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Júniusban, ahogy minden év júniusában sok sóhaj száll az 
égbe: Végre vége! Ezt is megcsináltam! Nincs tovább! De 
jó! – általános iskolát befejezők, érettségizők, oklevelet és 
diplomát szerzők, egymást pontosan értve a hasonló gon-
dolatokért. 

Idén belőlem is efféle sóhaj tört fel a sikeres záróvizsga és szakdolgozat védés után. De 
ha ilyen megkönnyebbülés a befejezés, akkor mégis mi az, ami készteti az embert, hogy 
élete delén túl, ötödször is ilyesmibe kezdjen? Semmiképpen nem az az iszonyatosan sok 
munka és lemondás, amivel egy diploma vagy oklevél megszerzése jár. Még csak nem 
is a kötelezőség, hiszen pontosan a polgármesteri tisztség az egyike azoknak a szolgála-
toknak, ahol nem feltétel a minimális iskola végzettség. Aki választhat, az választható is, 
akár általános iskolai végzettséggel is. Akkor miért is fontos ez? Van, aki azt gondolja, 
mert szeretek tanulni. Ez tényleg szép és felemelő lenne, de sajnos nem igaz. Pontosan  
ugyanúgy szenvedek, mint bárki más a magolni valóktól, a sokoldalas beadandóktól, a 
több tízezer karakteres szakdolgozattól, a vizsgáktól és a „semmire sincs időm” érzésétől. 
És pontosan ugyanúgy utálom néha, hogy belefogtam, hogy nem adtam fel rögtön az 
elején, ahogy több társam viszont igen, hogy minden hosszú hétvége tanulással telt, 
hogy nincs karácsonyi vagy húsvéti szabadság tanulás nélkül. És mégis végig vittem. 
Hogy miért? Nagykovácsiért. Tudni akartam, hogyan lehet jobban csinálni? Tudni akar-
tam, hogyan csinálják ezt máshol? Tudni akartam, hogy ami itt a gyakorlat, annak mi az 
elméleti háttere? Egyáltalán, jól csináljuk-e itt a mindennapokban? Min kellene változtat-
nunk? Mitől lehetne jobb a helyi önkormányzás? 

Sokat tanultam, sokat tapasztaltam. Volt, amikor büszke lehettem a Nagykovácsi 
Önkormányzat eredményeire, volt, amikor megszólalni se mertem, mert a mi prob-
lémáink annyira eltörpültek más települések problémái mellett és volt olyan is, ami új-
donságként hatott, de a jövőben beépül a gyakorlatunkba. 

Hivatalosan Önkormányzati szaktanács- 
adó lettem a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Államtudományi és Közigaz-
gatási Karán. Megérte a sok munka és 
lemondás? Mindenképpen. Szemé-
lyes szakmai fejlődésem szempont- 
jából a képzés elvégzése, a Nagyková- 
csiban működő gyakorlat áttekintése, a 
különböző szakterületeken a szakiroda-
lom tanulmányozása és a jogszabályi 
környezet vizsgálata különösen hasznos 
és eredményes volt, amit a jövőben is 
kamatoztatni fogok tudni Nagykovácsi 
érdekében, a mindennapi munka során. 

Nem utolsó sorban pedig elmondhatom, 
hogy a fiatalok felé általam képviselt 
élethosszig tartó tanulás fontossága nem 
üres frázis marad, hanem – reményeim 
szerint – példakánt szolgálhat. 

Tanulni  
soha nem késő
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Dénes-Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék • Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu 110 mellék

Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadó órája
minden hónap első és harmadik hétfője 14.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Inkubátorház Kossuth Lajos u. 78.
Telefonszáma: 06-26-555-087, fax száma: 06-26-555-088

Papp István jegyző fogadó órája      aljegyző: dr. Halmosi-Rokaj Odett
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/106 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester fogadó órája
minden hónap első hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon! 

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Képviselők fogadó órája
dr. Klein Katalin képviselő asszony minden hónap harmadik csütörtöki 
napján 9:00-10:00 óra között fogadja az ügyfeleket a Faluházban  
(Tisza István tér 7.) 
Bejelentkezés: 06-30-525-1371 vagy 06-30-982-5620-as telefonszámon.

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 mellék
Dénes-Szatmári Anita  szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék 
Fábos Lajosné fabos.eva@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Pataki Ildikó pataki.ildiko@nagykovacsi.hu 101 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  110 mellék 
dr. Zakály Erzsébet zakaly.erzsebet@nagykovacsi.hu  120 mellék

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 mellék
Hársvölgyiné Kamarás Zita kamaras.zita@nagykovacsi.hu  107 mellék
Pappné Molnár Afrodité molnar.afrodite@nagykovacsi.hu  102 mellék
Virágh Zsuzsanna viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu  133 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Szemesy Barbara alpolgármester fogadó órája
minden hónap második hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék • 06-30-525-1301 • e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Tájékoztató a Képviselő-testület június 27-ei rendkívüli üléséről

A 6 fővel határozatképes Képviselő-testület a napirend elfogadása után 
támogatta azt, hogy Hoffmann Kornél rendőr őrnagyot Budakeszire 
őrsparancsnoknak kinevezzék. Az őrnagy úr részt vett az ülésen és 
röviden bemutatkozott a testületnek és a kábeltévén keresztül a közön-
ségnek.

Egy hosszú előkészítő folyamat következő szakaszába lépett az új  
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat megalkotása.  
A képviselők elfogadták azt a programot, amely alapul szolgál a tervezők 
számára a tervek vitára bocsájtandó változatának elkészítéséhez.

Döntési fázisba ért a „Nagykovácsi Nagyközség települési szilárd kom-
munális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hul-
ladék kezelőtelepre történő szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás. Két 
cég pályázott, mindkettő érvényesnek bizonyult. A jobb ár-értékarányú 
ajánlatot a székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft. adta, így a pályázat 
nyertese lett.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Nagykovácsi Nagyközség Díszpol-
gára cím és Nagykovácsiért Emlékérem adományozásáról. Az átadásra az 
augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor.

Papp István
jegyző

Képviselő-testületi ülés Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július hónapban is folytatódnak a behajtási 
eljárások az adótartozásokra. 
Amennyiben valami oknál fogva nem tudta teljesíteni az adó befizetési 
kötelezettségét, minél hamarabb jelezze írásban az ado@nagykovacsi.hu 
e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.
A helyi iparűzési adóalanyok figyelem!
2017. évtől elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül (NAV) kell benyújta-
ni az iparűzési adóbevallásokat, aminek a határideje 2018.május 31. volt. 
Kérjük, aki még nem küldte el a bevallását minél hamarabb tegye meg.
A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá bejelentkezett 
adóalanyok, és az évi 50 ezer forintos általányadót választóknak nem kell 
továbbra sem adóbevallást benyújtaniuk.
Felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén (pl.
férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az összeget 
külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:        11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám:11600006-00000000-45851245

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behaj-
tása, adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, behajtások
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok adók 
módjára történő behajtása, anyakönyv
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  
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Tisztelt Nagykovácsi Olvasók!

Pár szóban szeretném a kedves Olvasókat tájékoztatni azokról a 
teendőkről, amelyeket az ingatlanok karbantartásával meg kell oldania 
minden telek tulajdonosának a településen.

A közelmúltban több helyi rendelet is változott, illetve módosult. A ren-
deletek megfogalmazása közérthető, ezért azokból kívánom idézni a 
témához kapcsolódó részeket. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről szóló 21/2017. (X. 24.) számú önkormányzati ren-
delet 17. § (1) bekezdése szerint: „Az ingatlan tulajdonosa köteles az in-
gatlan előtti – illetve, ha a tulajdonos ingatlan két vagy több utcát érint, 
minden ingatlanával közvetlenül határos - utcaszakaszon az ingatlan 
határától a közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról, 
télen a hó, jég ingatlana előtti járdáról történő letakarításáról és a járda 
síkosság-mentesítéséről gondoskodni. A tisztántartási kötelezettség ki- 
terjed a terület gyommentesítésével és kaszálásával kapcsolatos felada-
tokra is.”. Továbbá, a hivatkozott rendelet 19. § (1) bekezdése alapján: 
„Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan, és az ingatlan 
előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz le-
folyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”. 

A hivatkozott rendelet 23. § (1) bekezdése szerint: „Az ingatlanok tisz-
tántartásáról az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni, továbbá 
kötelességük, hogy ingatlanukat folyamatosan gyomtól, gaztól megtisz-
títsák.”. Továbbá a hivatkozott rendelet 23. § (3-4) bekezdései szerint: 
„Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan területén és az ingatlanát ha-
tároló zöldsávban az ott lévő növényzet karbantartásáról gondoskodni.  
A karbantartás magában foglalja a növényzet és a talaj folyamatos ápo-
lását, gondozását, védelmét, a növényzet pótlását, időszakos cseréjét és 
a rendszeres fűnyírást, kaszálást a vegetációs időszakban. Az ingatlan 
tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanról a járda és az úttest fölé 
nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a 
gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét.”.

Az előírások megszegőivel külön rendelet foglalkozik, amelyben neve-
sítettek az alkalmazható szankciók is.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. 
§ b) pontja értelmében: közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást tanúsít az, aki a környezetvédelemről szóló 21/2017. (X. 24.) 
önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi vagy az abban foglal-
taknak nem tesz eleget, illetve attól eltérően cselekszik. 

Az idézett rendelet 5. § (1) bekezdése szerint, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője 
kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, 
továbbá a (2) bekezdés szerint ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén 
a bírság ismételten is kiszabható.  

Javaslom a fentiekben nevesített területeken a növényzet karbantartását 
legalább havonta egyszer elvégezni. A munkák induló időpontja május 
közepe után, majd egészen a vegetációs időszak végéig tarthat, ami ok-
tóber végére is adhat még munkát. 

Természetesen több időjárási körülmény is befolyásolhatja a növényzet 
állapotát, mint például a csapadék mennyisége, hőmérséklet, de ezeket 
az érintetteknek kell figyelemmel követnie!

Amennyiben mindenki odafigyel ezekre a teendőkre, szebbé és jobbá 
tehető a közvetlen lakókörnyezetünk és egészében véve maga a telepü- 
lés is.

Nem mellékesen, sokat segíthetünk azon embertársainkon is, akik val-
amilyen allergiás megbetegedésben szenvednek, hiszen nem csak 
a parlagfű válthat ki allergiás jellegű megbetegedéseket, hanem az  
elhanyagolt gyomos területeken felnövő egyéb növények közül sok fajta. 
Az ilyen növények élőhelyén nem rendelhető el közérdekű védekezés, 
ami a köznyelvben „kényszer kaszálás” megnevezéssel ismertebb, viszont 
a fentiek szerint bírságolható a tulajdonos vagy használó.

Megértő segítségüket és együttműködésüket előre is köszönöm!

Ingatlanok 
karbantartása
Erős Kálmán Közterület-felügyelő

Az évente kötelező közmeghallgatásra idén június 21-én került sor az 
Inkubátorházban.
Az eseménynek kötött napirendje van, a polgármester éves beszámolóján 
kívül a település lakói feltehetik közérdekű ügyekben megfogalmazott 
kérdéseiket, amelyekre helyben, vagy 15 napon belül írásban válaszol-
nak az illetékesek. Ezen kívül közügyekkel kapcsolatos véleményüket is 
elmondhatják a résztvevők.
Az közmeghallgatás meghirdetésével együtt az Önkormányzat lehetővé 
tette, hogy az érdeklődők június 18-áig elektronikus úton vagy papír 
alapon, írásban tegyenek fel közérdekű kérdéseket. Az előre ismert  
kérdésekre alapos, alátámasztott válaszokat kaphatnak a jelen lévők  
ezekben a közérdeklődésre számot tartó témákban. Végül 6 személytől 
22 előzetesen megfogalmazott kérdés érkezett.
A 7 fővel határozatképes Képviselő-testület mellett jelen voltak a Polgár- 
mesteri Hivatal dolgozói, az intézményvezetők és mintegy 30 fő 
érdeklődő.
Elsőként polgármester asszony nyújtott áttekintést a 2017. év 
gazdálkodásának eredményeiről. A szemléltetett adatokból jól látható 
volt, hogy a költségvetés tervezése és felhasználása az önkormányz-
ati kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosította, a 2017. 
évi gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. Ezt követően bemutatta az 
önkormányzat 2018-as költségvetési bevételi tervét, és azt, hogy a 
bevételekből mely feladatok finanszírozását tervezik kiadásként fel-

használni. A hallgatóság részletes ismertetést kapott az elmúlt évben 
befejeződött, a folyamatban lévő és a közeljövőben tervezett pályáza-
tokról, beruházásokról. E három témakörhöz tartozó illusztrációs diaké-
pek a közmeghallgatás jegyzőkönyvével együtt megtalálhatók lesznek a 
nagykovacsi.hu honlapon.
A beszámoló végén a Képviselő-testület és a bizottságok működését 
jellemző ülésezési és döntési adatokat ismerhettek meg a jelen lévők.
A közmeghallgatás további részében az írásban előre feltett kérdések és 
az arra adott válaszok hangzottak el. A levélben küldött kérdések és felve-
tések érintették az utak, csatornák állapotát, a HÉSz egyes rendelkezéseit, 
a településkapu jövőjét, általában a település környezeti állapotát és a 
különböző kommunikációs csatornák működését. 
A kérdésekre a Polgármesteri Hivatal jelen lévő vezetői közérthető 
válaszokat adtak, és ismertették, hogy a valós problémák megoldására, a 
hiányosság megszüntetésére milyen lépéseket terveznek.
A fórum következő pontjában a jelen lévők szóban tehettek fel közérdekű 
kérdéseket, illetve véleményeket fogalmazhattak meg. A szóbeli ké-
rdésekre és felvetésekre Kiszelné Mohos Katalin polgármester és a Pol-
gármesteri Hivatal vezetői válaszoltak.
Összesen két kérdés maradt válasz nélkül, ezekre a Hivatal 15 napon belül 
írásban válaszol.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata köszöni a kérdéseket írásban 
beküldők és az eseményen felszólalók véleményét és közügyekben mu-
tatott aktivitását. 

