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„Közösségi szellem, baráti hangulat, összetartozás, együtt 
gondolkodás, csapatmunka”, ilyen és ehhez hasonló pozitív 
vélemények hangzottak el április 20-án este az Öregiskolában 
tartott Lakossági Fórumon, melynek célja volt, hogy a Nagyko-
vácsiban élőket is bevonja a helyi Településképi Arculati Kézikönyv előkészületeibe.
Közel 60 Nagykovácsi lakos azért volt ott, hogy hozzájáruljon a település arculati értékeinek 
meghatározásához. A 3 órás együtt gondolkodás jó hangulatban, békességben telt el, és min-
den résztvevő egyetértett abban, hogy ilyen szellemiséggel lehet előre vinni egy ügyet.
Nagykovácsiban összesen négy alkalommal jön össze kreatív együtt-gondolkodásra a lakosság, 
a civil szervezetek és az önkormányzat képviselői. Ezeken a találkozókon közösen határozzuk 
meg a TAK legfontosabb alapelveit. A Településképi Arculati Kézikönyv egyfajta esztétikai-eti-
kai kódex-szerűség lesz, amely segítséget nyújt, irányt mutat az építkezni vágyóknak abban, 
hogy a leendő épület- és utcaképükkel hogyan tudnak elfogadott részesei lenni Nagykovácsi 
közösségének.
Mi is az és miért is készül a TAK? 
Településképi Arculati Kézikönyv: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
értelmében minden településnek 2017. október 1-ig el kell készítenie a településképi ren-
deletét és annak előkészítéseként, szakmai megalapozása érdekében a Településképi Arcu-
lati Kézikönyvét.
A kézikönyv a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól 
jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép 
minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő épí-
tészeti elemeket, beépítési vázlatokat határoz meg, mintegy irányt mutat az építtetőknek. 
A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg. 
Az április 20-i fórum résztvevőinek szavaiból kiderült, ki mit szeret Nagykovácsiban: „a termé-
szeti környezetet, a közösséget, a falusi/kertvárosi jelleget, a patakot, az embereket, a zsákte- 
lepülést, a sokszínűségét, MINDENT, a bevezető fasort, a friss levegőt, az erdő közelségét, az 
ismerősség érzését, a gyerekközpontúságot, a tenni akarókat, a nyugodt környezetet, a ma-
darak hangját”.
Az első találkozás alkalmával olyan kérdésekre kerestek választ a résztvevők:
•  Milyen lehetőségek rejlenek a TAK-ban?
•  A magántulajdon jogos korlátozása, vagy a köz érdekében szigorú szabályok... Melyik mellett 

milyen érvek szólnak?
•  Milyen épített értékei vannak a falunak, amelyek fontosak?
•  Milyen szemléletformáló akciókat lehetne szervezni gyermekek vagy felnőttek számára?
•  Hogyan lehet tovább erősíteni a település karakterét?
A résztvevők csoportokban dolgoztak, együtt gondolkodtak. Új ismeretségek születtek, 
egymásra találtak különböző gondolatok, pozitív töltettel, viták és ítélkezések nélkül, együtt 
gondolkodás, hatékony munka folyt, konstruktív javaslatok születtek.
Az est hangulata, a résztvevők mosolya, az érezhető közösségi szellem azt mutatta, hogy ér-
demes együtt tennünk az itt élőkért, Nagykovácsiért és a nagykovácsiakért. 
Igen, így is lehet!

A lakosság bevonásával 
készül Nagykovácsi 
Településképi Arculati 
Kézikönyve
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy május hónapban megkezdődnek a behajtási 
eljárások (inkasszó, fizetésletiltás, gépjármű forgalomból kivonás) azon 
adózóknál akiknek hátralékot tartunk nyilván.     
Amennyiben nem tudja teljesíteni az adó befizetését, kérjük írásban 
jelezze a pénzügyi és adóügyi osztályon minél hamarabb. 
(e-mail: ado@nagykovacsi.hu)
Felhívjuk a tisztelt adófizetők figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény ro-
vatba az értesítőn szereplő azonosító számot (az értesítő bal oldalán fent) 
szíveskedjen feltüntetni.
Az utalásoknál kérjük vegyék figyelembe, ha egy bankszámláról több 
utalást is teljesítenek (pl: férj, feleség, vagy másnak a nevében), hogy 
adóalanyonként és adónemenként külön utaljanak.

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

Szálláshely szolgáltatók FIGYELEM!

Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt. Az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szál-
lást biztosító kötelezettsége. Az adóbevallást az idegenforgalmi adó 
befizetésével együtt minden hónap 15-ig kell benyújtani adóhatósá-
gunkhoz. 
Az idegenforgalmi adó rendelet és a szükséges nyomtatvány a www.
nagykovacsi.hu honlapunkon megtalálható.  
Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármilyen 
változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állandó 
bejelentett lakosok változása, (születés, halálozás),  lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása,) úgy kérjük, hogy azt haladék-
talanul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtat-
ványon!

Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így  a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Általános tájékoztatás:

Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerint a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az 
adótárgy tulajdonosa.
A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kisza-
básának van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó 
esetében 500.000 Ft-ig terjedhet.
A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül másik osztály felé a bejelentést megtette, de a Pénzügyi és Adóügyi 
Osztályunk  részére ezt nem nyújtotta be.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, behaj-
tások
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok 
adók módjára történő behajtása, anyakönyv
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127

Osztályvezető: 
dr. Visnyay Noémi visnyay.noemi@nagykovacsi.hu 131 mellék
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
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Páva Józsefné pava.jozsefne@nagykvoacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

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
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: (26) 555-009/111

