális személyes szolgáltatás, amely a szo-
ciális munka módszereinek és eszközeinek fel-
használásával segíti és támogatja a gyermek testi és
lelki egészségét, családban történô nevelkedését,
veszélyeztetettségének megelôzését. Ezen túlmenôen:
- segít a családi és gyermekek után járó ellátások ügy-

intézésében
- ingyenes korrepetálást biztosít 

Vereska Zsuzsanna családgondozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat; 30/520-0778

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob-
lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezetô okok megelôzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megôrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások
- az anyagi nehézségekkel küzdôk számára a pénzbe-

li, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdôk,
a fogyatékossággal élôk, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdôk, illetve egyéb szo-
ciálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását, 

- a családokon belüli kapcsolaterôsítést szolgáló
közösségépítô, családterápiás, konfliktuskezelô
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint
a nehéz élethelyzetben élô családokat segítô szolgál-
tatásokat. 

Kuti Szilvia családgondozó, 
Családsegítô Szolgálat;   30/610-4275

Ügyfélfogadási idô (Nagykovácsi, Pók utca 58.)
Hétfô és szerda: 12-16 óráig

Kedd és csütörtök: 8-12 óráig
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTÁBOR
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 

jobb agyféltekés rajztábort tervez 

12 évnél idôsebb gyerekek, kamaszok számára.

Idôpont: 2013. július 1-4-ig; 8 és 16 óra között
Helyszín: Nagykovácsi, Pók u. 58.

Bôvebb információ: 30/520-07-78; e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Megpihenve
A hosszú élet egyik titka a rendszeres séta.
Tudja ezt e két kedves nagykovácsi hölgy és be-
tartva a háziorvos elôírását a napi köröket rendre
teljesítik is.
A fáradt lábak pihentetésére legjobb hely a
Virágos sétány végén az ottani lelkes lakosok által
kialakított virágos pihenôhely.
Gyertek mindennap!

D. Angella

2001. szeptemberétôl 50 maraton versenyen 
vett részt

A képen Vassné Málnás Évike 
és Ludányiné Magyar Julika látható

Hétköznapi Hôsök, akik köztünk élnek…
A Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok munkája egyrészt látványosan nyilvánul meg, amikor baj van a
falunkban, másrészt csöndesen zajlik az esti járôrözések alkalmával.
Azt talán nem mindenki tudja, hogy a lelkes helyi tûzoltóink és polgárôreink nem csak a településünkön tel-
jesítik szolgálatukat, amivel az élet és vagyonbiztonság megôrzésére, a lakosság biztonságának és bizton-
ságérzetének növelésére, valamint a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságá-
nak fokozása érdekében teljesítenek. Együttmûködnek megyei, fôvárosi és országos szervekkel is.
A Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok 2012. évi együttmûködését és jól végzett munkáját legutóbb
Varga Ferenc tûzoltó dandártábornok, a Fôvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is-
merte el. Dicséretet kaptak a BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatójától is, a már idei rend-
kívüli téli idôjárás során nyújtott szolgálatukért március 15-én.
A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsiért Emlékérmet kapott az önkormányzattól tavaly nyáron, de nem
lehet az állandó készenlétet egyetlen elismeréssel letudni. Újra és újra érdemesek a méltatásra, hiszen ha baj
van, hozzájuk fordulhatunk elsôként. Honti Zoltán elnök úr és Bakó Mihály tûzoltó parancsnok úr mindig
elérhetô számomra is, és segítôkészségükrôl a kellô alkalmakkor bizonyságot is tesznek. A helyi csapat
szakmai felkészültsége szintén elismerést érdemel.
A kora tavaszi rendkívüli télies idôjárása után újabb természeti veszély fenyegeti az országunk bizonyos
részeit az árvízi helyzet miatt.
A mai nap reggel már meg is kapta a „behívót” a helyi csapatunk a Margit-sziget védelme érdekében!
Sajnálatos tény, hogy a falunkon belül és kívül is mindig van alkalom arra, hogy a segítségüket kérjük, vagy
kérjék, ami azt jelenti, hogy balesetek, rendkívüli idôjárás okozta katasztrófa helyzetek elôfordulnak. Mit is
kívánhatnék, talán azt, hogy minél kevesebb éles helyzet legyen ahol a segítô kezeitekre szükség van és azt,
hogy ne veszítsétek lelkesedéseteket továbbra sem. Amit civil emberekként a közösség érdekében tesztek
mindannyiunk számára fontos és biztonságot nyújtó.
Köszönjük az áldozatos szolgálatot! Jó erôt és egészséget kívánok minden hétköznapi hôsnek!

Bencsik Mónika polgármester

Visy Ferenc „Öregsirály”
Hat nap alatt 559,5 kilométer

2013. május 8-án pontosan 12:00-kor immár har-
madik alkalommal rajtolt el a EMU 6 napos és 48
órás futóverseny a balatonfüredi kempingben. A
verseny célja látszólag pofonegyszerû: tegyél meg
minél több kört 144 óra alatt a 900 méteres aszfalto-
zott körpályán.
Mivel a világon évente mindössze négy-öt helyen
rendeznek hatnapos futóversenyt, nem csoda, hogy az
idei füredi eseményen tizenhét nemzet legjobb ultra-
maratonistái képviseltették magukat: a nevezettek
között a magyar futók mellett ausztrál, finn, brazil,
dél-afrikai, sôt guatemalai atlétát is találunk.

Visy Ferenc községünk lakója, aki ezen a hat-
napos ultramaratonon az abszolút 9-ik helyezést
érte el. Hat nap alatt 559,5 kilométert futott.
Ezzel 223 km-rel megjavította az eddigi 336
km-es, férfiak közötti maratoni futó 65-69 éves
korosztály országos csúcsát.