Közmeghallgatás – 2018.
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Közöttünk élnek és értünk dolgoznak a hivatalban. Munkájukkal és 
szaktudásukkal határozzák meg a rájuk bízott osztályok működését és az 
ott dolgozó munkatársak mindennapjait. Ismerjük meg a Grégerné Papp 
Ildikó és Perlaki Zoltán gondolatait.

Kérem mondjanak néhány „titkot”, információt, amit valószínűleg nem 
tudnak Önökről az ügyfelek.
P.I: A Nagy-Szénás túloldalán, Pilisszentivánon élek férjemmel, akivel  
három csodás gyermeket neveltünk fel. 25 éve dolgozom a közszférában, 
19 éve a közigazgatásban. 
P.Z.: Minden hétvégén eljárok úszni, így már nagyon várom a Máriareme- 
tén épülő uszoda átadását. Nagyon szeretek túrázni matematika-
informatika tanár feleségemmel és mérnök-informatikus gyermekemmel, 
a kék túra útvonalon Piliscsabáról 4 óra alatt érünk fel a Nagy-Szénásra, 
ahonnan gyönyörködhetünk Nagykovácsiban. 

Miért felelős ma egy osztályvezető és mekkora mozgástere van a 
döntéseiben?
P.I: Az osztályvezetők az osztályukhoz tartozó kollégák munkájáért, 
a hozzájuk tartozó ügykörök ellátásáért felelősek. A közigazgatás 
jogalkalmazó terület, a hatósági döntések meghozatalát jogszabályi 
keretek határozzák meg. Munkánk során lehetőség szerint ki kell zárni a 
szubjektív elemeket, így a döntéseink nagyban behatároltak. 

Mit gondolnak arról a kifejezésről, hogy bürokrácia és mennyire 
jellemző ez a hivatalra?
P.I: Izgalmas a kérdés, mert a bürokrácia és a korrupció összefüggéseiről 
írtam szakdolgozatomat. A szélesebb közvélemény szerint a bürokrácia 
egyértelműen negatív fogalom, pedig a bürokrácia az állami közfeladatok 
ellátásának eszköze. Az ügyfelek részére nem az a fontos, hogy ki 
és hogyan oldja meg a problémáját, hanem az, hogy az ügye minél 
hamarabb, a lehető legkisebb idő és energiaráfordítással és persze 
számára a legkedvezőbb módon megoldódjon. Fontosnak tartom, hogy 
minden ügyfelet meghallgassunk és kérésének, panaszának megfelelő 
tanáccsal lássuk el. 
P.Z.: Nálunk a pénzügyi- és adó osztályon elsősorban a magasabb 
szintű jogszabályok és a MÁK elvárásai határozzák meg a bürokratikus 
teendőket. Nézzünk egy hétköznapi példát: a Magyar Államkincstár 
felé a pénzforgalmi jelentéseken és mérlegeken kívül különféle 
adatszolgáltatásokat is be kell nyújtani, de mivel a MÁK még nem 
biztosítja az elektronikus aláírási lehetőséget ezt ki is kell nyomtatnunk, 
majd a polgármester vagy a jegyző (vagy mindkettő) aláírásával papír 
alapon postán, vagy személyesen el is kell juttatni a MÁK Pest megyei 
igazgatóságára. Mi is tudjuk, hogy mindezt sokkal egyszerűbb lenne 
elektronikus aláírással és időbélyegzővel, papír nélkül hitelesíttetni a 
vezetőséggel, majd néhány másodperc alatt elküldeni e-papíron vagy 
e-mail-ben a címzettnek.

Milyennek látják Önök az Önkormányzat munkatársait?
P.I: Minden kollégám megfelelő szakképzettséggel, szaktudással és 
elhivatottsággal látja el a feladatát. Fontosnak tartom viszont kiemelni, 

hogy sajnálatos módon a hivatal épületét kinőtte a település. Főleg nem 
a hivatalban dolgozók kényelme miatt gondolom így, hanem a hozzánk 
forduló ügyfelek és az ügyeik személyességet igénylő helyzete voltán, 
hiszen sokakat nem tudunk megfelelő körülmények között fogadni. 
Gondolok olyan egyszerű dologra, hogy az időseket hellyel kínálni, 
vagy pl. a szociális, hagyatéki ügyeket megfelelő intimitással kezelni. Az 
ügyfelek az ajtóban állva ismertetik a családi problémáikat, a személyes 
gondjaikat, miközben mögöttük jönnek mennek az ügyfelek és az itt 
dolgozók.
P.Z.: A pénzügyi- és adóügyi osztály munkatársai szakmailag kiválóan 
felkészültek, szinte nincs is olyan feladat ami kifogna rajtuk. Jó 
az együttműködésük a másik két osztállyal, a vezetőséggel és az 
intézményekkel is kiváló kapcsolatot alakítottak ki. Egyszóval jó ide, ilyen 
kollégák közé bejönni dolgozni.

Önök milyen módszereket, technikai újításokat javasolnának a jövő 
közigazgatására tekintettel?
P.Z.: A jelenlegi tendenciát jónak tartom a tekintetben, hogy megpróbálják 
a papír alapú ügymenetről az elektronikus eljárás felé terelni az ügyek 
intézését. Lehetőleg minél több ügyet lehessen bárhonnan, egy laptop, 
vagy mobiltelefon segítségével elintézni és ne kelljen az ügyfélnek 
fizikailag bemenni egy hivatalba és ott mindenféle papírokat kitöltenie.

A személyes fejlődéshez szükségünk van visszajelzésekre. Ki és hogyan 
értékeli az osztályvezetők munkáját?
P.I.: Munkánkra is jellemző, hogy „életfogytig tartó” tanulást igényel. 
Az évekkel ezelőtt megszerzett tudást napra készen kell tartani és 
alkalmazni, folyamatosan figyelemmel kell lenni a jogszabályváltozásokra, 
alkalmazkodni kell a technikai kihívásokhoz. Munkánkat a hivatalt vezető 
jegyző, valamint a hivatalt irányító polgármester értékeli, de nagyon 
jóleső érzés, ha az ügyfelektől is érkezik számunkra visszajelzés. 
P.Z.: Visszajelzést természetesen közvetlen feletteseinktől kapunk, azaz 
a jegyzőtől, az aljegyzőtől és a polgármestertől. Erre is van egyébként 
jogszabály: a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről 
szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet előírja, hogy a közszolgálati 
dolgozókról félévenként teljesítményértékelést kell végezni. Az 
osztályvezetők teljesítményértékelését a jegyző végzi.

Kérem emeljenek ki egy-egy érdekesebb, jellemzőbb esetet az 
ügyféligények területéről.
P.I.: A mi osztályunk nagyon nagy területet fed le, így azt szoktam mondani 
a kollégáimnak, hogy fű, fa, virág minden hozzánk tartozik. Nagykovácsi 
lakossági összetétele miatt különleges település. Pilisszentivánhoz 
hasonlóan itt is érezhető az őslakosok és a „betelepültek” közötti 
feszültség, de ez a két tábor sem egységes. A lakosság egy része a 
falusias lakókörnyezet megőrzésének híve, így elfogadó az állattartás, 
a szomszédból átnyúló faágak, lehulló levelekkel kapcsolatban, míg 
az itt élők másik fele érzékeny a kutyaugatásra, a kukorékoló kakasokra 
és rosszul tűri, ha a kerti tavába áthullanak a falevelek, vagy esetleg a 
szomszédjában a gyerekek hangosabban játszanak az udvaron. Az ilyen 
ügyek rendesen feladják nekünk a leckét, mivel a jogszabályok ilyen 
mélységig nem adnak iránymutatást a közösségi együttélés szabályaira. 
Ezek a problémák közigazgatási úton nem is rendezhetők.
P.Z.: Adóztatással kapcsolatosan néha érkezik egy-egy „érdekesebb” 
levél. A legjobban talán az „tetszik”, amikor valaki kerek-perec leírja, hogy 
szerinte ennyi és ennyi adót kellene kivetni és mit képzel a hivatal, hogy 
nem az őáltala meghatározott adót szedi be, mert az „igazságtalan”, és 
különben is ő tudja, hogy az egyik településen „x” Ft az adó és akkor itt 
miért nem annyi. Ilyenkor egy válaszlevélben udvariasan elmagyarázzuk, 
hogy minden településen mások a körülmények, mások az igények, így 
mindenhol máshogy adóztat a helyi önkormányzat.

Zárásként egy kis időutazás, ha most kezdhetnék a pályájukat, mit 
tanácsolnának az akkori önmaguknak?
P.I.: Nem gondolom, hogy másként kellene döntenem, vagy ha 
lehetőségem lenne, másként tennék dolgokat. Úgy érzem, hogy a 
helyemen vagyok, rendkívül büszke vagyok a családomra és az egyetemi 
éveimet is ugyanígy megismételném.
P.Z.: Az idősebb olvasók talán még emlékeznek a Pokolgép „Újra 
születnék” című számára: „Ha újra megszületnék, akkor is így élnék.  Tudd 
meg, semmit sem bántam meg.  Ha újra megszületnék, akkor is így 
élnék.  Én már semmit sem bánok meg.”

Nagykovácsi Nagyközség 
operatív vezetői
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
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Mi a közös az idei télvégi, tavaszi és nyár elejei hónapokban? 
Nem klasszikus találós kérdés, ezért a gyors válasz: a „rakoncátlan” 
időjárás.

Idén, ezekben az évszakokban kiszámíthatatlanul zúdult – gyakran vi-
haros széllel – kiadós hó, jég, illetve eső, jégeső Nagykovácsira. Az égi 
áldások, pontosabban azok látható következményei adtak is bőven 
munkát a NATÜ munkatársainak, akik min- 
denkor igyekeztek mielőbb „tisztába tenni” a 
település rájuk bízott területeit.
A tél és tavasz fordulója váratlanul havat és 
hideget, majd néhány nap múlva hirtelen 
és szokatlan meleget, viharos időt ho-
zott, ami igencsak komoly próbatétel elé 
állította a közterületen dolgozókat. Ők 
sokszor a munkaidejükön is túl, hétvégi 
ügyeleteket is vállalva álltak helyt: eltaka-
rították a havat és síkosság-mentesítették 
a kijelölt közterületeket, járdákat, tereket, 
sportlétesítményeinket, a buszmegállókat, 
az emlékműveket és környéküket, lehetővé 
téve ezzel a biztonságos lakossági közleke-
dést.
A nagymértékben megnövekedett feladatok rugalmas hozzáállást és a 
szokásosnál még körültekintőbb szervezést igényeltek a NATÜ irodában 
és a közterületeken dolgozó munkatársaktól egyaránt. Az időjárás miatti 
„zűrös” időszakokban nem a hétköznapokban megszokott rutin szerint, 
sőt – térben és időben – kiterjedtebb munkaterületeken, még össze-
fogottabban kellett dolgozni.
Ezúton is köszönöm kollégáim munkához való pozitív hozzáállását, a 
hirtelen – egyik napról a másikra – megnövekedett feladatokban és az 
időjárás okozta nehézségekben való helytállásukat. Külön köszönetet 
azért érdemelnek, mert a közterületek karbantartását öt, néha 6 ember 
végzi a teljes településen, pedig többre lenne szükség, vagyis a NATÜ-t 
is érinti a munkaerőhiány...
Tavasz elején települési nagytakarítással indult az idénymunka: 
megtisztítottuk a jégtől, hótól, sártól szennyezett főteret, majd rendeztük 
virágágyásainkat, levágtuk a kezelt ingatlanok, közterületek bokrait és az 
elérhető fák ágait; sövényeket nyírtunk, összegyűjtöttük és elszállítottuk 
a jég és hó miatt letört gallyakat. A tavaszi-nyári időszakra előkészítettük, 
kezeltük a sportpályákat és a játszótereket; elvégeztük a játszóeszközök 
karbantartását és felújítottuk a szezonális feladataink elvégzéséhez szük-
séges munkaeszközeinket.
Az elolvadt hó és jég, valamint a heves esőzések hatására több, mint 
15 m3 hordalékot szedtünk ki kézi és gépi kotrással, majd szállítot-
tunk el Ördögárok belterületi szakaszáról: a Kolozsvár utcában, a Kos-
suth Lajos utca végén a Kőkereszt felé, az Ady Endre utca elején és az 
Ördögárok utcában, valamint a kastély és a Sebestyén kápolna előtti 
nagy átereszekből. A hordalékmentesítés után – az addig pangó, eldu-
gult részeken – immár zavartalanul folyhatott a patak vize a környékbeli 
lakosok örömére és megelégedésére.
Munkatársaink a korai áprilisi nyárban, majd a májusi-júniusi, gyakran vál-
takozó hőmérsékletű melegben és esőzésben – az ilyenkor szokásos he- 
lyett – több alkalommal végeztek és végeznek azóta is, gyommentesí-
tést és kaszálást a kezelt önkormányzati területeken. Ennek elsődleges 
oka, hogy a váltakozó időjárás következményeként, észrevétlen  
gyorsasággal nő a fű és a gyom. Sok esetben a munkanap utáni pihenő 
idejükben is vállalják a NATÜ-re bízott területek kaszálását azért, hogy 
ne csak látszatra legyen rendezett a település, hanem az egészségünk 
számára is biztosítsuk a kaszálást, gyommentesítés folyamatosságát. 