Képviselők fogadó órája
dr. Klein Katalin képviselő asszony 2017. áprilistól minden hónap har-
madik csütörtöki napján 9:00-10:00 óra között fogadja az ügyfeleket a 
Faluházban (Tisza István tér 7.) 
Bejelentkezés: 06-30-525-1371 vagy 06-90-982-5620-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 e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. április 27-ei rendes üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülése előtt a szokott mó-
don az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és véleményezték 
az előterjesztéseket. Az Ügyrendi bizottság két, Kiszelné Mohos Katalin pol-
gármester pedig egy módosító javaslatot nyújtott be.
Napirend előtt polgármester asszony szóbeli tájékoztatást adott aktuá-
lis kérdésekről. Elmondta, hogy több pozitív visszajelzés érkezett a Húsvét 
előtt kiosztott 122 élelmiszer-csomag fogadtatásáról. Szólt a Települési Arcu-
lati Kézikönyv előkészítésére összehívott lakossági fórumról, amely mintegy 
60 fő aktív részvételével zajlott le. Bejelentette, hogy az MLSZ elfogadta a 
műfüves kispályára beadott pályázatot, amely 10%-os önrész mellett támo-
gatásból készül el.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határozatokról 
és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszerzésekről, pályáza-
tokról és beruházásokról.
A 9 fővel határozatképes képviselő-testület a Napirend megszavazása után 
elfogadta a 2016. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló beszámolót, 
valamint a költségvetési év zárásaként a 2016. évi zárszámadásról szóló ren-
deletet.
A képviselők ezt követően helyi rendeletet alkottak arról, hogy a közösségi 
együttélés szabályainak megsértése milyen jogkövetkezménnyel járhat, 
valamint arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő utak kezelése, 
nem közlekedési célú használata (felbontása) hogyan történhet. Mindkét 
rendeletet ismertetjük külön cikkben.
Döntés született arról, hogy idén is igényt nyújt be az Önkormányzat állami 
víz- és csatorna támogatásra.
Elfogadták a képviselők a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2016. évi beszámolóját, amit alátámasztott a könyvvizsgálói jelentés és a 
Felügyelő Bizottság véleménye is.
Több fordulóban lezajlott alapos előkészület után úgy döntött a Képviselő-
testület, hogy végelszámolással megszünteti a NATÜ Kft-t, és a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátása július 1-étől költségvetési intézmény 
keretében történik. Az intézmény továbbra is ellátja mindazt, amit korábban 
a Kft. végzett, a dolgozók átvétele munkajogi jogutódlással történik meg. Az 
intézményvezetőt pályázat útján kell kiválasztani.
Megvitatta és elfogadta a Képviselő-testület a Solymári Ezüstkor Szo-
ciális Gondozó Központnak a 2016. évben Nagykovácsiban végzett 
tevékenységéről készült beszámolót.
Két pályázat benyújtásáról határozott a testület. Egyrészt a felnőtt házior-
vosi rendelő felújítására 30 millió forint összegben, 5% önrészt vállalva, más-
részt energetikai megtakarítást eredményező felújítások támogatására több 
önkormányzati épületet érintően, mintegy 50 millió forint összegben, önrész 
nélkül.
A Képviselő-testület korábban elvi döntést hozott arról, hogy útépítés 
céljára hitel felvételét vizsgálja. Ennek előkészítése során a következő 3 
évre vonatkozó adósságszolgálati tervet és a 2017. évi költségvetési rende-

letet és úgy kellett módosítani, hogy tükrözze azt az állapotot, amit a hitel 
felvétele eredményezne. A hitel esetleges felvételéről akkor születhet majd 
döntés, ha arra az Önkormányzat az állami engedélyt megkapja.
A civil szervezetek támogatási pályázata alapján az Önkormányzat az idei 
évben rendelkezésre álló 6 millió forintos keretével anyagi segítséget nyújt 
az önszerveződések működéséhez és programjaihoz.

 Civil szervezet Pályázat cél Igényelt összeg Javasolt összeg
1. Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő 
 és Kulturális Alapítvány működési támogatás 500.000 300.000
2. Crosskovácsi SKE Bikeschool működési támogatás 500.000 500.000
3. LINUM Alapítvány program támogatás 300.000 200.000
4 LINUM Alapítvány működési támogatás 145.000 90.000
5. LINUM Alapítvány
 Isadora Tánc 
 és Majorett Csoport program támogatás 700.000 700.000
6. Nagykovácsi Gr.Tisza István 
 Nemzeti Kör Egyesület működési támogatás 150.000 130.000
7. Nagykovácsi Harangszó 
 Alapítvány működési támogatás 500.000 470.000
8. Nagykovácsi Sólymok 
 Sportegyesület program támogatás 1.100.000 1.000.000
9. Nagykovácsi Zenei Alapítvány
 néptánc gála program támogatás 530.000 280.000
10. Nagykovácsi Zenei Alapítvány
 tanévnyitó program támogatás 350.000 100.000
11. Nagykovácsi Zenei Alapítvány
 évzáró gála program támogatás 225.000 100.000
12. Nagykovácsi Utánpótlás 
 Sportegyesület működési támogatás 1.000.000 1.000.000
13. Nagykovácsi Óvodásokért 
 Alapítvány továbbképzés program támogatás 180.000 150.000
14. Nagykovácsi Óvodásokért 
 Alapítvány
 hagyományőrző táncházak program támogatás 180.000 150.000
15. VIZSLA Egészség, Sport 
 és Környezettudatos Egyesület 
 Jótékonysági futóverseny program támogatás 100.000 30.000
16. VIZSLA Egészség, Sport 
 és Környezettudatos Egyesület
 Tájfutás Világnapja program támogatás 30.000 30.000
17. VIZSLA Egészség, Sport 
 és Környezettudatos Egyesület működési támogatás 100.000 50.000
18. Virágos Park Egyesület működési támogatás 990.000 400.000
19. Zsíroshegyi 
 Kilátások Egyesület működési támogatás 320.000 320.000
 Összesen:  7.900.000 6.000.000

Zárt ülésen döntés született a Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról. A díj 
átadása a Pedagógusnapi Ünnepségen történik. 
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és jegyzőkönyvei 
továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
 jegyző