(Forrás: Internet)

TÛZOLTÓSÁG - POLGÁRÔRSÉG
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

RIASZTÁS: 06-70-387-9999



Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.
Dr. Cesko Izabella 06-30-491-6833
Rendelô: 06-26-355-340 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 14.00–17.00   
Kedd: 9.00–12.00 
Szerda: 14.00–17.00       
Csütörtök: 9.00–12.00 
Péntek: 12.00–15.00
(páratlan hónapban 9.00–12.00)

Egészséges tanácsadás: 
Hétfô-Szerda: 12.00–14.00
(Kizárólag elôjegyzésre: 06-26-355-340)
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelôben

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelô: 06-26-389-522 (elôjegyzésre is)

Hétfô: 9.00–12.00     
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 9.00–12.00    
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 9.00–12.00
(páratlan hónapban 12.00–15.00)

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 9.00–12.00

(Kizárólag elôjegyzésre:  06-26-555-055)
Tanácsadás: Kossuth L. u. 64., a rendelôben.

Dr. Jakab Erika
június 7-én, június 17-21-ig és július 8-12-ig;

Dr. Ceskó Izabella 
június 24-július 5-ig szabadságon lesz,

helyettese  a saját rendelôjében, a saját 
rendelési idejében várja a betegeket!

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fô utca 179., 

a Polgármesteri Hivatal udvarában.
Rendelési idôn túl 

19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, 
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

HÁZI GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

(bejárat Kossuth L. u. 58. felôl)
Telefon: 06-26-355-339

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfô: 7.30–15 óráig
Kedd: 12–20 óráig
Szerda: 7.30–15 óráig
Csütörtök: 12–20 óráig
Péntek: 7.30–14.30 óráig 

Dr. Jani Ágnes
Hétfô: 9-15 óráig
Kedd: 12-15.30 óráig
Szerda: 9-15 óráig
Péntek: 9-15 óráig

A rendelési idô
2013. július 1-tôl az alábbiak szerint alakul:

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfô: 12-19.30 óráig
Kedd: 12-19.30 óráig
Csütörtök: 12-19.30 óráig
Péntek: 12-19.30 óráig 

Dr. Jani Ágnes
Hétfô: 9–15 óráig
Kedd: 9–15 óráig
Szerda: 9–15 óráig
Csütörtök: 9–15 óráig
Péntek: 9–15 óráig

Háziorvosi  Szolgálat
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos
� 06-30-922-6633; rendelô: 06-26-389-282
Rendelési idô: 

Hétfô 11.00–15.00
Kedd 15.00–19.00
Szerda 8.00–12.00
Csütörtök 11.00–15.00

Dr. Sorbán András háziorvos
� 06-30-2123-999; rendelô: 06-26-555-033
Rendelési idô: 

Hétfô 15.00–19.00
Kedd 8.00–12.00
Szerda 15.00–19.00
Csütörtök 8.00–12.00

Dr. Kelenföldi Ferenc háziorvos
� 06-30-922-6632; rendelô: 06-26-555-033

Dr. Koltay Angéla háziorvos
� 06-30-587-5087; rendelô: 06-26-355-543
Rendelési idô: 

Hétfô 8.00–12.00
Kedd 11.00–15.00
Szerda 11.00–15.00
Csütörtök 15.00–19.00

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
Június 14.

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
Június 21.

8–12 és 15–19-ig Dr. Kelenföldi Ferenc
Június 28.

8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Július 05..

8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Dr. Sorbán András július 1–12-ig, 
Dr. Koltay Angéla július 15–26-ig szabadságon lesz,

betegeiket mindkét orvos saját rendelési idejében fogadja!

Rendelési idôn túl 19.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ün-
nepnapokon egész nap a Budakeszi or-
vosi ügyelethez kell fordulni!
Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fô utca 179., a Polgármes-
teri Hivatal udvarában.

A pénteki szabadnapon nem rendelô orvosok
betegeit az aznap rendelô  orvos fogadja!

Újszülöttek

Április:
Péter Örs, Réka Zsanett

Május:
Regina Mira, Panka Sára, 

Domonkos Zoltán, Fruzsina Sára,

Zente Miklós

Legyetek üdvözölve!

Halottaink

Dr. Felföldi Ignác (58)
1955. 07. 12.–2013. 04. 23.

Kovács Margit (56)
1957. 09. 29.–2013. 04. 20.

Nagy Istvánné (88) sz.: Petrik Mária 
1924. 05. 21.–2013. 04. 29.

Kovács Ferencné (83)
1930. 06. 27.–2013. 03. 08.

Csiga Mihályné (69) sz.: Sipos Irén 
1944. 06. 30.–2013. 05. 22.
Németh Krisztina (37)
1975. 11. 26.–2013. 05. 16.
Szép György Rezsô (73)
1939. 09. 19.–2013. 05. 20.

Anyakönyvi hírek

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Nagykovácsi Nagyközségben

2013. június 17-tôl június 25-ig 

T Ü D Ô S Z Û R É S T   
T A R T U N K !

A tüdôszûrés ideje naponta:

Hétfô:          12–18 óráig
Kedd:            8–14 óráig
Szerda:       12–18 óráig
Csütörtök:     8–14 óráig 
Péntek:         8–14 óráig

A tüdôszûrés helye: 
Nagykovácsi Általános Iskola

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
a TB kártyát és az elôzô évben kapott
tüdôszûrô igazolást hozza magával!

2013. JÚNIUS 15

TERMELÔI PIAC
minden hónap elsô szombatján

7:00–12:00 óráig 
az Általános Iskola parkolójában

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat közössége 
valamint Szilágyi Zsolt 

és a gazdák

VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT
Kossuth Lajos utca 64.