Játszótéri gondnokaink – kiemelten a gyermekek érdekében – különös 
odafigyeléssel kezelik a három önkormányzati játszótér zöldfelületét. 

Ezek: a Sebestyén-dombi játszótér és sportpálya; az Apraja–Nagyja játszó-
tér és a Csillagfürt játszótér és sportpark. 
A rendszeres közterületi, településtisztasági munkák – a buszmegállók 

takarítása, a kihelyezett 
hulladékgyűjtők ürítése 
és elszállítása – mellett, 
virágokkal díszítettük a 
NATÜ számára kijelölt köz-
tereket s megkezdtük a 
parkok gondozását, majd a 
virágok, valamint a fák fo- 
lyamatos, szükség szerinti 
locsolását. 
A Településüzemeltetési, 
Beruházási és Pályázati Osz-
tály irányításával és szer- 
vezésével pedig a NATÜ-s 
kollégák helyezik el és cseré-
lik le, illetve ki a településen 
a közlekedési táblákat. Az 
év első időszakában több 
alkalommal és nagyszámban 
kellett cserélni kidöntött és 
megkopott táblákat, illetve 
újakat elhelyezni a meg-
változott forgalmi rendnek 
megfelelően.

Dolgos NATÜ hétköznapok  
tavasszal 
és nyáron
Kántor Ágnes, NATÜ intézményvezető
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A füves focipálya gondnoki feladatai is gyarapodtak az olykor szokat-
lanul erős tavaszi meleg és az esőzések miatt. Gyakori, hogy heti két al-
kalommal szükséges a fűnyírás az egészséges, balesetmentes sportolás 
érdekében. A szakszerű karbantartás következtében folyamatosan javul 
a füves sportpálya minősége. A tápanyagos kezelések, a gombátlanító 
permetezések és a rendszeres talajpuhító lyuggatások s az ütemezett 
öntözés hatására a sportegyesületek, a helyi lakosok, a vendégcsapatok, 
valamint az MLSZ is elismerően nyilatkozott a pályánk minőségéről, gon-
dos karbantartásáról.
Az idén felavatott műfüves focipálya is rendezetten, szakszerűen kar-
bantartva és szervezett gondnoki jelenléttel várja a focizni vágyókat. 
Egyre többen veszik igénybe rendszeresen a pályát a nagykovácsiak foci-
meccsek és egyéb családi, baráti rendezvények keretében.
Napi szinten, gondnoki jelenléttel folyik a Nagykovácsi temető terüle-
tének karbantartása, takarítása. A fűnyírás, locsolás, a bokrok, sövények 
nyírása, a fák gallyazása, az elszáradt koszorúk és egyéb hulladékok ösz- 
szeszedése, elszállítása szintén tervszerű, de itt is jellemző és szükséges a 
váratlan események miatti gyorsreagálás. 
A különböző, helyi rendezvények háttérmunkáiban is aktívan 
közreműködtünk: a NATÜ dolgozói állították föl a Civilek majálisa rendez-
vény sátrait, pavilonjait, szállították a helyszínre az asztalokat, székeket, 
akárcsak a Dunán innen Tiszán túl rendezvényhez szükséges bútorokat, 
egyéb berendezéseket. A Varázskastély rendezvényre ugyancsak a NATÜ-
sök vitték a helyszínre és állították össze az árusítópavilonokat, -sátrakat 
és padokat. A területek tisztaságáról is mi gondoskodtunk. Aktívan 
segítettük háttérmunkával, hogy sikeres legyen a Kispatak Óvoda Jóté- 
konysági Bálja, ezenkívül munkatársaink helyezték el – az általános isko-
lában – a falu lakosainak szolgálatába tüdőszűrő-gépet, majd részt vettek 
annak elpakolásában is.
Júniusban is folytatódtak az esőzések okozta kézi és gépi hordalék-
mentesítési, kárelhárítási munkáink Nagykovácsiban. 
Közterületi dolgozóink a heves esőzések után, minden esetben kör-
bejárják a települést, hogy felmérjék a letört gallyak és a betonrézsűs 
árkokban keletkezett, felgyülemlett hordalék okozta károkat. Ennek 
ismeretében ütemezzük az „éppen” aktuális tisztítási, kártalanítási 
munkákat.
Nagykovácsi számos pontján végeztünk és végzünk további kézi és gépi 
mentesítést az árkokban, a vissza-visszatérő, heves esőzések után hatal-
mas mennyiségben felgyülemlett hordalékok összeszedésére. Ezekről 
a területekről „csak” három nap alatt, összesen mintegy 30 köbméter 
mennyiségű hordalékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a NATÜ köz-
területi munkatársai. A hordalékmentesített árkok a következők: 

Az Ördögárok Ördögárok utcai szakasza, Bükk utca-Kút utca közötti 
szakasz, Erdész köz, Virágos sétány-Tátika utca, a Kökörcsin utca árkai, 
Vértes út, Rózsa köz árkai, az Ady Endre utca Kossuth L. utca felé vezető 
szakasza, Pók utca-Bánya utca felőli, betömődött két nagy árok teljes 
kotrása, Szeles utca-Kalász utca sarka között lévő árok, Szent Anna utca-
Rákóczi utca sarka közötti árok.
A heves esőzések közben és után az utak is balesetveszélyesek – kő- és 
sárfelhordásosak – ezért ott is folyik ilyenkor a kézi, illetve traktoros 
tisztítás.
Köszönjük azoknak a nagykovácsi lakosoknak az együttműködését, 
akik az ingatlanok előtti karbantartást: karbantartást – a vízelvezető-
árok rendszeres tisztítását, az ültetett fák, bokrok gallyazását, a köz-
területi fűnyírást – az előírásoknak megfelelően elvégzik, hiszen közös 
érdek, hogy ezzel a munkával nagymértékben csökkenjen, illetve 
megelőzhető legyen az esőzések és a lezúduló hordalék okozta dugu-
lások, illetve könnyebbé váljon azok elhárítása, a károk enyhítése.

A Falukapunál lila levendulamező, a Sebestyén kápolna előtt rendezett 
„virágforgatag” köszönti a településre érkezőket. A Tisza István tér is 
megszépült: színes, nyári virágok díszítik településünk központját. Ezek 
gondozása, karbantartása is rendszeres kertészeti munkát igényel. 

Karbantartónk segítésével télen-nyáron ellenőrizzük és biztosítjuk  
– fűtési, vizes rendszerek és zöldterületek karbantartása – az üzemeltetési 
feltételeket a felnőttorvosi rendelőben, a gyermekorvosi rendelőben, a 
fogorvosi rendelőben és a körzeti megbízotti, a közterület-felügyelői 
irodákban, valamint a családsegítőknél.
Az általános iskolában tanuló gyermekek és felnőttek zavartalan ét-
keztetését is a NATÜ-höz tartozó konyhai dolgozók és egy fő étkez-
tetési intéző biztosította az iskolai tanévben. Rövid nyári szabadság 
után megkezdődik a konyha felkészítése a következő iskolai/étkeztetési 
tanévre. Ennek részeként végezzük el a tisztasági festést és a nagytaka-
rítást.

Az iskolának vége, kezdődik a nyári szünet, itt a nyaralási  
szezon, ám a NATÜ munkatársai nem állnak le: jó időben, 
rossz időben azon dolgoznak, hogy rendezett, egészséges, 
tiszta és vonzó legyen Nagykovácsi település.
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Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 

2018. évi Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjára
a Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról szóló 14/2016. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelet  alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. 
–  a részletes felhívás megjelent a TÁJOLÓ júniusi számában 
–   további részletes információ a honlapunkon található:  

nagykovacsi.hu 

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
TÁJÉKOZTATJUK,  

HOGY 2018. JÚNIUS 25-TŐL AUGUSZTUS 31-IG  
NYÁRI NYITVA TARTÁS SZERINT,  

HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 8 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT  
FOGADJUK ÜGYFELEINKET A PÓK UTCAI IRODÁBAN. 

A CSALÁDLÁTOGATÁSOK ÉS KÖRNYEZETTANULMÁNYOK 
TOVÁBBRA IS ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN TÖRTÉNNEK.

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEINK:
VERESKA ZSUZSA: 30/383-61-51
SZARVAS KATA: 30/ 964-96-16

MÓRICZNÉ P. CSILLA: 30/ 610-42-75

Tisztelt Nagykovácsi Túrázók/Kirándulók!

A Mobilitási Hét keretében az Autómentes Napon, 2018. szeptember 22-
én ismét megszervezzük a Nagykovácsi Kilátások teljesítménytúrát.
A túrán 7 km, 12 km, 20 km és 28 km távokon lehet nevezni.

Az eseményt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
a Stabil-Sportegyesülettel közösen szervezi.

Bővebb információt az augusztusi Tájolóban találhatnak az érdeklődők.
Várjuk szeretettel!

Mobilitási Hét

Az Amerikai Nemzetközi Iskola és Nagykovácsi Nagyközség Önkormány- 
zata közösen a Sebestyéndomb buszmegállók és gyalogos-átkelőhely 
környezetében, az ott közlekedő gépjárművek körében tapasztalható, 
az érvényben lévő sebességkorlátozás sorozatos túllépése következ-
tében veszélyeztetett gyalogosok testi épsége érdekében napelemes 
sebességmérő berendezéseket helyezett ki a Magyar Állam tulajdonában, 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő, 11104. jelű orszá-
gos bekötőúton. A közútkezelő hozzájárulását adta a sebességmérő 
berendezések kihelyezéséhez. A berendezések terveztetését és be- 
szerzését az Amerikai Nemzetközi Iskola intézte, Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzata pedig azok telepítését vállalta.

Ezúton is kérjük a forgalomban részt vevő gépjárművezetőket, hogy a 
sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat betartva, gyalogos tár-
saik testi épségére vigyázva közlekedjenek Nagykovácsi minden terü- 
letén. Köszönjük! 

Sebességmérők 
Nagykovácsi kapujában

Havonta, hetente szállítja el a háztartások elől a kihelyezett kommunális 
szemetet, a műanyag-, papír-, észöldhulladékot a szolgáltató. A mennyi-
ség évről évre nő és ez a látvány megszokottá vált, beégett a tudatunk-
ba, mint a napfelkelte vagy a telihold. Ez is nagy baj, bár a környezet- 
szennyezés növekedése nem témája a jelen jegyzetnek. Igazán a hozzáál-
lás változása szülte az írást, az egyre gyakoribb látvány, a heteken át 
tartó szemétkupacok megjelenése, amelynek semmi köze a szolgáltató 
munkájához. Egyre gyakoribb jelenség, hogy a lakosok a saját portájuk 
tisztaságát oly módon oldják meg, hogy idő előtt, sokszor napokkal, 
hetekkel korábban helyezik ki a hulladékot, mint amit a szállítási naptár 
előír. Ez tudati, szemléleti anomália, hiszen ha birtokon kívül kerül a sze-
mét attól még nem oldódik meg a probléma, viszont közösségi zavart 
okoz. 
Kérjük a tisztelt Lakosokat, hogy alkalmazkodjanak a helyi előírásokhoz 
és figyeljenek a közösségi együttélés szabályaira. Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a köz- 
beszerzési eljárással kiválasztásra kerülő hulladékszállítást végző szolgál-
tató a pályázatában vállaltak szerint végezze feladatát. A közbeszerzési 
eljárás eredményéről és a nyertes pályázóról várhatóan a Tájoló augusz-
tusi számában fogunk tudni beszámolni. 
Együttműködésüket köszöni Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Az aktuális hulladéknaptár elérhető a www.nagykovacsi.hu oldalon.