Képviselő-testületi ülés

A Képviselő-testület 2017. áprilisi 27-i ülésén elfogadta a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló rendeletet.
Az állampolgárok jogosan kérik számon az Önkormányzaton, hogy 
szerezzen érvényt a saját rendeleteinek. Azok a közösségi együtt- 
élés szempontjából lényeges magatartások, amiknek betartása min-
denkire kötelező az Önkormányzat rendeleteiben már megtalál-
hatók. Ezek a területek pl. a környezetvédelem (zaj és rezgésvédelem, 
levegőtisztaság-védelem, zöldfelületek és közterületek védelme), a 
közterülethasználat rendje, a súlykorlátozáshoz kötött behajtás sza-
bályai, a hulladékgazdálkodás, valamint a közterületek tisztántartása. A 
szankcionálás célja a békés együttélés szabályainak betartatása, a te- 
lepülés élhetőbbé tétele, a közrend és köztisztaság fenntartása.
A társadalmi viszonyokban az évek során bekövetkezett változások, 
valamint az egyes magatartásformák miatt szükségessé vált a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait megszegőkkel szemben kiszab-

ható közigazgatási bírság, illetve tettenérés esetén helyszíni bírság 
rendeleti keretekben való meghatározása. A közterületek jogszerű 
használata, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 
a közterület rendje, tisztaságára vonatkozó szabályok betartatása, a 
tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása a közterület-
felügyelő feladata. Szabályszegés bejelentését bárki megteheti, de 
az eljárás minden esetben hivatalból indul. A szabályszegővel szem-
ben helyszíni bírságot a közterület-felügyelő, közigazgatási bírságot a 
jegyző szab ki, a bírságot megállapító határozat elleni fellebbezésről 
az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottság 
dönt. A helyszíni bírság 50.000 Ft-ig, a közigazgatási bírság mértéke 
természetes személy esetén 200.000 Ft-ig, míg jogi személy és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 2 millió Ft-ig terjedő 
összeg lehet, ami kellő visszatartó erőt jelent. A közigazgatási bírság 
önkormányzati bevétel, amely az eljárás során behajtható. Pénzbírság 
kiszabását hatóságunk mellőzheti, amennyiben a szabályszegő maga-
tartás csekély súlyú és az elkövetés nem ismétlődő.
A rendelet megalkotásának elsődleges célja nem a büntetés, hanem a 
közösségi együttélés szabályainak érvényesítése, a jogkövető magatar-
tás és az önkormányzati rendeletek betartásának elősegítése.

A közösségi együttélés  
szabályairól
Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
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A helyi közutak kezelése, fejlesztése és üzemeltetése az Önkormány- 
zat feladata. Ezt szabályozza a 2017. április 27-én elfogadott, az 
„Önkormányzat tulajdonában lévő közutak kezeléséről, valamint 
nem közlekedési célú igénybevételéről” szóló önkormányzati ren-
delet. Ennek megfelelően a jövőben szabályozott formában kerül sor 
az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint 
járdák burkolatbontására illetve egyéb, nem közlekedési célú igény-
bevételére. A rendelet megalkotásának célja, hogy a továbbiakban 
még szervezettebb és gazdaságosabb legyen a feladat ellátása.
Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős összegeket költött a 
tulajdonában álló utak és tartozékainak, egyéb közterületeinek, köz-
parkjainak építésére, rekonstrukciójára. Mindig nagy gondot jelentett 
a már megépített és felújított utak burkolatának utólagos megbontása,  
igénybevétele, amelyet eddig helyi rendeleti szabályozás hiányában 
nem lehetett megtagadni vagy korlátozni.
A rendelet részletesen szabályozza:
–  a közterület-kezelői hozzájárulás, illetve munkakezdési hozzájárulás 

kiadásának rendjét, érvényességi idejét,
–  a közterületen folyó munkák tervezését,
–  a közterületen folyó munkák végzését,
–  a közterület felbontás feltételeit,
–  a közterületbontással járó munkálatok végrehajtását,
–  a közterületbontással és helyreállítással kapcsolatos felelősséget,
–  az ellenőrzés rendjét.
A rendelet szoros kivételként engedi meg az útfelbontást az út 
megépítésétől vagy felújításától számított 5 éven belül, valamint a téli 
időszakban. Ez jelentős segítséget nyújt abban, hogy megóvjuk a köz-
területeink állapotát. Bontás esetén pedig kikényszeríthető a minőségi 
helyreállítás, mindezt részletesen szabályozva.
Az igénybevételért díjat kell fizetni, mértéke 50 Ft/m2/nap, de minimum 
1000 Ft. Határidő-hosszabbítás esetén ennek dupláját, míg a közút 
teljes lezárásával járó igénybevétel esetén a háromszorosát kell fizetni.
A rendelet hatálybalépésével Nagykovácsi közterületein és közútjain 
a járdákat is beleértve a burkolatot felbontani, burkolatbontással járó 
munkát végezni csak a közút kezelőjének munkakezdési hozzájáru-
lása (burkolatbontási engedélye) birtokában szabad. Hozzájárulás 
nélkül a közterület csak rendkívüli esetben vehető igénybe, ha az 
közmű, közműalagút, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást 
nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás 
vagy elemi csapás miatt szükséges. De a közút rendkívüli igénybevé- 
telét az igénybe vevő köteles a közút kezelőjének – az igénybevé-
tel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – bejelenteni, 
az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket 
megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai 
szerint helyreállítani. A hozzájárulás nélkül végzett munka esetén a 
közút kezelője a közlekedési hatóságnál eljárást kezdeményezhet.