Tel.: 06-26-555-055
E-mail: vedono@nagykovacsi.hu

Szerda:
I. körzet
Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-30-687-9758
Csütörtök:
II. körzet
Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védônôi fogadó óra: 8.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055

06-20-988-9521
Hétfô:
III. körzet – Helyettesítést végzi:  
Pálné Szondy Krisztina és Kosztoványi Éva 
Várandós- és csecsemô tanácsadás: 8.00–11.00 
Védônôi fogadó óra: 11.00–12.00
Idôpont egyeztetés: 06-26-555-055



KÖNYVTÁRI HÍREINK
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtár-
ban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô
könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése,
valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére.
Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a
számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a
kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalál-
ható 21 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi köl-
csönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda,
Geo, Heti válasz, Kertbarát, A mi otthonunk, Nôk Lapja, PC
World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetgyógyászat
stb. Napilapok: Magyar Nemzet, Népszabadság.

� MÁRAI II. program
A program célja: A nemzeti kultúrkincs megôrzése, a hazai és
a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselô könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és
a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fej-
lesztése; a kortárs magyar szerzôk támogatása és megis-
mertetése. A könyveket és a hangzó anyagokat, mely össze-
sen 210 db, tavaly decemberében kaptuk meg, a könyvek
folyamatosan kerülnek a polcokra.
A Márai II. program ajándékba kapott könyveibôl 
Felnôtteknek ajánljuk: Antik városok; Bibliai csaták i.e. 1400-
i.sz. 73; Tasnádi Zsuzsanna, Selmeczi Kovács Attila: Régi
magyar mintakincs
� Újdonságainkból
HANGOSKÖNYV ajánlatunk felnôtteknek:
Bächer Iván: Hatlábú
Chandler, Raymond: Asszony a tóban
Greene, Graham: A csendes amerikai
Hamvas Béla: Zen buddhizmus
Szabó Magda: Az ôz
HANGOSKÖNYV ajánlatunk gyermekeknek:
Bonsels, Waldemar: Maja, a méhecske
Magyar népmesék: A bíró okos lánya és más mesék
Magyar népmesék: A csillagszemû juhász és más mesék
Pósa bácsi legszebb verses meséi: állatmesék
� Gyermekeknek ajánljuk:
Lenk, Fabian: A keresztes lovagok ezüstje
Massanek, Joachim: Az ígéret földje
Madden, Deirdre: Kösz, hogy szóltál, Emily!
Steinert, Dore: And the Winner is Love: És gyôzött a szerelem!
Walbrecker, Dirk: Forbitten Love?: Tiltott szerelem?

� 84. Ünnepi könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok a
nagykovácsi könyvtárban (ld. plakátokat)
„Dobj el mindent, és olvass!” – Pest Megyei felhíváshoz
kapcsolódva közös, csendes olvasással kívánjuk felhívni a fi-
gyelmet, hogy számunkra különös jelentôséggel bír a könyv
ünnepe, az immáron 84. alkalommal megrendezésre kerülô
Ünnepi Könyvhét és a vele egy idôben megrendezésre kerülô
12. Gyermekkönyvnapok rendezvénysorozat.
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói a Tisza
István téren a nap folyamán kétszer tíz percet olvasással fog-
nak tölteni a hozzájuk csatlakozó, olvasni szeretô érdek-
lôdôkkel. Várunk Nagykovácsiban a Tisza István téren (rossz
idô esetén az Öregiskolában) 2013. június 10-én, hétfôn 11.00
és 18.00 órakor, 10 perc csendes olvasásra.
Szeretsz olvasni? Ha igen, dobj el mindent és olvassunk
együtt! Érkezz pontosan, könyvvel a kezedben!

� Weöres Sándorra emlékezünk
Sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt dr. Harmath
Artemisz irodalomtörténész, június 11-én 11.00 órakor "Nem
csak gyerekeknek! Weöres Sándor költôi játékai" címû
elôadására.
� Kedves Olvasóink, Látogatóink! Több olvasónk kérésére
minden hónap 3. szombatján biztosítjuk a könyvtár nyitva
tartását 9-13 óráig.
Amennyiben ünnepnapra esik a 3. szombat, úgy egy másik
szombaton leszünk nyitva: június 15., augusztus 17.,
szeptember 21., október 19., november 16., december 21.
Reméljük, hogy ezzel a lehetôséggel a régi látogatókat ismét
láthatjuk a könyvtár olvasói táborában!
� Az intézmény nyugati szárnyának felújítása várhatóan június
közepétôl kezdôdik. Az építési munkák miatt a következôkben
leírt, tervezett nyitva tartáson kívül ettül eltérô idôpontban is
várható intézményünk rendkívüli zárva tartása. Megértésüket
köszönjük!
A könyvtár tervezett nyári nyitva tartása:
július 1-tôl július 31-ig zárva tart
augusztus 1-tôl augusztus 31-ig 

Hétfô 14–19 Csütörtök 14–18
Kedd 9–13 Péntek 9–13
Szerda 9–13 Szombat zárva

� Adatbázis ajánló:
Néhány ajánlat a szabadon elérhetô adatbázisokból:
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA);
Gyerekirodalmi adatbázis; Irodalmi kritikák, tanulmányok bibli-
ográfiája; Kortárs Irodalmi Adattár (KIA); Magyar Digitális
Képkönyvtár (MDK); Magyar Periodika Adatbázis (IKB); 
MANDA; MATARKA; Mûelemzés adatbázis; Országgyûlési
dokumentumok; Pedagógiai Adatbázis

„A könyv, amely mindenütt jelenlevôvé varázsolta
a szellemet, megteremtette az emberiség lelki kö-
zösségét. A könyv, amely nemcsak a teret hódítot-
ta meg, hanem béklyóba verte a térnél is nagyobb
ellenségünket, megállította az idôt. Ennél nincs
nagyobb csoda. Mindig a legegyszerûbb dolgok a
valódi csodák.” - Kosztolányi Dezsô -

Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtárosok

***

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI
Állandó programok:
� A Tiszta Forrás nyugdíjas klub – Minden hónap 
2. és 4. hétfôjén 14.00 órakor tartja foglalkozásait,
melyre szeretettel várja régi és új tagjait. Találkozások:
június 10-én és 24-én.
Klubvezetô: Tomposné Marika (06-70-378-5366)

Élményeink és terveink 
A Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub tagjaival május 8-
án Monorra kirándultunk egy jól megszervezett
bográcsos délutánra. Kellemes vidámságban
egymásnak örülve telt a napunk. 
Május 17-én remeteszôlôsi tagjaink meghívására,
élôzenés összejövetelen vettünk részt. Köszönjük
a rendezôknek és a segítôknek. Igen jól éreztük
magunkat.
Közös színházlátogatást szerveztünk azok
számára, akik szeretik az operettet. 10 fô vett részt
a Mágnás Miska elôadásán a Budapesti Operett
színházban. Mindenki nagyon élvezte az elôadást.
Terveink szerint a jövô hónapban a Ghost címû
musicalt nézzük meg.
A Nagykovácsi Önkormányzat civil pályázati tá-
mogatásából, kirándulást szervezünk, úti cél
Dobogókô lesz, várhatóan június 26 vagy 27-én.
A nyári hónapokban eddigi szokásunk szerint
meghívjuk egymást vendégségbe, így a nyár
folyamán összejöveteleinket minden alkalommal
más helyszínen tartjuk.
Az együttlét, az egymást segítô társak, boldog
felhôtlen órákat biztosítanak mindannyiunk
számára.
Csatlakozzatok hozzánk. 

� Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén 20.00
órakor könyvklub hölgyeknek, 4. hétfôkön kihelyezett
filmklub, melyrôl a klubtagokat e-mailben értesítjük.
Klubvezetô: Kalmár Angéla (06-70-200-4156)
Június: Háy János: Gyerek
Nyár: Szilágyi István: Kô hull apadó kútba
� KAMASZKLUB – azaz kreatív alkotóbázis 12 éves
kortól a Faluházban. Várunk szeretettel péntek délu-
tánonként 14.00-17.00 óráig, ha érdekel: az újrahasz-
nosítás, a modern kézmûvesség és technikák, a design
és a divat, a közös alkotás öröme. A foglalkozások ipar-
mûvészek vezetésével folynak, folyamatos bekapcsoló-
dás lehetséges. További információ: Pataki Ildikónál a
könyvtárban vagy a 06-20-414-5131 telefonszámon.
� A Nagykovácsi Kamarakórus próbái. A 8 éve sike-
resen mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit
kedden 19.30-22.00 óráig. Karnagy: Kriesch Katalin
(06-30-975-3412) Szeretettel várjuk az új jelentkezôket!

P R O G R A M O K
� Bolhapiac – Június 8-án szombaton 9.00-12.00
óráig. Használt ruhák, megunt tárgyak, játékok, feles-
legessé vált bútorok, elektronikai cikkek árusításához
várjuk a jelentkezôket! 
Asztalfoglalás: patakiildi74@gmail.com vagy 356-362
telefonszámon 8.00-16.00 óráig.
� Az én pódiumom – Június 10-én hétfôn hétfôn 19.30
órától Egy Amerikai Nagykovácsiban”. A pódiumon:
Ben O'Brien. Az elôadás nyelve: magyar.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt a programjainkon!

Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó

* * *

Helytörténeti Körkép-a Solymári
Helytörténeti Gyûjtemény

„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövônek!” 
(Vörösmarty)

Ez a mottója a Solymári Helytörténeti  Gyûjteménynek,
melyet Jablonkay Mária vezet édesapja 2000-ben
bekövetkezett halála óta. Dr. Jablonkay István 1970-
ben alapította a Helytörténeti Társaságot, melynek cél-
ja a néprajzi értékek megôrzése, gyûjtése, kutatás,
könyvkiadás, és a solymári vár felújítása is volt. Ennek
folyományaképp jött létre 1972-ben a Gyûjtemény,
mely példaértékû sok szempontból is.
Számos eredménnyel büszkélkedhetnek a solymáriak:
2004-ben elnyerték a Múzeumpártoló Önkormányzat I.
helyezését, és a múzeumot kétszer is beválogatták a
legjobb mûemléki helyreállításokat bemutató Egy kis
mustrába. A Mustrába egyébként Nagykovácsi is beke-
rült 2012-ben a Római Katolikus Plébánia felújításával.
Eredményeik közé tartozik még a solymári vár
feltárása, mely még most is folyik.

A Gyûjtemény
A Gyûjtemény abban a  XIX. századi polgári lakóház-
ban talált helyet, melynek Porszász Gyula, a szalámi-
töltô feltalálója volt a tulajdonosa. A barátságos ud-
varon mezôgazdasági jármûvek, tûzoltó autó, és a
temetôbôl megmentett síremlékek hangulatos egyvele-
ge fogadja a látogatót.
Az épületben az állandó kiállítás kronológiai sorrend-
ben kalauzol végig minket Solymár történetén: az elsô
tárlókban bronzkori és középkori leletek találhatók a
várból. Aztán a második teremben az 1700-as évek ele-
jén hajókon, ún. schachteleken idetelepült svábok
életébe nyerhetünk bepillantást. Ezután egy szatócs-
bolt és egy szecessziós patika következik 1908-ból.
A kocsiszínbôl megközelíthetô boltíves pince kôtárnak
épült a 2003-as felújítás során, melyben a római kori
síremlékek és a középkori, reneszánsz leletek kaptak
helyet. Az idôszakos kiállításoknak ez a lapidárium ad
otthont, és így ebben a térben megvalósul a távoli-, a
közelmúlt és a jelen egysége.

KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Kossuth Lajos u. 78.
Tel.: 06-26-356-362  

E-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
nkkkozi@freemail.hu

http://konyvtar.nagykovacsi.hu

NYITVA TARTÁS

Hétfô 12–19 Kedd 10–18 
Szerda 10–14 Csütörtök 12–18 
Péntek 10–18 Szombat zárva
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Ezekbôl a nemcsak helytörténeti, hanem mûvészeti és
egyházi tárgyú kiállításokból nem is keveset tudhat ma-
ga mögött a múzeum, közel 90 kiállítást rendeztek.

A Rózsaesküvô kiállítás
A legutóbbi az április 28-tól május 24-ig megtekinthetô
Rózsaesküvô kiállítás, mely egy szép hagyománynak
állít emléket. Karátsonyi Guidó gróf Solymár, Pilis-
vörösvár és Pilisszentiván földesura 40 000 pengôforin-
tot ajánlott fel, hogy annak kamataiból a három falu leg-
erényesebb és legszerényebb körülmények között élô
lányát kiházasíttassa. Ez az intézmény 32 éven
keresztül mûködött. A három településnek az együtt-
mûködése révén jött létre ez a kiállítás is. A kiállítás
megnyitón sok színes program mutatta be ezt az
egyedülálló erénydíjat. A színvonalas elôadások során
megismerhettük a Karácsonyi család történetét, a
fénykorát és a kastélyaik megdöbbentô pusztulását. Egy
másik bemutató ízelítôt adott a korabeli sajtóvissz-
hangból. Egy riportban közelképet kaptunk az egyik
Rózsamenyasszony sorsáról is, akinek eleinte kényszer
volt a nevezés, majd párjával ötven éven át jóban-
rosszban kitartottak egymás mellett. Általános iskolások
megjelenítették az esküvôt a színpadon tánccal,
énekkel, a templomi koszorúzáson és a felvonuláson
pedig az eredetihez hû rózsakoszorú díszítette a beöl-
tözött leány fejét. Külön érdekesség, hogy az egyik szer-
vezô maga is Rózsamenyasszony-leszármazott, akik
egyébként szép számmal élnek ezeken a települé-
seken.

Egy elkötelezett vezetô és a közösség
Jablonkay Mária igazi vezetôje ennek az intézménynek:
szívét-lelkét beleadva és lehengerlô szakmai tudással,
hozzáértéssel dolgozik. 
Mária hangsúlyozza azonban a csapatmunka fontos-
ságát, hiszen sok mindent köszönhetnek többeknek,
akik áldozatos munkával segítenek, sokszor önkénte-
sen. Páratlan összefogásnak köszönhetô a 2003-as
felújítás is amikor sikerült mindent restaurálni. Orszá-
gosan egyedülálló, hogy a tárgyak örökbefogadtatása
útján valósulhatott meg a tárgyi örökség felújítása.
A vezetôt egész csapat segíti, amelynek tagja Milbich-
né Tallér Mária is, aki eddig már kétszer elnyerte a Pest
megyei múzeumok babapályázatának különdíját.
Marika néni babáit a nagykovácsi gyerekek is megcso-
dálhatták, amikor eljött a faluba meghívásunkra, elôször
az óvodában egy középsôs csoportban, aztán az
iskolában, második osztályban tartott foglalkozást a
nagykovácsi gyerekeknek. Szó esett a régi solymári
sváb szokásokról, mondókával, énekkel, tánccal eleve-

nítették fel ezeket. Az ún. „írásos bál” kapcsán minden
fiú lefényképezkedett a rozmaringszálas kalappal, a
lányok pedig a keszkenôt adták kézrôl-kézre.

Értékteremtés és jövôkép
A múzeumpedagógia nagy hangsúlyt kap Jablonkay
Mária munkájában: évente mintegy 400 iskolás gyerek
jár ide, ahol közel 50 órában tart foglalkozásokat. A mú-
zeumi órákon a gyerekek játékosan ismerkedhetnek
meg Solymár múltjával: a gyógynövényes kvíztôl a
Mátyás-király mesén át a kirakóig minden ezt a célt szol-
gálja.
Solymár az egyik legjobban dokumentált településnek
számít: évrôl évre jelennek meg kiadványok, melyben
tanulmányok, és a múlt olyan kincsei, mint a sváb nép-
dalok, temetési énekek, esküvôi receptek jelennek
meg. A rendezvényeket rendszeresen dokumentálják,
albumokba rendezik a fényképanyagot, ezen kívül ter-
mészetesen elektronikusan  CD-n és DVD-n  is rögzítik.
A Gyûjtemény 2012-ben ünnepelte fennállásának 40.
évfordulóját. Csak azt kívánhatjuk, hogy folytassák
ugyanebben a szellemben, melyet Mária, Szent István-i
alapvetésnek nevez: „amely nemzetnek nincs múltja,
jövôje sem lehet.”