Hulladék 
kontra tisztaságtudat 
Nagykovácsiban

Mi a feladata az önkormányzat kommunikációs tanácsadójának? 

A kommunikációs tanácsadó feladata a település külső és belső kommu-

nikációs működésének kialakítása, Nagykovácsi arculat-megújulásában 

való részvétel, PR tanácsadás az önkormányzat számára, a település-

marketing tevékenység támogatása, valamint váratlan kommunikációs 

helyzetek kezelése a helyi közösség érdekeinek figyelembevételével. 

A jövőben bővíteni kívánjuk a tanácsadó feladatait közvéleménykuta-

tási feladatokkal. Mindez összhangban van az Önkormányzat 2015-2019. 

évekre szóló gazdasági programjában 2015-ben leírtakkal.
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A Tájoló előző havi számában a megporzókról értekeztem. Most pedig, 
egy a megporzók által kedvelt inváziós növényfaj mutatok be, a selyem-
kórót (Asclepias syriaca). A selyemkóró-félék mintegy 2000 faja zömmel 
trópusi, szubtrópusi. E család két hazai, őshonos, Nagykovácsiban is élő 
faja, a közönséges és a magyar méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria 
és a V. pannonicum). Ez utóbbi védett, csak a Pannon régióban fordul elő. 
A selyemkóró eredeti hazája viszont Észak-Amerika keleti síkságain van. 
Európába a 17. században hurcolták be, s pusztító hódítását a Mediter-
ráneumban kezdte. A Dunántúlon már a 19. században megtelepedett.

Vaddohány vagy selyemfű
Feltűnő ismertető jegye, hogy sérüléskor minden részéből nagy 
mennyiségű keserű tejnedvet ereszt, amely mérgező (tünetek: hasmenés, 
nehézlégzés, görcsök stb.). Angol neve is erre utal: common milkweed. 
Egyik népi neve a vaddohány, mert termete, levélzete és virágjának színe 
hasonlít a dohányéra.
Körülbelül 1–1,5 méter magas, évelő lágyszárú. Leveleik egyszerűek, 
nagyok (15–25 × 5–9 cm), átellenes állásúak. Tarackszerű gyökerei  
többnyire vízszintesen a talajfelszínhez közel futnak, de akár 3 m-nél mé-
lyebbre is lenyúlhatnak. Júniustól–augusztusig nyíló virágaik hímnősek, 
bogernyőbe rendeződnek, színük a fehértől a vörösig terjed. Erős illatuk 
van, s nagyon sok beporzót vonzanak. Szarv alakú, felnyíló tüszőtermésük 
van, melyben 100–200 szőrös mag van.

Elfekvő magjai igazi túlélő művészek, sok évig nagyon magas a csírázási 
sikerük. A kikelt csíranövény első évben nem virágzik csak tarackgyö- 
kereit fejleszti, s az azokon fejlődő rügyek eresztenek virágzó hajtásokat a 
következő évben. A sarjtelepek vagy más néven klónok, melyek látszólag 
egymástól független hajtásokból állnak, évente akár 3 méteres sugárban 
is tudják növelni a kiterjedésüket a tarackgyökér rendszerükkel. Adatok 
arra utalnak, hogy egy-egy klón élettartama jócskán meghaladhatja a 
100 évet is. Telepeik rövid idő alatt óriási, összefüggő, más fajokat alig 
tartalmazó állományokat alkotnak. Versenytársait kémiai módszerekkel 
(allelopátia – más fajok növekedését, csírázását gátló vegyületek kibo- 
csátása), de mindenekelőtt árnyékolásával és helyfoglalásával szorítja ki.
Melegkedvelő, a szárazságot jól viseli. A fényben gazdag, nyílt helyeket 
szereti, de a mérsékelt árnyékolást is jól tűri, ezért gyakran láthatjuk 
tömegesen akácosokban, nyarasokban, fenyvesekben és egyre gyakrab-
ban gyümölcsösökben, szőlőkben is. Régebben főleg laza, homokos 
területeken fordult elő, de sajnos az utóbbi években Nagykovácsi kötött 
talajain is megjelent.

A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve
Betelepítését egyfelől dekoratív megjelenésének köszönheti, másfelől 
elővigyázatlan elődeink olyan hasznokat véltek húzni, melyek aztán nem 
realizálódtak. Fiatal hajtásait (ekkor még nem annyira mérgező) alaposan 
mosva, főzve spárga helyett fogyasztották. A 19. század második felében 
termesztették abban a reményben, hogy virágjából szörpöt, bort, illóola-
jat készíthetnek. Magjából olajat, tejnedvéből pedig kaucsukot szerettek 
volna gyártani, de próbálkoztak magszőreiből selymet, majd később 
szigetelő anyagot is előállítani. Mikor minden kísérlet dugába dőlt, akkor 
felhagytak a termesztésével, de a megmaradt sarjtelepek az invázió kiin-
duló pontjaivá váltak. Mára a virágkötészet használja terméseit (kidobva 
a csokrot aztán persze ez újabb terjedési forrás lehet), virágjaiból gyűjtött 
nektár pedig karakteres ízű mézet ad. Persze ennek is vannak árnyolda-
lai, hiszen monokultúrás állományaiban más virágos faj alig él meg, már 

pedig a megporzóknak 
egész évben táplálkozni 
kell, nemcsak a selyemkóró 
virágzásakor! Napraforgó 
virágzáskor pedig annak 
megporzóit elvonja és így 
komoly gazdasági kárt 
tud okozni. Másik jelentős 
gazdasági károkozásának 
oka, hogy termesztett 
növényeink számos vírus 
és gomba ellenségének 
gazdanövénye (pl. uborka-
mozaik mozaik vírus, pa-
radicsom foltoshervadás-
vírus, rozsadagomba, 
lisztharmat, fuzárium, 
cerkospóra stb.), s rend- 
szeresen látogatják őket az 
ezeket terjesztő rovarfajok 
(pl. tripszek).

Homokterületeinken nagyon erősen lecsökkentette a fajgazdagságot, a 
biodiverzitást, ezért is próbálkoznak nemzeti parkjaink az irtásával.
A baj a természetes növényzet egyre nagyobb területen való elpusztu-
lásával teljesedett ki. A degradált növényzet nem tud már ellenállni a 
selyemkóró támadásának. Bolygatott, nem célszerűen kezelt területeken 
szinte megállíthatatlanul terjed.
Nálunk jelentős természetes ellensége nincs, s attól is erősen óvnék, hogy 
ilyet betelepítsünk, mert nem nagyon 
tudunk arra példát, hogy ez nem fog 
nagyobb gondot okozni később. Ezút-
tal is beigazolódott mint oly sokszor az 
emberiség történetében, hogy az előbb 
cselekszem, majd utána gondolkodom 
módszer nem vezet jóra! Ezért is nagy 
a felelőssége a növényforgalmazóknak, 
farmereknek és a törvényhozóknak. 
Ne hozzanak/hozhassanak be, terjeszt- 
hessenek olyan fajokat, amikről még 
nem bizonyosodott be, hogy nem 
okoznak kárt, nem válnak inváziós fajjá 
eredeti élőhelyeiktől messze, mert míg 
az esetleges haszon a terjesztőké, a kár 
következményeit mindannyiunknak kell 
viselni. Ugye milyen ismerős ez a mo- 
dell a természet- és környezetvédelem  
szinte minden területén?

Ha már megtörtént a baj
Mechanikai irtása roppant nehéz, sokak szerint lehetetlen, mert a leg-
kisebb bolygatásra is erőteljes sarjadással reagál, hasonlóan a legtöbb 
inváziós növényhez. Glifozát hatóanyagú permetezéssel vagy kisebb fol-
tok esetében levelének pontszerű kenésével néhány év kitartó munkával 
visszaszorítható. Mint minden fertőzés esetében itt is igaz, minél előbb 
kezdjük a védekezést annál ígéretesebb a siker!
Az olvasók segítségét is kérjük Nagykovácsi inváziós fajainak térképezésé-
ben. Ennek mikéntjét a következő számban, illetve a honlapunkon (nate.
hu) ismertetjük.

INVÁZIÓ 3! 
A megporzók álma?
Peregovits László

Külső megjelenésében első 
ránézésre valóban hasonlít  

a dohányra.

Megporzói bőséges nektárforrásra  
találnak benne.

Magszőrei selyemszerűek, ez az eredete másik közismert nevének,  
a selyemfűnek.
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Tisztelt Alpolgármester Asszony! Kedves 
Szülők, Hozzátartozók, Kollégák, Diákok!

Le kell szögeznem, nyilvánvalóan ezt az eseményt 
várták a legtöbben az iskolában: a tanévzáró ün-
nepélyt, még ha nem is ilyen melegben. Még egy 
óra talán, és kezdődik a bizonyítványosztás után a 
nyaralás, a jól megérdemelt pihenés időszaka. Ez 
a zárás jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk az 
elmúlt év kiemelkedő eredményeire is. 
Nem állom meg, hogy először ne a számokhoz 
folyamodjak. Néhány éve kezdődött el az iskola ta-
nulóinak ugrásszerű létszám-növekedése. A 2007-
2008-as tanévben léptünk át a 300-asok klubjába. 
A 2012-2013-as tanévben már a négyszázasok 
közé tartoztunk. Az elmúlt években léptük át az 
ötszáz főt, most 580 tanulója van az iskolának. A 
következő tanévet ismét többen, 630 gyermek 
kezdheti el falaink között. Egy biztos: Mindig azt 
tekintettük a legfontosabbnak, hogy tanulóink 
stressz-mentes környezetben tanulhassanak az 
iskolában, megszeressék a tanulást, Szent-Györgyi 
szavaival:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon 
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje 
a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás 
izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni 
fog.” 
Előremutató irány a pedagógus kar magas 
színvonalú tehetséggondozó programja. Ezt 
lépten-nyomon tapasztalhatjuk az elért verseny- 
eredményekben is. A szülői kar támogatása is 
szükséges az iskola jövője szempontjából. Mint 
ahogyan az alapítványra is mindig számíthattunk: 
a megszűnő, „A Környezet a Gyermekekért Alapít-
vány”, illetve az új, a „Nagykovácsi Gyermekekért 
Alapítvány” is jelentős hozzájárulást tud biztosíta-
ni az iskolai igények teljesítéséért, a gyermekeink 
számára. Köszönet érte, a jövőben is számítunk az 
eredményes együttműködésre. 
Mint ahogy érezzük mindig az Érdi Tankerület 
támogató hozzáállását, illetve az Önkormányzat 
kitüntetett figyelmét az iskola jövőjével kapcso-
latban.
A következő pont lenne a gyermekeink nagyszerű 
eredményeinek a számbavétele. Lássuk a ki- 
emelkedőket közülük! 
Bolyai Anyanyelvi csapatverseny területi for-
dulójában:
–   3. helyezett: a 3. b csapata: Mátyás Dóra, Bog-

nár-Incze Orsolya, Lővenberg Nádja, Kiss Olivér. 
Felkészítőjük: Erdőszegi Klára tanítónő volt.

–   A területi 1. és az országos versenyen 5. helye- 
zést elérő a 8. a osztály csapata: Sallay Róza, 
Kostyál Hanna, Rákóczi Bianka, Telek Bence, a 
felkészítést köszönjük Bárány Judit tanárnőnek.

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
területi fordulójában:
–   A 2. helyezést érte el a 3. c osztály csapata: 

Kőszegi Kira, Haaz Réka, Hevér Vilma, Németh 
Emma. A felkészítést Tóth Mihályné tanítónőnek 
köszönhetjük.

A területi versenyt 4 csapatunk nyerte meg, ők az 
országos döntőben is szerepeltek, ott:
–   3. helyezett lett az 5. c-sek csapata: Angeli  

Zsófia, Holics Hanna, Kardos Gréta, Meszlényi 
Attila. Felkészítőjük Kőrösi Éva és Smetana Erika 
pedagógusok voltak.

–   A 6. helyezett csapat a 8. évfolyamból: Telek 
Bence, Egri Mátyás, Nagy Szemere, Papp Ágos-
ton, felkészítőjük Smetana Erika, Vörösháziné 
Kele Gabriella, Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit 
szaktanárok voltak.

–   A 7. helyezést érték el a 4. b-sek: Sebők Zsófia, 

Márta Szilárd, Papp Levente, Tafferner Márton, 
felkészítőjük Veres Ildikó tanítónő volt.