Rendelet a helyi közutak 
kezeléséről
Dr. Visnyai Noémi osztályvezető

Dénes-Szatmári Anita vagyok, ez év márciusától 
ügyfélszolgálati ügyintézői munkakört töltök be 
a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Szervezési Osztályán. Gyors- és gépírói, 
illetve titkárnői végzettséggel rendelkezem. 
13 évig dolgoztam titkárnői és ügyfélszolgálati 
ügyintéző, majd pár évig ügyfélszolgálati vezető 
munkakörökben kábeltelevíziós és internet 
szolgáltató cégeknél. Korábban Budapesten 
éltem, majd egy 8 éves finnországi kitérő után, 

tavaly tavasszal költöztem vissza Magyarországra. Július óta élek 
Nagykovácsiban férjemmel, aki a Nemzeti Színházban dolgozik és 4 
éves kisfiunkkal, aki a Kispatak Óvodába jár. Szabadidőmben szeretek 
kirándulni, fotózni és különféle kreatív hobbikkal foglalkozom. 

Új ügyfélszolgálati ügyintéző

Fejér György Alapítvány tájékoztató
ADÓSZÁM: 19177593-1-13 

A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
a megalakulása óta igyekszik könnyebbé tenni a helyi 

hátrányos helyzetű lakosok és családok életét. 

A Közalapítvány célja egy olyan rugalmas  
szociális támogatási rendszer megteremtése,  

amely anyagi és természetbeni  
segítséget nyújthat:

• válságban lévő embereknek és családoknak,
• hátrányos élethelyzetbe kerülőknek,

• a társadalom perifériájára szorult embereknek.
A beérkezett kérelmeket a kuratórium elbírálta,  

és a döntése alapján, az Alapítvány támogatásban 
részesített három gyermeket 30.000 Ft értékben,  

akik különben a hátrányos helyzetük miatt nem tudtak 
volna osztálykiránduláson részt venni.  

Ezen kívül összesen 110.000 Ft szociális jellegű  
juttatást adott a kérelmet benyújtó lakosoknak. 

Kérjük a kedves lakosokat, hogy adójuk 1%-át utalják 
a Szociális Alapítvány számlájára, ezzel segítve annak 

munkáját azért, hogy a jövőben is legyen lehetőség 
hasonló támogatásokra. 

2016-ban az Alapítvány a felajánlott  
1%-okból 221.249,- forintot gyűjtött,  

amelyet ezúton is köszönünk. 

Amikor Édesanya hangját halljuk, a hála és szeretet mel-
lett a biztonságtudat érzése tölt el bennünket. Mindegy 
hány évesek vagyunk, a legszebb szavak egyike az Anya. 
Ők azok, akik nem várnak hálát, nem kérnek viszonzást 
és mégis mindent megtesznek értünk, a gyermekeikért.
Köszöntsük, hívjuk, keressük és öleljük most Őket. 
Isten éltessen minden nagykovácsi 
Édesanyát!

Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata
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Örömmel elfogadva testvérszervezetünknek, a Tisza Család Geszti 
Emlékkörének meghívását, április utolsó napjaiban a Nagykovácsi 
gróf Tisza István Nemzeti Kör néhány tagja jelen volt azon a konfe- 
rencián, amelyet Tisza István tiszteletére rendeztek már harmadízben 
több neves történész és kormánytisztviselő részvételével Geszten, a 
Tisza család ősi kastélyában. Első alkalommal Kiszelné Mohos Katalin, 
Nagykovácsi polgármestere is jelen volt az eseményen, képviselve 
községünket és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatát. 
Körünk már harmadízben tapasztalhatta Geszt község páratlan ven-
dégszeretetét és felkészültségét, amellyel fogadtak mindnyájunkat, 
és ahogy most is mesteri módon megszervezték az ünnepi progra-
mot Brandtné Czirják Éva alpolgármester asszonnyal (aki egyben az 
iskolaigazgató és az Emlékkör elnöke is) az élen. Az előadássorozaton 
beszédet mondott többek között dr. Vejkey Imre, az Országgyűlés 
Mentelmi Bizottságának elnöke, dr. Latorczai Csaba és dr. Maruzsa 
Zoltán h. államtitkár urak, valamint előadást tartott dr. Raffay Ernő és 
Szidiropulosz Archimédesz történészek és dr. Csere Péter jogász is. A 
nap során szavalatok és idézetek is elhangzottak, és megtekinthettük a 
Tisza István ellen a Hermina úti rezidenciában 1918. őszén orgyilkosok 
általi merénylet körülményeit bemutató, A Róheim villa árnyai c. do-
kumentumfilmet is. A konferenciát köszöntötte Geszt és Nagykovácsi 
polgármesterasszonya is, többen a vendégek közül, és a Tisza család 
leszármazottai is. Napközben a vendégekkel együtt Nagykovácsi kül-
döttsége megkoszorúzta Tisza István mártír-miniszterelnökünknek a 
Tisza család kriptájában levő sírhelyét és a kastély falán levő emléktáb-
lát, valamint ellátogatott a parkban levő kis házba, amely annakidején 
szerény otthonul szolgált a grófi család gyermekeit oktató tanároknak, 
köztük Arany Jánosnak is, és ahol néhány dokumentum mutatja be a 
19. század egyik költőóriásának életét.

Délután, mintegy „megkoronázva” az eseményt, vendéglátóink igazi 
magyaros vendégszeretettel halmozták el a résztvevőket minden föl-
di jóval, megmutatva, hogy egy nehéz anyagi helyzetben lévő község 
is ámulatba tudja ejteni látogatóit összefogással, jóakarattal, közös 
munkával. Köszönet érte valamennyiüknek, és Isten áldja meg őket!
Az is örömmel tölthetett el bennünket, hogy Geszten állami segít-
séggel épül az új iskola és óvoda, hogy a gyermekeket méltó körül-
mények között lehessen oktatni-nevelni, abból a már igencsak lerom-
lott állapotú Tisza kastélyból kiköltöztetve, amelyet a kormányzat a 
református egyháznak adott át, és amely a teljes felújítás után helyet 
adhat majd hitéleti munkának és rendezvényeknek. A konferenciáról 
felvétel is készült, amelyet a helyi kábeltévé is bemutat majd.