Bonifertné Bodroghi Csilla

Jablonkay Máriával a solymári helytörténeti épület elôtt

Májusban a gyermekeké a fôszerep
...színpadon a falunk apraja-nagyja

Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskola gála
20 éves a Rézpatkó néptánc csoport

Büszkélkedünk gyakran azzal, hogy Nagykovácsiban a több mint 7000 fôs lakosságból 2000 fô gyer-
mekkorú. Méltán büszkék a családok (kis,- és nagy családok egyaránt) hiszen a falunkban a gyermekeket
nem csak biztonságban, színes közösségben tudják nevelni, de segíti ôket az elismerést kiváltó in-
tézmények sokasága legyen az önkormányzati, vagy alapítványi, vagy akár „családi” vállalkozás.
Talán sokan gondolkodunk egyformán arról, hogy a településünkön annyi az érték és sokan vannak az
értékek ôrzôi is, hogy a gyermekek nem csak a „kötelezô” tudnivalókkal gazdagodnak, hanem van mód
messze az átlagos tudás felett is fejlôdni. Köszönhetô ez azoknak az elkötelezett, lelkes személyeknek,
akik kisebb, nagyobb csoportokban segítik hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy kinyíljanak a világ felé, il-
letve kinyitják számukra azokat az „ajtókat”, amin besétálva a világ csodáit fedezhetik fel.
A csodákat észrevenni és észrevétetni sem egyszerû, hiszen nem errôl szól a körülöttünk rohanó élet.
Leülni rajzolni, színezni, szôni-fonni, elmélázni verseken és nyugodtan, ellazulva zenét hallgatni egyre
ritkábban adatik meg, már a gyermekek életében is. Hiszen állandó nyomás alatt vannak velünk, a felnôt-
tekkel együtt a teljesítmény kényszere alatt. Ritka pillanat, amikor szemlélôdünk, megfigyelünk…alko-
tunk.
Nem szabad hagyni kiveszni az érzékenységet a mûvészetek iránt, aminek segítségével lelkünket át
tudjuk mosni a mindennapi robot pora után.
Gyermekekkel foglakozni nagyon szép dolog lehet, de nagyon nehéz is, hiszen az ô figyelmüket megra-
gadni, a készségeiket kibontani sablon szerint nem lehet. Nagykovácsiban azonban élnek közöttünk olyan
varázslók, vagy felnôtt ember ruhába bújtatott angyalok, akik mindezt úgy tudják megtenni, hogy a gyer-
mekek nem tanulásnak élik meg a napi gyakorlást, nem munkának, hanem úgy teszik mindezt, még ha
csoportos foglalkozásra is járnak, hogy érzik a saját jelentôségüket és fontosságukat.
Nézve a színpadi szereplôket elámultam egy-egy számnál, akár a mûvészeti gála szereplôit, akár a nép-
tánc gála szereplôit figyeltem, hogy néhány gyermek milyen természetes módon mutatja meg a tehet-

ségét, és jó volt látni a sok büszke szülôt, nagyszülôt, aho-
gyan csillogott a szemük a nézôtéren.
A hétvégi híradók között egy riport alany azt mondta, hogy
eleget beszéltek a mezôgazdaságról most már tenni kellene.
Felmerült bennem, hogy milyen nagy hangsúlyt kap a poli-
tikában a kultúra kérdése, harc megy a pozíciókért, de látva
az Amerikai Iskola színpadán évrôl-évre fellépô több száz
tehetséges, lelkes gyermeket a színvonalas produkciókban,
azt hiszem megnyugodhatunk Nagykovácsiban, mert nálunk
él a kultúra, a mindennapjainkat tölti ki a gyermekeken
keresztül is.
A hagyományok ápolása, a nemzeti kincsek ôrzése jó kezek-
ben van a falunkban. Pezsgô, színes alkotó mûvészet jelenik
meg hónapról, hónapra valamilyen rendezvényen, legyen az
egyéni kezdeményezés, mûvészek összefogása, az óvodások,
iskolások mûsora egy-egy ünnepen, illetve a gálákon.
Köszönet minden elkötelezett, nagyrabecsülést érdemlô
személynek, akik felvállalják, immár évtizedek óta a tele-
pülésen – hol több, hol kevesebb támogatás mellett –, hogy
törôdnek mindazzal, ami nem hétköznapi, ami szebbé vará-
zsolja az életünket!

Bencsik Mónika polgármester

øπ

Fotó: Öregiskola
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Felajánlás 
az Arany János utcai 
játszótér felújítására

Kedves Szülôk!
Megjelent a KICSI MACKÓ KALANDJA c.
mesekönyv csodás színes grafikáimmal, mely
óvodás és kisiskolás korosztálynak ajánlok.
Tartalmas és szép mondanivalóval az Édesanyák
és a Szülôk iránti szeretetrôl és ragaszkodásról
szól egy édes kismackó történetén keresztül.
Mesekönyvet az Arany János utcai játszótér
átadásánál lehet vásárolni.

Könyveket a helyszínen
kívánságra dedikálom!!!
Kálna Erika

A mesekönyv ára nettó
700,- Ft melybôl db-
ként 100 Ft,-ot a ját-
szótér felújítására aján-
lok fel.

Képen a mesekönyv 
fedôlapja látható!

Rézpatkó Néptánc Gála
A Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes idén ünnepelte 20. évfordulóját. A 2013. május 25-i szombat
délutánon zsúfolásig telt az Amerikai Iskola színházterme. A színes programban felsorakozott kicsik és
nagyok többek között mezôségi-, kalotaszegi-, tyukodi-, gyimesi táncokat adtak elô. 
Az együttes alakulásakor mindössze 15-20 gyermek ismerkedett a népi tánccal, mostanra közel 130
gyermeket „varázsol el” Nagykovácsiban az Alapfokú Mûvészeti Iskola keretében mûködô Rézpatkó.
Büszkék lehetünk arra, hogy gyermekeink már óvodáskortól részesei lehetnek a népi játékok, a néptánc,
a népzene csodálatos világának, rajtuk keresztül egy-egy ilyen magas színvonalú elôadás után mi szülôk
is osztozhatunk a sikerükben. 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni minden felkészítô tanárnak és Gáspár Nelli igazgató 
asszonynak e páratlan elôadás szervezéséért! A legfôbb köszönet mégis Huszárné Czene Zsuzsát illeti! 
Kedves Zsuzsa – vagy ahogy a gyermekeink hívnak –, Zsuzsa néni! Köszönet a töretlen lelkesedésért, a
húsz éve tartó elszántságért! Bízom benne, hogy továbbra is a településünk egyik meghatározó szeg-
mense lesztek. Kívánom, hogy haladjatok ugyan ezen az úton, és ahogy a köszöntôben Nelli is utalt rá:
„Ahol egy jó mag el van vetve, azt kiirtani nemigen lehet”. 
(A fotókat Köves Szilvia készítette, rendelni 20/3678961 telefonon lehet.)