–   9. helyezést ért el az 5. c Környei Kristóf, Golda 
Eszter, Torvaji Kinga, Andersen-Soós Emma 
alkotta csapat, felkészítőjük Kőrösi Éva és Sme- 
tana Erika pedagógusok voltak.

A Bolyai Matematika Csapatverseny területi for-
dulójában:
–   1. helyezést érték el a 4. b-sek: Sebők Zsófia, 

Tuba Lídia, Márta Szilárd, Telek Csongor – ők 
továbbjutottak az országos döntőbe, ahol a 25. 
helyezést érték el. Felkészítőjük Veres Ildikó volt.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei for-
dulójában
–   csapatban 33 iskolából a 4. helyezést érte el 

iskolánk, a felkészítők: Eperjesi Tamás, Zso- 
hovszky Edit voltak.

A Szép Magyar Beszéd (Kazinczy Verseny) terü- 
leti fordulóján 1. helyezést ér el: Ilcsik Boglárka 6. 
a-ból. A felkészítője Hanula Krisztina tanárnő volt.
Vers- és prózamondó verseny Pátyon!
Büszkék voltunk, mert háromszor is elhangzott a 
díjazottak között a Nagykovácsi Általános Iskola 
neve!
–   2. helyezést értek el: Schumy Liza, 2. c osztályos 

tanuló a mese, illetve 5. lett Baier Emma a vers 
kategóriában, szintén a 2. c-ből! Felkészítőjük 
Balássyné Angeli Tímea tanítónő volt.

–   2. helyezést ért el Papp Levente a 4. b osztályból. 
A felkészítője: Veres Ildikó tanítónő volt.

Az „E-hód: Hódítsd meg a biteket!” online 
versenyen 1. helyezést ért el Kiss Roland Ádám 
5.b osztályos tanulónk. Felkészítője Varga Ká- 
roly tanár úr volt.
A LÜK-bajnokságban, ami egy tanulást segítő 
eszközcsalád, és a matematikai, nyelvtani, logikai 
ismeretek elmélyítését segíti, is rendeznek bajnok-
ságot: itt Laki Maya a 3. c osztályból a 2. helyezést 
érte el, ezzel a budapesti döntőbe jutott, ahol 5. 
lett. Felkészítője Bertalanné Boros Kinga tanítőnő 
volt.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyes- 
írási verseny Pest megyei döntőjén Telek Bence 
1. helyezett lett, ő a Kárpát-medencei Döntőben a 
9. helyezést érte el, a felkészítő pedagógus Bárány 
Judit volt.
Most nem kerülnek felolvasásra a többiek, akik bár 
előkelő helyezéseket szereztek, de nem dobogón 
végeztek, mert több tucatnyian vannak! Meg kell 
még említenem a rendkívül népszerű házi verse-
nyeinket, például a versmondó, ének, történelem 
versenyeket, ahol az iskolai résztvevők száma a 
százas nagyságrendhez közelít – minden ver- 
senyszámban, így van kétnapos versenyünk is. 
Gratulálunk tehetséges diákjainknak, az őket 
felkészítő tehetséggondozó pedagógusoknak és a 
támogató szülőknek! 
A „nevelőtestületi dicséret” kitüntető címet csak 
azok érhetik el, akik az egész tanévben szorgal-
mukkal, magatartásukkal, közösségi munkájukkal 
együttesen nyújtottak kiemelkedőt. Az idén 116 
diákunk érte el ezt a nagyszerű kitüntetést. A dí-
jakat a gyermekek az osztályokban kapják meg.
Sok-sok diákolimpiai csapatversenyen is indul-
tunk, melyek közül kiemelkedő helyezések voltak:
–   A labdarúgó diákolimpián, III. korcsoport, terü- 

leti 2. hely;
–   Sí diákolimpia, országos döntőben a 4, 8, 11, 

12. hely;
–   Atlétika diákolimpián a Pest megyei területin: 

fiú IV. korcsoport 1. hely, Lány III. korcsoport 3. 
hely;

–   Mountain bike diákolimpián a Pest megyei 
területin, különböző kategóriákban az 1-4-ig 

minden helyezésen voltak tanulóink, az orszá-
gos döntőben pedig a 2. 6. 10. 13-ok lettek;

–   Tájfutó diákolimpián a Pest megyei versenyen 
különböző kategóriákban: 1-14. helyezést sze- 
reztek tanulóink, az országos döntőben pedig a 
2. 4. 7. 10. helyezéseket érték el;

–   Az Angel Dance kvalifikációs versenyen Tóth 
Anna 1. helyezést szerzett, így kijutott az őszi 
világbajnokságra, amelyet majd Liberecben 
rendeznek meg.

Az év sportolója díjat a legkiemelkedőbbek 
kaphatják csak meg. A felső évfolyamokon a  
következő tanulók értek el kiváló eredményeket a 
különböző sportágakban: Dénes András 6. c, Bán-
kuti Olivér 7. b, Tory András 5. c, Dajka Bence 6. b, 
Tófalvi Marcell 5. a-s tanuló.
De a kiemelkedően a legjobbak, akik az év spor-
tolója díjat kapták: Bajári Domokos, 5. d osztályos 
tanuló, aki a ju-jicu sportban érte el a duo 1. he-
lyet, illetve az egyéni 3. helyet az OB-n az U12-es 
korosztályban; illetve Papp Dániel 5.d osztályos 
tanulónk szintén ju jicu-ban 1. helyezést ért el az 
OB-n az U12 korosztályban.
Az alsóbb évfolyamokon a következő tanulók 
értek el kiváló eredményeket a különböző sportá-
gakban: Székelyhidi Máté, 2. b, Szakál-Bíró Sára 2. 
b, Braun Vilmos 4. b, Erdős Kata 4. b, Márta Szilárd 
4. b, Németh Emma 3. c, Poyik Barna 3. b, és Kóka 
Ádám 3.a osztályos tanulók.
A kiemelkedően legjobb eredményeket, akik az év 
sportolója díjat kapták, 3 tanuló érte el: Bíró Borbá-
la 4. c akrobatikus torna magyar bajnokságon elért 
1. helyezésével, Nagy Dorina 3. a osztályos tanuló 
a Fit-kid OB-n elért 1. helyezéséért, ő EB résztvevő 
is volt, illetve Tory Katalin 3. d osztályos tanuló, aki 
a lövő-futó OB-n elért 1. helyezésével érdemelte 
ezt ki.  Ők hárman megnyerték az alsósok között a 
jó tanuló, jó sportoló díjat is!
Kitüntető cím iskolánkban a jó tanuló, jó sportoló 
díj a felsőben is!
2017-2018-as tanévben Tory András 5. c, Daj- 
ka Bence 6. b, Géró Péter 7. b osztályos tanulók 
végeztek az élen, holtversenyben! Gratulálunk 
nekik! Köszönjük testnevelőink, Erdei Sándor, Ba-
logh Edina és Katona Noémi áldozatos munkáját 
is!

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák! Tanulók!
Szeretném megemlíteni ballagóinkat, a sike- 
resen felvételizett volt nyolcadikosainkat.  
A diákjaink közül 27-en mentek gimnáziumba, 
10-en szakgimnáziumba, 1 fő pedig szakiskolába. 
Idén is igen jó nevű iskolákba nyertek felvételt 
tanulóink. Többek között a Városmajori Gim-
náziumba, a II. Rákóczi Gimnáziumba, a Szent 
Imre, a Móricz Gimibe, vagy a Budapesti Gaz-
dasági Szakképzési Centrumba. Kívánunk mind- 
annyiuk számára sikeres és boldog középiskolás 
éveket!
Kedves Diákok! Elérkezett tehát a bizonyítvány- 
osztás ideje, amit már a tanteremben ad át számo-
tokra az osztályfőnökötök. Nagyon jó nyári szüne-
tet kívánok! Ne feledjétek! Vigyázzatok magatokra, 
legyetek sokat a friss levegőn, sportoljatok! 
Kedves Pedagógusok! Kedves Kollégáim! Kívá-
nok számotokra is nagyon jó feltöltődést majd 
a szabadságotok idejére! Köszönöm áldozatos 
munkátokat!
Elérkeztünk a tanévzáró ünnepségünk utolsó  
pontjához. Nyilván nagyon vártátok már ezt a be-
jelentést:
Kedves Vendégeink! Kedves Kollégák! Kedves 
Gyerekek! Ezennel a 2017-2018-as tanítási évet 
bezárom!

Tanévzáró ünnepély
Fehér Imre intézményvezető
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Május utolsó 
s z o m b a t j á n 
rendezték meg 
a XXI. Simo-
nyi Zsigmond 
h e l y e s í r á s i 
verseny Kár-
pát-medencei 
döntőjét.  
A színvona-
las versenyt a 
Magyar Nyelv-
t u d o m á n y i 
Társaság szer- 
vezi az ELTE 
B ö l c s é s z e t -

tudományi Karának szakmai támogatásával. 
A versenyen Magyarország és a határon túli 
magyarlakta területek felső tagozatos tanulói 
vehetnek részt. A döntőbe azok a diákok kerül-
hetnek be, akik a megyei válogatót megnyerik, 
vagy nagyon magas pontszámukkal a második 
helyen végeznek.
Iskolánk 8. a osztályos diákja, Telek Bence a 
megyei selejtező győzteseként vívta ki a rész-
vétel jogát. Ebben a korcsoportban a mezőny 
33 főből állt.
A rendezvény egy ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött, utána következett maga a verseny. 
A szokásoknak megfelelően a résztvevők év-
folyamonként külön-külön helyesírási feladat-
lapot oldottak meg és tollbamondást írtak.
Ezalatt a tanárok és kísérők a magyartanítást 
érintő témákról hallgathattak előadásokat.
Ebéd után, míg a javítás hosszadalmas munká-
ja tartott, a gyerekek választhattak, melyik 
múzeumba (Nemzeti M., Petőfi Irodalmi M., 
Hadtörténeti M.) szeretnének ellátogatni a 
számukra szervezett foglalkozásra.
Délután 4 órakor került sor az eredményhir- 
detésre.  A Gólyavár Mária Terézia termében 
újra összegyűlt mindenki s várta izgatottan, 
hogy a verseny szervezője évfolyamonként 
kiszólítsa a résztvevőket.
Bence az elérhető 100-ból 96 pontot ért el, s 
ezzel az előkelő 9. helyen végzett, megjavítva 
tavalyi helyezését. Nagyszerű versenyben, 
nagyszerű eredmény!
Köszönöm, Bence, hogy ismét öregbítetted 
iskolánk hírnevét!  Gratulálok!

2.a: Borsos Kincső, Győrffy 
Csanád, Kovács Marcell, Má-
tyás Bence, Németh Tünde, 
Palai Panna, Petheő Sára, 
Puszti Sára, Sándor Emese, 
Szarka Boglárka
2.b: Gombos Paulina, Hajmási 
Csenge, Harka Hanna, Miklós 
Julianna, Pitz Máté, Somorjai 
Lilla, Szakál-Bíró Sára
2.c: Baier Emma, Bodó Borka, 
Hodász Áron, Horgas Dávid, 
Lányi Hajnalka, Magyar-Zim-
merman Lea, Milassin Donát, 
Schumy Liza, Szabó Diána, 
Szikora Kata, Tompa Noémi
3.a: Angeli Blanka, Bielik-
Jászai Zsombor, Borók Márton,  
Hrubos Lea, Kóka Ádám, 
Mahler Benedek, Molnár Lilla, 
Moravszki Bálint, Nagy Do-
rina, Nagy Réka, Östör Bálint, 
Szabadházi Petra, Takács-Ba-
jay Fruzsina, Tegzes Veronika, 
Torvaji Nóra, Vajda Luca
3.b: Bognár-Ince Orsolya, 
Kiss Olivér, Lakauer Gréta, 
Lővenberg Nádja, Mátyás 

Dóra, Pethő Édua, Rantal Sára, 
Zala Boglárka, Tőgyi Lujza
3.c: Bakó Nóra, Benkő Zsom-
bor, Bolváry Luca, Csapai Ba-
lázs, Erdős Lilla, Géró Mátyás, 
Golda Kinga, Haaz Réka, Hevér 
Vilma, Jónás Alíz, Kőszegi Kira, 
Laki Maja, Láng Terézia, Móricz 
Luca, Mucsányi Ábel, Németh 
Emma, Vajay Boglárka, Zlin-
szky Ferdinánd
3.d: Csanádi Veronika, Garai 
Gréta, Horváth Bernadett, 
Keszei Katalin, Kunos Abigél, 
Lővenberg Nóra, Nagy Miléna, 
Tory Katalin
4.a: Veverka-Csipler Olivér
4.b: Braun Vilmos, Földesi 
Csaba, Kópházi Kamilla, Márta 
Szilárd, Papp Levente, Sebők 
Zsófia, Tuba Lídia
4.c: Farkas Gerda, G. Kovács 
Mandula, Gulyás Dorka, Kisida 
Kata, Pesei Panna, Surányi Zoé, 
Tóth Boglárka
5.a: Harangozó Lilla, Pintér 
Zsófia