Gróf Tisza István  
emléknapja  
a geszti Tisza kastélyban
Janits Béla, a Nagykovácsi „gr. Tisza I.” Nemzeti Kör elnöke
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Bűnügyi helyzet bemutatása:
Nagykovácsi település területe bűnügyileg ke- 
véssé fertőzött területek közé sorolható. Ez rész- 
ben köszönhető a nagyközség földrajzi elhelyez-
kedésének, a lakosság összetételének, valamint a  
polgárőrség, közterület-felügyelet és a rendőr- 
ség hatékony munkájának, melyet tükröz az is-
mertté vált bűncselekmények alacsony száma is. 
A regisztrált bűncselekmények számának alaku- 
lása Nagykovácsi Nagyközség területén az is-
mertté vált bűncselekmények száma 2015. év-
ben 68, míg 2016. évben 69 volt, mely enyhe, 
1,4%-os növekedést mutat. A bűncselekmények 
tekintetében az előző évhez hasonlóan is a 
vagyon elleni bűncselekmények elkövetése volt 
a domináns. 

A közterületen elkövetett regisztrált 
bűncselekmények számának alakulása:
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselek- 
mények számának 22,2%-os csökkenése figyel- 
hető meg az ENYÜBS adatai alapján, míg 
2015. évben 9 addig 2016. évben 7 darab bűn- 
cselekményt regisztráltunk. 
Ez az eredmény tükrözi a rendőri jelenlétet, foko-
zott ellenőrzések hatékonyságát és szükséges-
ségét.

A Nagyközség területén regisztrált kiemelten 
kezelt bűncselekmények számának alakulása:
A lopások száma az ENYÜBS adatai alapján 
(12,5%-kal) 32-ről 28-ra csökkent.
A vagyon elleni bűncselekmények számának 
csökkenése betudható a rendőri járőrözés haté- 
konyságának, valamint a lakosság felkészültségé- 
nek az ilyen jellegű bűncselekményekkel szem-
ben.

Lakásbetörés:
Nagykovácsi területén hétvégi házas, illetve 
családi házas övezet egyaránt megtalálható. A 
lakásbetöréseket a település területén elszórtan 
követték el. A lakásbetörések száma változatlan, 
8-8 eset.
Jellemző elkövetési módszer az ablak, illetve 
ajtó befeszítése volt. Az elkövetés időszaka 
jellemzően napközben, de több esetben 
előfordult az éjszakai órákban is.
A betörések tekintetében nagy hangsúlyt  
fektettünk a megelőző tevékenységre, a 
látható rendőri jelenlétre, valamint a foko-
zott ellenőrzéseinket a bűncselekmények 
időszakához igazítva hajtjuk végre. 
A helyi elkövetői körhöz tartozó személyeket fo- 
lyamatosan figyelemmel kísértük, továb-
bá közösen a társszervekkel rendszeres 
ellenőrzéseket tartottunk a hétvégi és esti órák-
ban. Az elkövetés módszereire kitérve a telkekre 
kerítés átugrás-átmászást követően, ajtó, ablak 
befeszítéssel illetve a nyitott ajtók, ablakok ki-
használásával történt a behatolás.

Személygépkocsi lopás:
2015-ben illetve 2016-ban sem történt gép- 
járműlopás, vagy feltörés.

Jármű önkényes elvétele:
2015-ben 1 esetben, 2016-ban is 1 esetben indult 
eljárás. 
A zárt gépkocsi feltörés nem történt a vizsgált 
időszakban.

Rablás:
Nem történt a területen.

Testi sértés:
A testi sértések száma 2016-ban és 2015-ben is 
2-2 esetben történt.

Garázdaság:
Garázdaság elkövetése miatt 2015-ben nem tör-
tént, 2016. évben 1 esetben került nyomozás el-
rendelésre ilyen bűncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt.

Kiskorú veszélyeztetése:
Kiskorú veszélyeztetése nem történt.

Kábítószervonal helyzete: 
Jelenleg a Budaörsi Rendőrkapitányság Vizsgá-
lati és Bűnügyi Osztályának munkatársai végzik 
a kábítószerrel kapcsolatos ügyek vizsgálatát. 
Jellemző kábítószer a marihuána, melynek fo-
gyasztását drogtesztek segítségével egy-egy 
esetben sikerült kimutatni, továbbá az úgyne- 
vezett parti drogok is jelen vannak. Ültetvény 
illetve nagyobb mennyiségű kábítószer lefogla-
lására nem került sor.

Közlekedésbiztonsági helyzet: 
2016. évben a Nagykovácsi területén bekövet-
kezett személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleseteknél az intézkedéseket a közlekedésren-
dészeti osztály munkatársai foganatosították, 
míg az őrs állománya a helyszínbiztosítási felada-
tokon túl az anyagi káros balesetek helyszínein 
intézkedtek.
2017-ben a preventív tevékenységünket a leg-
gyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedésbiz- 
tonsági kockázatot jelentő-magatartásokra 
kívánjuk irányítani, mint a sebességtúllépés; ittas 
járművezetés; biztonsági öv, gyermekbiztonsági 
rendszer használatának elmulasztása, továbbá a 
kerékpáros és gyalogos közlekedés kérdésköre is 
a kiemelten kezelt feladatok közé tartozik.
2016. évben összesen 12 alkalommal került sor 
közlekedési akcióra, melyben a rendőrőrs ál-
lománya mellett a közlekedésrendészeti osztály 
munkatársai is részt vettek. 
2016 évben 8 alkalommal vonultak a kollégák 
közúti közlekedési balesethez. Csökkenés ta-
pasztalható a könnyű sérüléses balesetek 
számában, a súlyos sérüléses balesetek száma 
emelkedett.