Tóthné Pataki Csilla

Gyermeknap
Nagykovácsiban 

a Fôtéren
Május utolsó hétvégéje a gyermekeké... ehhez
pedig nem kellett Budapestre mennünk. Nagyko-
vácsiban remek gyereknapi „meglepetéseket”
kaphattunk! Szombat délelôtt a Templom elôtti
téren bábszínház szórakoztatta a Nagyérdemût,
ahol Vitéz László – akárcsak a mi gyermekko-
runkban – ismét megnevettette a nézôket, ter-
mészetesen palacsintasütô és az ördögök sem
maradtak ki. A Templom elôtti tér és a lépcsôk
megteltek gyerekekkel, szülôkkel és nagy-
szülôkkel. Lélekben visszatérhettem a nyolcvanas
évek gyereknapjaihoz, jó volt a gyerekeimmel
újra élni a régi idôk hangulatát, meséit. 
Nagyszerû érzés innen a saját Fôterünkrôl nézni,
és mesélni a gyerekünknek, hogy ...látod, mi is ezt
néztük mikor kicsik voltunk. A bábszínház mellett
a mindenki által hôn szeretett agyagozás Julika
nénivel, a hennafestés a gyerekkacsókra és a rég-
múlt fajátékai is megtalálhatók és mindenki által
elérhetôk voltak. A kicsik a kosárforgón, a na-
gyobbak a fajátékok és logikai feladványok mel-
lett találták meg a játék örömét.
Az Öregiskola kürtôskalácsokkal látta vendégül a
családokat, amibôl valljuk be... nem sok maradt.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Öregiskolának
és a Nagykovácsi Önkormányzatnak ezt a – sze-
rintem mindannyiunknak – felejthetetlen napot! 

Fekete Andrea

NAMI GÁLA
Kedves Közönségünk, Tisztelt Szülôk, Nagyszülôk, Gyerekek!   

Jubileumi nap a mai. Két évtizednyi fotó, emlék, játék, bosszankodás, kibékülés, szerelem, tánc, és nagy
betûkkel tánc. Kissé kellemetlen érzés, hogy ennyi idô telt el, de másrészrôl csodálatos is, hogy húsz
esztendôn keresztül sikerül összetartanunk, összefognunk, építenünk valamit, ami érték, hagyomány,
becsület dolga, egy szóval a múltunk, gyökereink,
két szóval, a gyermekeink jövôje is.
Húsz évvel ezelôtt gondolt egy nagyot néhány bele-
való táncoslábú. Ha mi szeretünk, és akarunk táncol-
ni, bizonyára mások is!
Kezdjük az iskolában! A magocskákat elvetették, jó
talajban megfogantak, a palántákat locsolgatták,
becézgették, mára gyönyörû virágokká serdültek. Ez
a körforgás húsz éve tart.
Szeretném ha nagy tapssal köszöntenénk az elsô tán-
coslábúakat, a palántaterelgetôket, a támogatókat:
Pordán Attila, Bottyán Zsolt, Pájer Árpád.
1993-ban 15 önként jelentkezô kis ember húzta
lábára a nagy csizmát, kötött köténykét maga elé, és iskolai szakkör keretében táncolt. Rézpatkó nép-
tánccsoport nevet kapták.
2013-ban az év végi gálán már 140-en ropják a táncot. 120 kisdiák, gimnazista, és az évek folyamán fel-
nôttek is csatlakoztak hozzájuk. Többek között az általános iskola, és a mûvészeti iskola tanárai is, sôt
egész családok is: a teljesség igénye nélkül Hajba család, Ladányiék, Kovácsék, Tóthék, Bertalan család,
Holczerék, Simonék, Stefánék, Pappék, Gyôffyék, és a Hazai család. 
Szeretném felsorolni azon diákok nevét, akik 1993 óta rendületlenül kitartottak Zsuzsa néni mellett.
Pordán Márk, Vincze Zsolt, Németh Barbara, Csiha Balázs, Hajba Gergô, Hajba Emma, Bereczki
Tamás. Beugrókként (a teljesség igénye nélkül): Mausch Erika, Kneipp Vince, Sótonyi Noémi, István
Ági.
A Rézpatkó néptánc csoport elsôsorban a Kárpát-medencében, és a Kárpátokon túli magyarság néptán-
caival, népszokásaival foglalkozik: betlehemezés, regölés, májusfa állítás, locsolkodás.
Állandó résztvevôje a helyi általános iskola és a község rendezvényeinek: nemzeti ünnepek, falunap,
búcsú, bálok.
Hívják Ôket táncolni határainkon innen és túl: Hollókô, Tök, Tinnye, Perbál, Zsámbék, Görögország,
Törökország, Szicília, Németország, idén Lengyelország. Felvidék, Erdély: Andód, Kamocsa, Párkány,
Sepsiszentgyörgy stb. 1997 – Nagykovácsiért emlékérem
2001 – Budapest - Csalogató - Hagyományteremtô néptáncverseny I. díj

Csatlakoznak a Nagykovácsi Alapfokú Mûvészeti Iskolához.
Mûvészeti vezetô: Huszárné Czene Zsuzsa
Koreográfusok: Bodó-Bán János, Dobák Péter, Czene Zsuzsa, Kiss Márton Zsolt, Sánta Gergô,
Szappanos Tamás, Tompa Attila, Tündik Tamás, Zámbó István
Fô támogatónk: Nagykovácsi község önkormányzata – Bencsik Mónika polgármester asszony