5.b: Bundschu Jázmin, Ihász 
Ábel, Kunos Anna
5.c: Andersen-Soós Emma, 
Angeli Zsófia, Géró Márton, 
Holics Hanna, Kardos Gréta, 
Környei Kristóf, Meszlényi  
Attila, Tegzes Botond, Tor-
vaji Kinga, Tory András, Péter  
Áron
6.a: Faller Laura, Győrffy Zsolt, 
Ilcsik Boglárka, Kollár Ádám, 
Németh Eszter, Simon Zsely- 
ke, Somorjai Dorka, Szabó  
Ágnes
6.b: Bájer Boglárka, Dajka 
Bence, Endrédi Bálint, Farkas 
Szonja, Ollé Teodóra, Pelei 
Hanna
6.c: Egri Vince, Fehér András, 
Sallay Kornél
7.b: Géró Péter, Kovács Virág, 
Trencsánszky Natasa, Tren- 
csánszky Zsófia
8.a: Egri Mátyás, Telek Bence

Kitűnő tanulók a 2017-2018-as tanévben

2.a: Borsos Kincső, Győrffy 
Csanád, Kovács Marcell, Má-
tyás Bence, Németh Tünde, 
Palai Panna, Petheő Sára, 
Puszti Sára, Sándor Emese, 
Szarka Boglárka
2.b: Gombos Paulina, Hajmási 
Csenge, Harka Hanna, Miklós 
Julianna, Pitz Máté, Somorjai 
Lilla, Szakál-Bíró Sára
2.c: Baier Emma, Bodó Borka, 
Hodász Áron, Magyar-Zim-
merman Lea, Schumy Liza, 
Szabó Diána, Szikora Kata, 
Tompa Noémi
3.a: Angeli Blanka, Borók 
Márton, Kóka Ádám, Mahler 
Benedek, Molnár Lilla, Nagy 
Réka, Takács-Bajay Fruzsina, 
Tegzes Veronika, Vajda Luca
3.b: Bognár-Ince Orsolya, 
Kiss Olivér, Lakauer Gréta, 
Lővenberg Nádja, Mátyás 
Dóra, Pethő Édua, Rantal Sára, 
Zala Boglárka, Tőgyi Lujza

3.c: Bolváry Luca, Csapai Ba-
lázs, Erdős Lilla, Golda Kinga, 
Haaz Réka, Hevér Vilma, 
Kőszegi Kira, Laki Maja, Láng 
Terézia, Móricz Luca, Németh 
Emma, Vajay Boglárka
3.d: Garai Gréta, Keszei Kata-
lin, Kunos Abigél, Lővenberg 
Nóra, Nagy Miléna, Tory Kata-
lin
4.b: Földesi Csaba, Papp Le- 
vente, Sebők Zsófia, Tuba Lídia
4.c: Farkas Gerda, G. Kovács 
Mandula, Pesei Panna, Surányi 
Zoé
5.a: Harangozó Lilla, Pintér 
Zsófia
5.b: Bundschu Jázmin, Ihász 
Ábel, Kunos Anna
5.c: Andersen-Soós Emma, 
Angeli Zsófia, Holics Hanna, 
Kardos Gréta, Környei Kristóf, 
Tegzes Botond, Torvaji Kinga, 
Tory András

5.d: Beláz Lili, Mihálovits Lilla, 
Moravszki Máté, Nagy Baldó 
Ambrus, Trencsánszky Janka
6.a: Faller Laura, Győrffy Zsolt, 
Ilcsik Boglárka, Simon Zselyke, 
Somorjai Dorka
6.b: Bájer Boglárka, Dajka 
Bence, Endrédi Bálint, Farkas 
Szonja, Ollé Teodóra, Pelei 
Hanna, Török Bíbor
6.c: Egri Vince, Fehér András, 
Sallay Kornél
7.a: Reinheimer Rebeka, Vaj- 
dics Fanni
7.b: Géró Péter, Hajduska 
Marcell, Kovács Virág, Pataki 
Bálint, Trencsánszky Natasa, 
Trencsánszky Zsófia
8.a: Egri Mátyás, Hodász Ibo- 
lya, Telek Bence
8.b: Barlay Emese, Láng Bor-
bála, Papp Csongor

Nevelőtestületi dicséret 

Mit várok én el a nyártól?
Én sem tudom igazából.
Vitorlázom, s napozok?
Vagy csak otthon olvasok?
 
Kirándulok, zúg az erdő?
S, hajamba kap a szellő?
Esetleg egy nagyvárosban
Üldögélek kávéházban?

Netán múzeumba megyek?
Festményeket nézegetek?
Barátokkal piknikezek?
Velük sokat beszélgetek?
 
Sátorozni lenne kedvem?
A kempingben ott a helyem!
Csillagokat nézegetek?
Madárszóra felébredek?

Talán a felhőket nézem?
Abban lesz gyönyörűségem?
Növényeket locsolgatok?
Kerti slaggal szórakozok?
 
Nemsokára megtudhatod,
Hamarosan kitalálod
Ki e sorokat most írja
Neve nem más csakis Anna!

Iskolánk tanulója 
a Kárpát-medencei 
helyesírási verseny 
döntőjében
Bárány Judit magyartanár

Kunos Anna: Nyári kalandok
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Egy új élethelyzetre készülni kell. Mi magunk, felnőttek is igyekszünk 
felkészülni a változásokra, legyen az munkahelyi vagy családi.  Tesszük 
ezt gondolatainkkal és lelkünkkel is ráhangolódva az újdonságra.  
Gyereküknek is erre van szüksége, Ti pedig segíthetik őt ebben a nem oly 
könnyű folyamatban. 
Az óvoda valóban varázslatos hely. Ám nincsenek benne hókusz-pókuszok, 
„csak” a természetes sokszínűség, az ötletesség, a melegség, az elfoga-
dás, a szeret varázsa. Hiba lenne mindezt ideje korán túldimenzionálni az 
eleve felfokozott érzelmi állapotban lévő, az óvodára nagy várakozással 
tekintő kicsi gyerek számára. Ezért tehát, csak apránként adagolva csep-
pentsetek mindig egy picivel többet számára az óvodából. Talán ez lesz 
a legfurcsább gondolat: Ne ígérjétek meg Neki azt, hogy az óvodában 
mindig jól fogja magát érezni és sok barátja lesz, hiszen ez a legritkább 
estben válik valósággá. Az első időszakban bizony sokszor lesz szomorú, 
sokszor lesz hiányérzete és sokszor fogja magányosnak érezni magát még 
az is, aki látszólag jól veszi az „akadályt”. Hosszú, néha könnyebb, néha 
nehezebb időszakok láncolata, mire egy gyerek valóban örülni tud annak, 
hogy óvodás és, ha ez nagyjából Karácsony tájára bekövetkezik, akkor 
mind a szülők, mind az óvónők „eredményesen” segítettek. (Azért próbál-
tuk meg időhöz kötni a valódi „beszokást”, hogy előre felkészülhessetek 
arra, hogy ez egy hosszú folyamat tele érzelmi „hullámvasutazással.” Ez 
így természetes és ehhez bizony sok-sok türelem kell.)

Segítő ötleteink az ovikezdéshez:
•   Elsétálhattok gyereketekkel egyre többször az óvodához. Fantáziál-

hattok arról, vajon mi lehet odabenn. Készítsetek akár fotókat is róla, 
amit otthon közösen nézegethettek. (Amit sokszor látunk, azt egy idő 
után ismerősként üdvözöljük)

•   Rajzoljatok „térképet”, miként juthattok el az óvodáig. Nézegessétek 
rendszeresen, utazzatok „fejben”. (Napi menetrenddé válik az otthon 
elhagyása és az óvodába megérkezés rituáléja)

•   Amikor már be lehet menni az épületbe (augusztus vége felé), akkor 
nézzétek meg, miként szépítik az óvó nénik a szobákat, talán segíthettek 
is valamiben. (A ráismerés az „én kezem munkájára”, lényeges lehet a 
megváltozott környezet elfogadásakor. A serényen dolgozó óvó nénik 
pedig egyre „megszokottabb arcok” lesznek)

•   Olvashattok óvodai életről, óvodás gyerkőcökről szóló történeteket, 
meséket. Ajánljuk: Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok, Szepes Mária: 
Pöttyös Panni az óvodában, Bartos Erika: Anna, Peti, Gergő, irány az 
óvoda. (A történetek olvasása közben a gyerkőc beleélheti magát a 
szereplők helyébe, helyzeteikbe, kérdéseire innen is választ kaphat, sok 
új információt nyerhet az ovis életről)

•   Meséljetek Ti, Szülők a saját, egykori óvodai életetekről. Rég volt, ho-
gyan is volt hajdanában? Ha nem emlékeztek, akkor hívjátok segítségül 
a Nagyszülőket. Ők biztosan úgy fogják felidézni ezeket az emlékeket, 
mintha csak tegnap lettek volna. (A kicsik ráébrednek, hogy mindenki 
volt egykor óvodás, a közös „sors” apropója akár izgalmassá is teheti a 
jövőt. Jé, velem is meg fog történni ez?)

A befogadás időszakában a gyerekeknek nagy segítséget jelent, ha 
biztosítani tudjuk a számára biztonságot nyújtó szülőtől való fokoza-
tos elválást, és ha az otthon biztonságát sugárzó személyes tárgyakat 
hozhat magával. (részlet a Kispatak Óvoda Pedagógiai Programjából)

•   Válasszátok ki kedvenc játékát, ami/aki elkíséri majd Őt az óvodába. 
Ennek a kis babának, állatkának, de akár az autónak lehet „tanítgatni” 
az óvodai szokásokat. (Így nem a gyerek az, aki folyamatosan – de igen 
óvatosan –, újabb „elvárásokkal” szembesül. Sőt, még tetszhet is neki, 
amint ő terelgetheti ezen az úton kedvencét, mondogathatja számára 
a fontosabb teendőket.  Fontos tudnia, hogy az otthon egy darabkáját 
majd magával viheti az óvodába, ez is biztonságérzetet ad.)

•   Próbáljatok az óvodáéhoz hasonló napirendet, életritmust kialakíta-
ni. Ez elsősorban az étkezésekre, a levegőzésre és az alvásra, pihenés- 
re vonatkozik. (Megkönnyíti az óvodai napi ritmus elfogadását és fel- 
vételét a már megszokottá, természetessé vált időbeosztás. A lénye- 
ges időbeli eltérések bizonytalanná, fáradttá és frusztrálttá tehetik a  
kicsiket)

•   A nyár alkalmas arra, hogy egyes önkiszolgálással kapcsolatos 
teendőket jól begyakorolhasson, úgymond automatizálhasson a kicsi. 
Gondolhattok itt a kézmosásra, fogmosásra, életkorához mérten egyre 
ügyesebben véghezvitt öltözködésre, evésre, a saját maga körüli rend 
igényének formálódására. (Nagyon büszke lesz majd, ha sokat dicséri 
az óvó néni, ha már Ő segíthet és mutathat jó példát másoknak is.  
A gyakorlott mozdulatok, gördülékenyebbé teszik számára a sokszor 
hosszú időt és erőfeszítést kívánó, igénybe vevő önkiszolgáló tevé- 
kenységeket.)

•   Nagyon lényeges, hogy ne „fenyegessük” a kicsit az ovival. (Pl.: „Ha ovis 
leszel, ezt majd az óvó néni nem engedi, és lesz neked ne mulass...”). En-
nek az első fele lehet igaz, bár minden igyekezetünk arra irányul, hogy 
ne legyenek nagy különbségek a családi és az óvodai nevelés gyakor-
latában. (A retorziók felemlegetése felesleges és káros félelmeket idéz-
het elő a kicsiben. Senki sem vágyik olyan helyre, ahol – az elmondások 
alapján – sok mindenért megtorlás várható.)

•   Járhattok minél többször a játszótérre, közösségi terekre, rendezvé-
nyekre, ahol találkozhatnak más gyerekekkel, esetleg azokkal is, akik-
kel egy óvodába, csoportba fognak járni. (A társkapcsolatok alakulása 
és alakításának igénye ebben az életkorban fokozottan jelentkezik. Az 
egymással való „bánás”, ismerkedés fontos része a kicsi szocializációs 
fejlődésének. Tapasztalatot szerezhet saját akaratának korlátairól, 
a másik gyerek habitusáról, azonosságokról-különbözőségekről, 
rokonszenvről-ellenszenvről, amit jól hasznosíthat a 30 fős gyerekcso-
portban)

•   A kicsi előtt ne beszéljetek esetleges aggodalmaikról az ovival kap- 
csolatosan. (Fontos, hogy a gyerek azt érezze, Ti maximálisan bíztok a 
pedagógusokban, és az óvoda ugyanolyan biztonságos hely, mint az 
otthonotok. Ha a gyerek azt tapasztalja, mennyi kétség gyötri szüleit, ő 
maga lesz a legbizonytalanabb és teljes hárítás veszi kezdetét.)