A Rendőrőrs feladatát a hatályos jogszabályok, 
előírások és a szakmai irányítás által hozott utasí-
tások, parancsok alapján végezte. 
A parancsnoki vezetés továbbra is folyamatos és 
jó kapcsolatot ápol a települési Önkormányza-
tokkal, Képviselőkkel, társszervekkel, illetve azon 
szervezetekkel és személyekkel, amely a közös 
szolgálat, közös munka érdekében szükséges és 
indokolt volt. 
Az állandó rendőri jelenlét továbbra is meg- 
oldott, a szolgálatok ellátása és átfedése folya- 
matos. Az állomány feladatát megfelelő szakmai 
színvonalon látja el, a szolgálati fegyelem meg-
szilárdult és jónak értékelhető.
A Budakeszi Rendőrőrsön vezényléses formában 
járőrpár teljesít szolgálatot, kiegészítve a körzeti 

megbízottakkal. A helyi elvárásokat figyelembe 
véve, miszerint nem telhet el úgy nap, hogy a 
település rendőri felügyelet nélkül maradjon, 
a szolgálatok folyamatos elemzésével és át- 
szervezésével törekedtünk az állandó rendőri 
jelenlét biztosítására. Az akciók idejére további 
erők is bevonásra kerültek, továbbá hatéko- 
nyan javult és idő arányaiban is nőtt a közterület 
felügyelőkkel és a polgárőrség járőreivel a közös 
szolgálatok ellátása. A szolgálat reagáló képes-
sége, tekintettel a járőrterület méretére, kife-
jezetten jónak mondható. A jelentőrendszer és 
a szolgálatkezdési idők változtatásával és átfedé-
sével az egyes bűncselekmények megjelenése 
esetén azonnal sikerült reagálni. Ilyen esetek-
ben célirányos és fokozott ellenőrzés mellett a 
térfigyelő kamerák bevonásával azonnal meg-
kezdtük az elkövetők felkutatását és a további 
elkövetések megakadályozását. 
A járőrszolgálat szervezése során szem előtt tar-
tottuk a közbiztonsági és bűnügyi helyzet aktuá-
lis alakulását, a változásokra azonnal reagáltunk.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő 
időszakra:
A 2016–os év során a vagyon elleni bűncselek- 
mények elkövetése volt leginkább domináns, 
azonban a lakásbetörések, lopások számában 
csökkenést értünk el 2015 évhez valamint az 
előző évekhez viszonyítva, amely részben 
köszönhető a fokozottabb rendőri jelenlétnek és 
célirányos ellenőrzéseknek. 
A vagyon elleni bűncselekmények elkövetését 
elősegítik a vagyonvédelmi hiányosságok, az 
emberi hanyagság, sokszor az alapvető óva-
tosság hiánya is a sértettek részéről. 
Az ilyen jellegű bűncselekmények visszaszorí-
tása továbbra is meghatározó a jövőbeni felada-
taink meghatározása tekintetében. 

Emellett mindenképpen fontosnak tartjuk:
•  Az állampolgárok biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló bűncselekmények (lopás, sze-
mélygépkocsi lopás, lakásbetörés, rablás) 
megelőzésére és eredményesebb felderítésére 
kell nagyobb hangsúlyt fektetni.

•  A közterületi óraszám növelésének megte- 
remtése az önkormányzat által finanszírozott 
szabadidős közterületi járőrszolgálat beveze-
tésével, mivel megállapítható, hogy a fokozot-
tabb rendőri jelenlét időszakában szinte nem 
történt bűncselekmény a településen.

•  Az önkormányzati felmérésre adott válaszok át-
lagának megfelelő szinten tartása.

•  Javítani kell a helyszíni intézkedések – adat- 
gyűjtések, tanúkutatások – színvonalát és ered-
ményességét. 

•  Szigorú, költség-hatékony gazdálkodás mellett 
a működési feltételek megtartása.

•  A közrendvédelmi állomány intézkedési aktivi-
tásának további javítása.

•  Közlekedésbiztonság szinten tartása.
•  Ittas járművezetők kiszűrése.

Nagykovácsi Nagyközség közbiztonsági helyzetének értékelése
(a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs  

2016. évi beszámolója alapján)
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Nagyszerű, hagyományteremtő programunkat ebben az évben is 
megrendezzük.

A Virágot Nagykovácsinak verseny fővédnöke Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester asszony.