Pillanatképek az iskola életébôl – www.nami.hu



Az Apraja-nagyja 
játszótér
története

Visszatekintés:

A történet 2004 tavaszáig nyúlik
vissza, amikor is az akkori Kép-
viselô-testület játszóterek és parkok
kialakítására a Playparc Gmbh
Németország „EN 1176-77” jelû pá-
lyázatára támogatási igényt nyújtott
be, a település három helyszínén
megjelölt területre összesen 16 mil-
lió Ft összegben. Pályázatunk sike-
res volt és 50%-os önrész mellett
júniusban már megkezdôdhetett a 3
db játszótér kialakítása, így az
Arany J. u.–Bánya utcai által
határolt területen, a Sebestyén dom-
bon és a Zsíroshegyen a Gémeskút
u-i önkormányzati területen.  A te-
reprendezéseket követôen ôsszel
telepítésre kerültek a játszóeszkö-
zök. 
Sajnos az idô próbáját az eszközök
nem sokáig állták ki, bár az önkor-
mányzat minden évben 400-500 
ezer forintot elkülönített a karban-
tartásra. 
A jogszabályok idôközben változ-
tak, a játszóeszközök elavultak, a
gyártó cég megszûnt, a garanciális
javításoknak nem tudtunk érvényt
szerezni.

Civil kezdeményezések:

2010-ben a Nagykovácsi Termé-
szet- és Környezetvédô Egyesület
(NATE), Bárdos Zsuzsanna elnök
vezetésével, benyújtotta pályázatát
az Ökotárs Alapítvány és a MOL ál-
tal együttesen kiírt 2 fordulós pá-
lyázatra (Zöldövezeti Program
2010), amely közösségi funkciójú
zöld területek létesítésére, fej-
lesztésére és rehabilitációjára szólt.
A NATE a Nagykovácsi bel-
területén, a Bánya utca és az Arany
János utca által határolt területen
található játszótér parkosítását tûzte
ki célul. A pályázatot dr. Gazda
Zsuzsanna a NATE alelnöke
készítette, aki egyben a projekt
felelôse is volt a civilek részérôl.
Vojcek Judit a NATE titkára is
folyamatosan részt vett az egyez-
tetéseken és fontos szerepet vállalt a
szervezésben. A pályázathoz a
NATE elkészítette a játszótér teljes
kiviteli tervét. Ebben segítségünkre
volt önkéntes munkával Karlócai
Eszter kertészmérnök, aki nemcsak
a terveket készítette el, de a
kivitelezés során is mindvégig jelen
volt és folyamatosan felügyelte a
parkosítást, illetve ha kellett mó-
dosított a terveken is. 
2010. március 2-án 12 tagcsalád-
dal megalakult nagycsaládos cso-
portunk: a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének Nagykovácsi
Csoportja. Céljaink: közösség-
teremtés, értékfelmutatás (bár ebben
a faluban nem kell bizonygatni,
hogy nagycsaládosnak lenni jó),
érdekképviselet.

2010. október 28-án vettünk részt
elôször a NATE által szervezett ját-
szótér megbeszélésen, amit több
éves szoros együttmûködés köve-
tett. Elôször egy közvélemény ku-
tatásban vettek részt tagcsaládjaink
(nagykovacsi.net), majd ennek ered-
ményét figyelembe véve számos al-
kalommal történt egyeztetés a ter-
vezôvel, és az önkormányzattal.
Mindeközben számos jótékonysági
akciót szerveztünk, szakembe-
rekkel, cégekkel vettük fel a kapcso-
latot nemcsak adománygyûjtés,
hanem szakmai munka céljából is. A
csoport részérôl Vajainé Horváth
Orsolya, Dvorzsák Tünde vál-
lalták a szervezô munka nagy
részét.
Az Önkormányzat, az Alapítvány
Nagykovácsiért, a Nagykovácsi
Természet- és Környezetvédô

Egyesület, a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületének Nagyko-
vácsi Csoportja, valamint a Kör-
nyezet a Gyermekekért Alapít-
vány 2012. május 12-én együtt-
mûködési Megállapodást írtak alá
az Arany J. utcai játszótér
felújítás céljából. Ebben rögzítésre
került, hogy 2011-ben a helyi civil
szervezetek által – az Önkormány-
zattal való folyamatos egyeztetést
követôen – a kiviteli terv készült és
megvalósításra vonatkozóan ütem-
tervet készítenek, melyhez az önkor-
mányzat az éves költségvetésében a
lehetôségei függvényében fedezetet
biztosít.  
A NATE pályázati támogatásából a
faültetésre az elmúlt év ôszén nagy
számú civil összefogással került sor. 
2012. évben 3 millió forint, míg a
2013. évben 4,2 millió forint került

betervezésre az önkormányzat költ-
ségvetésébe. A tereprendezést köve-
tôen a kiviteli munka nagy része
idénre maradt. De láss csodát a
munka elkészült! Köszönet a
kivitelezésben aktívan résztvevôk-
nek (a teljesség igénye nélkül):
Gulyás Andrásnak, Mátyus
Attilának, Szabó Józsefnek. A
Nagykovácsi Településüzemeltetési
Kft. ügyvezetôinek, Farkas Péter-
nek, majd Zoltai Bencének.

* * *

Várunk mindenkit szeretettel az
átadó ünnepségen! Használják, 
szeressék, vigyázzanak rá! 

Nagykovácsi Önkormányzat
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11. NAME Mûvészeti Találkozó 2013.  augusztus 30–szept 1.

Rézpatkó
Néptánc

Gála
(Cikk a 18. oldalon)