•   Játszhattok „óvodásosat”. Kellékei: sok-sok baba, állatfigura, egy óvó 
néni (gyerekükkel felváltva vállalják el az óvó néni szerepét). Kitalálhat-
tok történeteket például: mesélnek, sétálnak, tornáznak, táncolnak...  
A meseszövésbe  érdemes belecsempészni néhány problémahelyzetet 
(elcsatangol valaki, sírdogál, mert hiányzik a mamája, összevitatkoznak 
egy játékon, magányos...), amelyet engedjenek számára alaposan ki-
játszani, keresni a megoldási lehetőségeket. (A játék lehetőséget teremt 
arra, hogy az őt foglalkoztató kérdésekre változatos megoldási sémákat 
kapjon és alakíthasson ki gyerekük, melyek előhívhatók lesznek egy  
esetleges és valós óvodai szituációban is)

A fokozatos befogadás minden esetben a gyerek igényeihez és szük- 
ségleteihez igazodó kell, hogy legyen, ezért ennek tartalmi megvalósí- 
tása, módszerei és ideje előre be nem szabályozható. A cél az, hogy 
minden gyerek egyre több időt töltsön el jó érzésekkel az óvodában 
a szülő jelenléte nélkül és így szinte „észrevétlenül” váljon óvodássá.  
Ez a folyamat lehet gyors és lassú, apró léptekkel haladó. Az óvónő és 
a szülő állandó tapasztalatcseréje szükséges ahhoz, hogy nyomon tud-
juk követni a folyamatot és valóban annyi segítséget tudjunk nyújtani  
amennyire csak szüksége van ahhoz, hogy el tudja fogadni a megválto-
zott helyzetét. (Kispatak Óvoda pedagógiai Program)

Tanácsok, ötletek 
ovikezdéshez, szülőknek
...hogy a várakozás is öröm legyen!
Nagykovácsi Kispatak Óvoda munkatársai
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•   Ha meg tudod állni, akkor ne kösd semmilyen „feltételhez” azt, hogy 
óvodássá válhasson! Kerüld el az olyan mondatokat, hogy „ha nem 
szoksz le erről vagy arról és nem szoksz rá erre vagy arra, ha nem ta-
nulod meg, ha nem viselkedsz jól és illedelmesen, akkor nem lehetsz 
óvodás!” Ez a kérés egyrészt azért fontos, mert ez így nem igaz. Azt, hogy 
óvodássá kell lennie, az élet hozza magával, és nem az ő „eredményes 
vagy eredménytelen” erőfeszítéseitől függ. Másrészt, ahelyett, hogy 
motiválnának az ehhez hasonló mondatok frusztrálhatnak, félelmeket 
kelthetnek és az biztos, hogy ezek az érzések nem segítik azt, hogy a 
gyerekünk vágyjon az óvodába.

•   Ahelyett, hogy ígéretet teszünk arra, hogy az óvodában mindig jó 
inkább beszélgessünk arról, hogy miért is kell Neki óvodássá válni. 
Pl. elmesélhetjük, hogy mielőtt megszületett mindkét szülőjének volt 
munkája, amit szeretett és örömmel töltötte el, olyan volt neki, mint 
amikor Ő játszik a kedvenc játékával és Ő most már akkorára nőtt, olyan 
önálló lett, hogy másokkal is el tud tölteni pár órát és addig az anyuka/
apuka visszamehet oda, ahol visszavárják. Ne azt közvetítsük felé, hogy 
ez kényszer, hanem azt, hogy azáltal, hogy ő óvodás lesz a család min-
den tagja „teljes életet” élhet és ehhez az Ő segítségére is szükség van.

•   Minden gyereknek másra van szüksége ahhoz, hogy könnyebbé váljon 
az elválás és minden óvodának, csoportnak megvannak a maga ha- 
gyományai, szokásai, de mindenkinél és mindenhol segít, ha nem „húz-
zuk, vonjuk az elválást, mint a rétestésztát”. A meg lévő lehetőségeinket 
ismerve (pl. van hosszabb, rövidebb időnk bemenni vele és együtt 
játszani vagy az öltözőben pár percre még összebújni) csak akkor mond-
juk azt, hogy „most már búcsúzom”, amikor valóban meg is tesszük, ha 
egyszer is sikerül „időt húznia” valamivel, akkor bizony nap, mint nap 
újra és egyre hevesebben és egyre újabb ötletekkel próbál meg minket 
ott tartani. Sok éves tapasztalatunk, hogy ezek a hol hangos, hol csak 
bepárásodott szemmel közvetített helyzetek csak pár percig tartanak, 
hiszen az esetek többségében a „szülőnek szólnak” és sokkal, de sokkal 
tovább tartanak, ha az elválás sok ideig tart. El kell hinnetek, hogy az 
óvónőknek van annyi ötlet a tarsolyukban, hogy megoldják a helyze-
tet! (Az sem árt, ha a búcsúzáshoz kitaláltok valamilyen „rituálét”, hagy-
ományt, mely „titkos” és csak a tietek (Lehet ez egy mondat, egy érintés, 
egy kézfogás, a vigasztaló tárgy átadása stb.), mert a kisgyerekeknek 
fontosak az ismétlődések, hiszen ezek nyújtanak neki biztonságot, ál-
landóságot. 

Ráhangolódás felnőttként
A legfontosabb tanácsunk az, hogy készítsétek fel a saját lelketeket arra, 
hogy el kell engedned a kezét, mert már valóban szüksége van rajtad kívül 
mások, más gyerekek társaságára ahhoz, hogy még inkább kinyílhasson 
a világ a számára. Talán ez a legnehezebb lépés, amit szülőként meg kell 
tennetek, de e nélkül bizony nagyon nehézzé válhat az új helyzet elfoga-
dása. Második (sokadik) gyerek esetében talán ez egy kicsit könnyebb, de 
könnyű nem lesz. Hinnetek kell abban, hogy jól döntöttetek, jól választot-
tatok...

Tudnivalók az ovikezdéshez
A legfontosabb, hogy gyermeketek akkor léphet be elsőként (óvodásként) 
az óvodába, ha orvosi igazolást hoztok arról, hogy egészséges és közös-
ségbe mehet, (gyermekorvos adja ki és az első óvodai napon kérjük be-
hozni)

Az öltözők rendje:
•   óvodai zsák és vállfa (próbáljatok olyat választani, ami nem lóg ki az 

öltözőszekrényből). A zsákba kerüljön a külön műanyag zacskóba 
váltóruha, mindenből kettő: nadrág, póló, zokni, alsónemű, és 2 nejlon-
zacskó, amibe a levetett (nedves...) ruha kerül.

•   váltócipő (papucs, vékony talpú balerina vagy „kopogós” cipő nem jó, 
sem a szobában, sem az udvaron, mert balesetveszélyes)

•   nagy segítség, ha minden ruhadarabra – a cipőkre is rá van rajzolva a 
gyermek jele. Erre a célra egy alkoholos filc vagy textilfilc is tökéletesen 
megfelel. Gyakran előfordul, hogy hiába veszünk ki a zsákból egy tiszta 
pólót, a kicsik sírva állítják: ez nem az övék. Ha ilyenkor meg tudjuk mu-
tatni a címkéjében a jelét, hogy „Nézd csak, itt a jeled, anya rajzolta!”, az 
legtöbbször meg is oldja a problémát. Az ovis zsák tartalmát érdemes 
rendszeresen átnézni, a hazakerült illetve kinőtt ruhákat pótolni. 

Amire szükség lesz a pihenéshez:
•   gyerek ágyneműhuzat (kispárna, paplanhuzat+pléd, gumis lepedő. Az 

ágy 140 cm hosszú)
•   pizsama (csoportonként eltérő szokásrend)
•   alváshoz a megszokott „alvóka” (kicsi és puha)
Az ágyneműt kéthetente haza adjuk, hogy frissen mosva érkezzen  
vissza. 

Amire szükség lesz a fogmosáshoz:
•   Fogkefe, amit elláttok a gyerek jelével. Ezt háromhavonta cseréljük, il-

letve kövessétek nyomon az elhasználódását, mert lehetséges, hogy 
gyakrabban szükséges a csere a szétrágott vagy szálelhagyó fog-
keféknél. Poharat, fogkrémet, törölközőt mi biztosítunk.

Zárásként egy fontos dátum:
Az ELSŐ ÓVODAI NAP SZEPTEMBER 3-ÁN, HÉTFŐN lesz. 

Zárjuk levelünket, köszönjük, hogy a Kispatak Óvodát választottátok.
Találkozásunkig minden jót kívánunk nektek.



2015. március4

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

2018. július14

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
Intézményvezető: Diószeghy Tünde
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

Örömmel mutatjuk be a most frissen érkezett könyveinket. Bővült a  
gyermek- és ifjúsági kínálat, a felnőttek részére igazi nyári olvasnivalók 
is érkeztek, új kiadású útikönyvekkel várjuk Önöket a nyári nyitvatartás 
szerint. 

A nyári rövidített nyitvatartás július 2-ától lép érvénybe. 
Hétfő: 13-18
Kedd: 9-13

Szerda: szünnap
Csütörtök: 13-18

Péntek: 9-13

A könyvtárban júniustól felújítási munkálatok folynak, az 
esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk. 

Örömmel tudatjuk, a nyári utazásokra való felkészülést 
segítve az útikönyveinket frissítjük, újak érkeznek folya- 
matosan. Jó szabadság alatti olvasnivalókért is nézzenek 
be! 

A könyvtár július 23-augusztus 10-ig tart zárva. Augusz-
tusban még a rövidített nyitvatartás szerint várjuk újra az 
olvasókat, majd szeptember 3-tól a szokásos rendben. Jó 
olvasást, jó pihenést a nyárra!

Könyvtári híreink
G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella könyvtárosok

2018. június 21-én, csütörtökön 18 órától 20 óráig csendes 
emlékezésként gyertya, mécsesgyújtást tartottunk Kányádi 
Sándor (1929-2018) Kossuth-díjas költő emlékére a Nagyko-
vácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kertjében lévő 
Elek apó kútjánál. 

Benedek Elek születésének 150. évfordulójára álmodta meg Kányádi 
Sándor költő az Elek apó kútjainak felállítását. A kút Nagykovácsiban is 
közadakozásból épült fel, Melocco Miklós és Csák Attila tervei alapján a 
nagykovácsi szobor-kutat Fáskerti István szobrászművész készítette. A kút 
állításának történetét és Kányádi Sándor gondolatait Diószeghy Tünde 
igazgató idézte fel: „A magyar nemzetnek két apója van, Bem apó és a 
150 éve született Elek apó. Bem apó a szabadság mintaképe lett, Elek apó 
pedig a meséké. És mivel köztudott, hogy igazság már csak a mesékben 
van, ezért Elek apó az igazság mintaképe is”. Kányádi Sándor úgy tartotta, 
a kútnak minden gyermek a tulajdonosa. Az, aki lemondott egy gombóc 
fagyiról, egy pohár üdítőről, az részvényese lett ennek a kútnak. Miért is 
fontos a kút? “Ahogy az emberi életnek szüksége van a tiszta vízre, úgy a 
lélek tápláléka a mese, a vers és a történetek”. 

Különös szépséget adott az eseménynek, hogy az 
ünnepélyes tanévzáró után az ünneplőbe öltözött  
gyerekek, tanáraik, szüleik kíséretében jöttek el a 
kúthoz, a megemlékezéshez csatlakoztak Kányádi 
Sándor tisztelői. A költő saját előadásában szavalt ver-
seivel emlékeztünk, ezekből egyet emelünk ki. 

Kányádi Sándor: Sóhajtás

Kútnak lenni volna jó
utas-itatónak,
diófának vagy a fánfüttyentő rigónak.

Rigófüttynek volna jó,
lenni bár egy hangnak,
jönni-menni volna jó akár csak a harmat.

A dedikálások sikere miatt is tudhatjuk, Kányá-
di Sándor sokak kedvence Nagykovácsiban is. 
Műveiben örökre velünk marad, köszönve a sok 
szépséget, amit ránk hagyott, emlékét kegyelettel 
megőrizzük.

Kányádi Sándorra 
emlékeztünk
G. Furulyás Katalin
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Az Öregiskola kerámiaműhelyében készült alkotásokból nyílt júniusban 
kiállítás Kiss Julianna fazekas-oktató összeállításában. A kiállítás fő att- 
rakciója a főtér agyagból készült kicsinyített mása volt, de ezen a  
kooperatív alkotáson kívül rengeteg egyéni munka is szerepelt. A gyerek- 
és a családi foglalkozásra járók kerámiatárgyai tematikus elrendezésben 
voltak láthatók: konyhai edények, állatfigurák, madáretetők és egyéb kerti 
díszek, álarcok, mécsestartók, és ráadásként fonalból készült alkotások.  
A közreműködők név szerint is megjelentek, saját készítésű agyag önarc- 
képeken.