2016-ban Nagykovácsi Önkormányzata, Bánóczi Margit ötlete alap-
ján, elindított egy programot, mellyel kifejezheti a környezet védelme 
és a vendégváró település jelleg kialakítása iránti elkötelezettségét, 
valamint ösztönözheti a falu lakóit az e célt szolgáló összefogásra. 
Ismerünk példákat, sokszor sóhajtva felemlegetjük, hogy ez vagy 
az, mennyire szép, tiszta, gondozott, idilli, virágos hely. Szán-
dékunk, hogy megmutassuk, hogy a gyönyörű fekvésű, nagyszerű 
adottságokkal bíró Nagykovácsi is lehet ugyanannyira gondozott, 
virágos és idilli. Ezért azokat, akik példát mutatva egyéni alkotó kedv-
vel és munkával hoztak létre gyönyörű kerteket, kertrészleteket, 
teraszokat, előkerteket, kiválasztjuk, bemutatjuk és megjutalmazzuk.
Célunk egy vonzó, barátságos falukép kialakítása. Saját környezetünk, 
kertjeink, utcai előkertjeink szépítése, mert kellemes, hangulatos 
környezetben mindenki jobban érzi magát. Célunk a természe-
tet, környezetüket szerető és gondozó polgárok munkájának elis-
merése. Olyan példával szeretnénk szolgálni, ami kisgyerekeknek és 
fiataloknak követendő lehet, majd  igényükké válhat. Célunk, hogy 
megmutassuk, növények környezetünkbe illesztésével jelentős esz-
tétikai és hangulati változást lehet elérni. Célunk, hogy bebizonyítsuk 
lakótársaink munkáján keresztül, hogy az irigyelt előkerteket, virágos 
ablakokat mindenki megvalósíthatja. 
Szempontjaink a véleményezésnél, hogy olyan kialakítású kertek, 
teraszok, előkertek pályázzanak, ahol:
- egyénileg alakítják ki a virágos környezetet (nem kertépítők által 
elkészült kerteket keresünk) - alkalmazzák a régi idők költség kímélő 
technikáit és ötvözik az ökogazdálkodás (görög szó/oikosz- ház, lakás) 
házi méretekben alkalmazható módszereivel (komposztálás, szerves 
tápanyag felhasználás, esővíz visszaforgatása)
 - törekednek környezetünk karakterének megőrzésében illetve ki-
alakításában (olyan virágokat, növényeket, fákat telepítenek gon-
doznak, melyek nem környezet idegenek, pl. nem örökzöld, nyírott 
tujákkal népesítik be a kertjüket)
 - a kertben és a kert körül élő állatok integrálását, óvását is figyelembe 
veszik (háziállatok tartása, madarak védelme, etetése, sün védelem, 
pillangó vagy rovarház kihelyezése)
 - jól hasznosítják az adottságokat, helyszíni feltételeket (pl. meredek 
fekvés, nagyon keskeny bejárat vagy túl árnyékos kert)
 - a kialakított terület a pályázó saját elvárásán túl is szolgálja és el- 
nyeri a környezetében élők tetszését is 
- nem időlegesen kialakított, hanem folyamatosan fenntartott az ál-
lapot 
- a pályázó követ egy általánosan kivitelezhető mértéket, mind költ-
ségben, mind munkaterület méretében (nem elég két virágláda az 
ablakpárkányon, de nem szükséges egzotikus növényekkel telerakott 
télikert).

Program
A versenyre a jelentkezés és nevezés határideje: 2017. május 31.
Kétszeri elbírálás lesz, a bírálat eredményének közzététele és a 
győztesek megjutalmazása 2017. szeptember. Pontos időpontjáról és 
helyszínéről a későbbiekben fogunk minden versenyzőt tájékoztatni.  

Nevezési kategóriák
I.  kicsi virágos kert 20 nm - 100 nm 
II. vagy balkonkert, vagy teraszkert, vagy ezek kombinációja
III. nagy virágos kert 100 nm - 500 nm
„Nagykovácsi legszebb kertje” kitüntető címet nyer a kategória 
nyertese (magában foglalhatja a fákat, bokrokat, virágokat, 
fűszernövényeket, veteményest, pázsitot, illetve ezek bármilyen va- 
riációját, komplett kert fogalma szerint)
IV. Nagykovácsi legvirágosabb utcája
minimum 8 ingatlan előtti külső előkert, bejárat

DÍJAK
 I. kategória 1. helyezett 20.000,- Ft 
    2. helyezett 15.000,- Ft
   3. helyezett 10.000,- Ft
 II. kategória 1. helyezett 30.000,- Ft
      2. helyezett 20.000,- Ft
    3. helyezett 15.000,- Ft
 III. kategória  1. helyezett 50.000,- Ft
  

  
2. helyezett 35.000,- Ft

   3. helyezett 25.000,- Ft
Jelentkezés módja
e-mailben Bánóczi Margit képviselő asszony címén, mellékel-
ve a nagykovácsi.hu oldalon letölthető Jelentkezési lapot: 
banoczimargit@t-online.hu
vagy a Jelentkezési lapot kitöltve és személyesen átadva a Polgár- 
mesteri Hivatal Titkárságán Fábos Éva polgármesteri titkárnőnél
vagy a Jelentkezési lapot kitöltve és Bánóczi Margit képviselő asszony 
postaládájába dobva  a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Virágot Nagykovácsinak

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat
által szervezett 

termelői piaci napok
minden hónap 
első szombatja

Május 6.
Június 3. 
Július 1.

Augusztus 5.
Szeptember 2.

Október 7.
November 4.
December 2.

A nagykovácsi termelői 
piac időpontjai
minden hónap 

harmadik szombatja 

Május 20
Június 17.
Július 15.

Augusztus 19.
Szeptember 16.

Október 21.
November 18.
December 16.

PIACI NAPOK 2017
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Április 11-i megemlékezésünket Emi néni eredetileg a szokott 
helyszínre, a Templom térre álmodta meg, ám az időjárás közbeszólt, 
így bekényszerültünk az iskola tornatermébe.
Rendhagyó módon zeneszó csalogatta az osztályokat a programra. 
József Attila 112. születésnapján mi más szólhatott volna, mint a költő 
egyik megzenésített verse? 
A muzsikát az a zenekar szolgáltatta, melynek tagjai az Arany János-
emléksorozatra az iskolarádióban elhangzott Vörös Rébék c. dal 
eljátszására álltak össze. Mivel az akkori előadásuk mindannyiunk 
tetszését elnyerte, tagjai kedvet kaptak ahhoz, hogy a költészet nap-
ján is kedveskedjenek néhány versdallal. 
Köszönjük az odaadó felkészülést és előadást Kuti Tünde és Mészáros 
Ildikó tanárnőknek – ének, Petik Andrásnak – gitár, Tegzes Endrének 
– basszusgitár és Görgényi Gábornak – bongó, akik ezúttal felváltva 
játszották József Attila és Arany János néhány költeményét.
Ezután következett az ezen a napon már megszokott közös vers-

mondás. Tamás 
bácsi vezényletével 
a 200 esztendeje 
született Arany 
János Szép ősz 
c. versét szavalta 
együtt valamennyi 
jelenlévő.
A hangulatos 
versünnepet József 
Attila Rejtelmek c. 
versének együttes 
éneklésével zártuk.

KÖLTÉSZETNAPI  
MEGEMLÉKEZÉS

Az idén is „hivatalosak” voltunk a pátyi Bocskai István Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola által rendezett területi 
vers- és prózamondó versenyre. 
Több mint húsz iskola első helyezettjei versenyeztek, mérték össze 
előadói képességüket. 