Julika néni - ahogy mindenki ismeri - akihez szinte az egész falu gyerekei 
járnak vagy jártak agyagozni, nagyszerű témával állt elő egy tavaszi 
napon, a szokásos agyagozós foglalkozáson: építsük meg a falut agyag-

ból! Mindenki lelkesen kapcsolódott be a munkába, hiszen mindenkinek 
jutott elég feladat. A tervezés fázisában a gyerekek kitalálták, mely épül-
etek kerüljenek a “makettre”, aztán ezekhez szabásmintát kellett készíteni. 
Következett az agyagból összeállítás, formázás, az épületek díszítése, 
a részletek kidolgozása. Száradás után festettünk, égetés után mázaz-
tunk. És közben egyre sokasodtak a kis figurák, amelyek élettel töltötték 
meg a főtér kicsinyített mását: buszok és padok, fagyizó és olvasó em-
berek, bicikliző és gördeszkázó gyerekek, madarak és kutyák, fenyők és 
lombos fák, szobrok és kutak. Mindenki elkészíthette saját magát, amint 
rá jellemző módon tölti az idejét a főtéren. Rengeteg gyerek és felnőtt 
dolgozott rajta, és végül a kiállításon, ahol összeállt egy egésszé, ámulva 
csodálhattuk munkánk eredményét. És az már csak hab a tortán, aho- 
gyan a tárgyak tálalva voltak: varázslatos hangulat, színes kendők, gyer-
tyafényes megnyitó. Azt hiszem, mindenki, aki részt vett a készítésben, 
elmondhatja, hogy nagy élmény volt ez a többhónapos munka, és sokat 
tanultunk belőle!

A kiállítást megnyitotta Benedek Olga iparművész. A megnyitón 
közreműködött Kutiné Ernhoffer Tünde és Kuti Borbála.

A mi falunk 
gyerekszemmel – agyagból
Győri Eszter

Június közepén Veszprémben jártunk a nyugdíjas csoporttal. Egy kicsit 
hűvös időben, szemerkélő esőben indultunk 30 fővel. Ibolya társunk, mint 
„idegenvezető” ismertette dióhéjban a vár történetét, Gizella királynőnk 
és István királyunk birodalmában. A vár legmagasabb részéről lenézve 
elénk tárult egy csendes, szinte szendergő táj, majd a Balaton békés kékje. 
Az idő múlik, elérkezett az ebéd ideje.
A Séd-patak kanyarulatánál festői környezetben tavacskák, madarak, 
ligetek ölében fogyasztottuk el a frissen főzött ebédet, kellemesen. Átme-
legedtünk. Hazafelé jövet a városban még betértünk egy igazi betyárkocs- 
mába, ahol kedvünkre énekelhettünk. Lassan a helyiek is csatlakoztak a 
vigadozó társasághoz. 5 óra körül indultunk haza, sok emlékkel és szép 
élménnyel tarsolyunkban.
Köszönöm a nyugdíjas csoportnak a pontosságot és az Öregiskolának a 
lehetőséget.

Balatonfelvidéki 
kirándulás
Tompos Józsefné

Kuruc Viktorné Margit néni  június 17-én ünnepelte 
103. születésnapját.

Jó egészséget kívánunk községünk legidősebb lakójának
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében szeretettel:

Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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Hagyományhoz híven idén június 23-án, szombati napon rendezték meg 
a vidám, színes programokat kínáló nyár esti mulatságot. 
A rendezvény lebonyolításához – a hidegebb idő miatt – az Öregisko-
la Közösségi Ház és Könyvtár nagyterme adott helyet. A meg- 
nyitó előtt jó hangulat keretében készülődtek a táncosok, kötetlenül 
beszélgettek a vendégek. Ezen az estén az a megtiszteltetés érte 
Nagykovácsit, hogy a keresztszülős program keretén belül mold-
vai csángó gyerekek érkeztek Dumbraveniből  Nagykovácsiba. A Li-
num Alapítvány elnökének nyitó beszédét, valamint a Polgármester  
Asszony köszöntőjét követően a moldvai csángó gyerekek egy fél órás 
tánccal nyitották meg az estét. Utánuk következett a Nagykovácsi Alap-
fokú Művészeti Iskola tanárainak előadása, amit Kuti Borbála éneke, majd 
Papp Levente legény tánca követett. Azután a csángó gyerekek nagy 
örömére a Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes növendékei egy Szi-
lágysági tánccal kedveskedtek a megjelenteknek, amit az ISADORA ba- 
lettosai követtek. 
Az est második felvonásában a a jó hangulatról a VILLAGE MUSICIANS 
gondoskodott, miközben a Nagykovácsi Rézpatkó záró mulatságának 
a Plébánia adott helyet, ahol éjszakáig tartó vigasság zajlott a moldvai 
csángó gyerekekkel és tanáraikkal.
Köszönet a Linum Alapítványnak és Szomolányi Attilának a szervezésért, 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, az Öregiskola munkatár-
sainak, Czene Zsuzsának, Gábor atyának, valamint az est támogatóinak, 
segítőinek.

Esti Piknik  
Szent Iván Éjszakáján
Tinkó Szilvia 

Közös óvodai csoportba járó gyermekeink hozták össze a hét családot, 
amelyet a G7 név takar.
Azóta a gyerekek egy része már iskolás, de a barátság megmaradt a csa-
ládok között, és remek hangulatú összejövetelek, nyaralások, valamint 
három éve már a Varázskastély főzőversenye is összeköt minket.
Az első Főzőversenyen való részvétel az apukák ötlete volt, és azóta is 
minden évben készülnek rá, próbafőzésen tesztelik az aktuális receptet és 
vállalnak minden ezzel kapcsolatos előkészületet, lebonyolítást.
Igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Nagykovácsiban 
nemcsak az otthonunkat találtuk meg, hanem egy olyan baráti társaságot 
is, akik jóban-rosszban számíthatnak egymásra.
A 7 család a következő: Bedő család, Czégény család, Eissen család, Király 
család, Kollár család, Nász család, Szilicsány család

A recept:
Nagykovácsi bográcsos marha vindaloo

Hozzávalók:
3 kg marhahús
5-6 fej vöröshagyma
6-8 gerezd fokhagyma
3-4 evőkanálnyi reszelt gyömbér
2 db piros színű paprika
2 evőkanál barnacukor
2 evőkanál almaecet
4 evőkanálnyi szőlőmag olaj, só

A pasztához:
24 tk garam masala
2 tk chili
2 tk cayenne bors
4 tk fekete bors
4 tk görögszéna
4 tk kurkuma
4 tk mustárpor
1 citrom leve
12 evőkanál bor ecet 
1 fej reszelt vöröshagyma
1 kisüveg paradicsompüré
5 gerezd összenyomott fokhagyma
Összekeverjük a pasztához a hozzávalókat. A hús beleforgatjuk. Egy 
éjszakára hűtőbe tesszük.
Olajat hevítünk, majd az apróra vágott hagymát üvegesre pirítjuk, és 
hozzáadjuk a fokhagymát, gyömbért, és a paprika felét. 
Kis idő múlva hozzáadjuk a bepácolt húst, kissé lepirítjuk, majd felöntjük 
vizzel, sózzuk ízlés szerint, és készre főzzük. Amikor már majdnem kész, 
hozzáadjuk a maradék paprikát. A cukorral és almaecettel ízesítjük.
Tárcsán sütött naán kenyérrel tálaljuk. 
https://vegavarazs.hu/tava-naan-indiai-lepenykenyer

G7 a győztes csapat
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Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:

– a válságban lévő nagykovácsi emberek  
és családok;

– nagykovácsi munkanélküliek;
– a társadalom perifériájára szorult  

nagykovácsi emberek;
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 

nagykovácsi gyermekek és fiatalok.
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Június

Maja, Áron, Léna Szilvia, Róza, Lana, 
Janka Cecília, Anna, Boldizsár

HÁZI GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:
Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14.

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
Rendelő: 06-26-389-522
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábos Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 11.30–14.00
Tanácsadásra a védőnők adnak időpontot: 
Tel.: 06-30-575-9469

2018. július 2-20 között dr. Kordé Izabella 
2018. július 23-aug. 3 között dr. Jakab Erika 

2018. aug 6-17 között dr. Kordé Izabella
szabadság miatt nem rendel.

Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnep  napokon egész nap 
a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
ideiglenesen Budakeszi, Fő utca 43-45.  

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. 
telefonszám: 06-26-555-055; 06-30-190-9314

e-mail: lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu
Megbízott intézményvezető: 

Kosztoványi Éva

Védőnők telefonszám: 06-30-575-9469 
ideiglenesen az óvoda épületében (Kaszáló u.16-18.), 

bejárat a főbejárattól jobbra
e-mail: vedono@nagykovacsi.hu

I. körzet Baranyayné Molnár Katalin: 06-30-654-4991,
                  Balatoni Lilla: 36-70-706-5242 helyettesítéssel
II. körzet Pálné Szondy Krisztina: 06-20-988-9521
III. körzet Baranyayné Molnár Katalin: 06-30-654-4991
IV. körzet  Balatoni Lilla: 36-70-706-5242

Rendelési idő
Szerda: I. körzet – Baranyayné Molnár Katalin,  
Balatoni Lilla – helyettesítéssel
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469
Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521
Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő 11.00–15.00
 Kedd 15.00–19.00
 Szerda 8.00–12.00
 Csütörtök 11.00–15.00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő 15.00–19.00
 Kedd 8.00–12.00
 Szerda 15.00–19.00
 Csütörtök 8.00–12.00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő 8.00–12.00
 Kedd 11.00–15.00
 Szerda 11.00–15.00
 Csütörtök 15.00–19.00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-389-282

A rendelés előtti időben 7-8 óráig az aznap reggel 
rendelő orvos is ellátja az orvosi ügyeletet,  

telefonos hívásra!

Nyári szabadságok:
Dr. Koltay Angéla július 2-től július 22-ig

Dr. Solynóczki Katalin július 23-tól augusztus 12-ig
Dr. Sorbán András augusztus 13-tól szeptember 2-ig.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
július 6. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
július 13. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
július 20. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
július 27. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
Augusztusus 4. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

Pénteki napokon a két rendelés közötti időben  
12-15 óráig az aznap rendelő orvos látja el  

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
ideiglenesen Budakeszi, Fő utca 43-45. az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Jani Ágnes                           Dr. Zsigmond Lívia               
Hétfő: 8.00–14.00  Hétfő: 12.00–18.00
Kedd: 8.00–14.00 Kedd: 12.00–18.00
Szerda: 8.00–14.00 Szerda: 12.00–18.00
Csütörtök: 8.00–14.00 Csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00 Péntek: 12.00–18.00

Dr. Piros Zsuzsa (fogszabályozás)
Szerda: 15.00–18.00

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40

Halottaink
Június

Morauszki József (67)
Kis-Tóth Imréné Hesz Katalin (85)

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
www.dmrvzrt.hu
Fogadó órája az Öregiskola Közösségi Ház  
és Könyvtárban 
(Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)
Minden hónap első szerdáján 15-19 óráig.
Hibabejelentés: +36-27-511-511

Zöld Bicske Kft.  
E-mail: info@zoldbicske.hu
Telefon: 06-22-350-111
A matrica zsákra történő cserélése minden 
hónap harmadik csütörtökén 12-16 óra 
között lehetséges az Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtárban  
(Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.) 
fenntartott Zöld Bicske ügyfélszolgálaton.
A hulladéknaptár megtalálható  
a www.nagykovacsi.hu oldalon

Kedves Betegeink!
Kérjük Önöket, hogy a vérvételi időpontkéréseket  

csak rendelési időben, a vezetékes telefonon intézzék,  
mivel az előjegyzési naplóból  

csak a rendelőben tudunk időpontot adni.
Köszönettel: a Háziorvosi Szolgálat dolgozói

Közjegyzői elérhetőségek:
dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fő utca 136. 

Telefon: 06-23-457-032
dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fő utca 186.

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

Dr. Klein Ferenc  elnök 
tel.: +36309505364; e-mail: j.ferencklein@gmail.com

Dr. Kohut József elnökhelyettes
Tel.: +36209891796; e-mail: drkohut@gmail.com

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58.
Telefon:  06-26-355-613

Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom 
a tisztelt Nagykovácsi lakosokat, minden páratlan 

héten, hétfőn 16:00–18:00 között az irodában. 
Elérhetőségeim: 

Tel.: +36-70-672-4693
 e-mail: nagykmb@freemail.hu

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester
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