Iskolánk hat tanulójáért izgulhattunk a délutáni eredményhirdetésig. 
Büszkék voltunk, mert négyszer is elhangzott a díjazottak között a 
Nagykovácsi Általános Iskola neve!
Hevér Vilma (2.c) prózamondásban, Szabó Csongor (2.a) vers-
mondásban harmadik helyezést értek el. Andersen-Soós Emma (4.c) 
versmondásban az előkelő második helyen végzett. Géró Csenge 
(8.b) szintén versmondásban volt díjazott, a hatodik lett.  Géró Péter 
(6.c) és Angeli Zsófia (4.c) versmondók a hetedikek lettek.
Gratulálunk tehetséges diákjainknak, az őket felkészítő pedagógu-
soknak – Bertalanné Boros Kingának, Temesi-Horváth Mariannak, 
Kakukné Lehrreich Emíliának, Kőrösi Évának - és a támogató szülőknek!

Vers- és prózamondó 
verseny Pátyon!
Kőrösi Éva

Helyesbítés
A múltkori számban az iskolai szavalóversenyről szóló  

híradásban tévesen írtam a 7-8. osztályosok között  
3. helyezést elért Imre Bernadett nevét. Elnézést kérek érte!

Bárány Judit

Az iskola alsós napközisei – régóta tartó hagyományainkhoz hűen – 
április 12-én délután tojást kerestek a Békás-tónál és a Homok-hegyen. 
Az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk és az alsó tagozatosok nagy 
örömmel keresgéltek a tavaszi erdőben, mezőn. A tojásgyűjtés mel-
lett beszélgettünk a húsvéti szokásokról, hagyományokról is. Össze-
mértük erőinket egy kis kötélhúzó verseny keretében, és az ügyes-
ségünket is a „nehogy összetörjön a tojás” versenyen. Gondolván erre 
főtt tojást vittünk, s ami összetört, megettük. Így végül minden tojás 
elfogyott.
Köszönet a program szervezőinek és a napközis kollégáknak az aktív 
részvételért.

Nyuszi-buli napközisekkel 
a Békás-tónál
Virág Jácint, tanító
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A Víz világnapja alkalmából alsó tagozatos tanulóink számára bemu-
tatót tartottunk, amelyet délután tekinthettek meg gyermekeink. 
A diasorozat felhívta a figyelmüket arra, hogy a víz a földi élet egyik 
alapvető meghatározója. Víz nélkül nincs élet, az ember számára is 
nélkülözhetetlen. Óvja egészségünket, segíti a szerveink működését, 
tisztítja a testünket. 

Igaz, hogy a Föld nagy részét óceánok, tengerek borítják, de az édes-
víz igen kevés. Vigyáznunk kell rá és takarékoskodnunk vele.
Az okos hozzászólások mellett a vicces képek vidám hangulatot 
keltettek. Sokan megjegyezték: „Milyen jó, hogy nevetni is lehetett a 
vetítés közben és mégis mennyi új dolgot tudhattunk meg.”
A bemutató megtekintése után egy kis ásványvízzel is megkínáltuk 
a megszomjazott, érdeklődő kis közönséget. Reméljük, ők jobban 
odafigyelnek majd környezetünkre és a Föld egészségére. Kezükben 
a jövő. 

Lehoczki János: A VIZEK FOHÁSZA (részlet)
Vándor,

ki szomjadat oltod forrásom vizével
vigyázz reám!

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben,
én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,
habjaim tánca bűvöli tekintetedet.

Poros gúnyádat tisztítom,
Ott búvom édes gyümölcseidben,

Erőmmel hajtod gépedet, malmodat.
Megtartom bárkádat, sajkádat.

A földről mennyekbe szállok, s onnan küldök
áldó, termékeny esőt szikkadt kertjeidre.

Vándor, ki elmégy mellettem,
hallgasd meg kérésem:

Vigyázz reám!

Természettudományos nap
A VÍZ VILÁGNAPJA 2017.03.22.
Erdőszegi Klára

Ez volt a negyedik 
gazdakalendárium, 
amit nagyon vár-
tunk. Most a húsvét 
volt a téma.
Ahogy mindig, 
énekléssel kezdtünk, 
majd mesét hallgat-
tunk. Andi néni egy 
favágóról mesélt, 
aki bebizonyította, 
hogy nemcsak az ő 
felesége pletykás, 
majd megtanultuk 
a „Hármat tojott a 
fekete kánya...” című 
népdalt.
Írókázott és berzselt 
tojást készítettünk. 
Viasszal írókáztunk 
a tojásokra – ge- 
reblyés, rózsás és 

bojtocskás minták is voltak. Eután berzselt tojást készítettünk úgy, 
hogy levelet helyeztünk a tojásra, és harisnyát tettünk rá. Hagymahéj-
jal szép színesre festettük.
Amikor készen lettek a tojások, a néptánc teremben várt minket Andi 
néni, jobbnál-jobb játékokkal. Megmutatta a kedvenc tyúk-fajtáját, a 
kopasznyakút. A végén megettük a tojásunkat, az volt a legviccesebb 
rész. 
Nagyon szeretjük a gazdakalendárium foglalkozásait, eddig ez tet- 
szett a legjobban.

Húsvéti gazdakalendárium
G. Kovács Mandula és Pesei Panna 3. c

A mára már világméretűvé vált mozgalom több évtizede szólít fel a 
környezet védelmére, és számos megmozdulással hívja fel a figyel-
met a társadalmi felelősségvállalásra – hiszen ahogyan ma élünk, az 
a jövőnket befolyásolja.
A Jobb Veled a Világ Alapítvány is csatlakozott a mozgalomhoz az 
Énekelj a Földért kezdeményezéssel, és mivel a Nagykovácsi Általános 
Iskola pedagógusai fontos küldetésnek tartják a Földünkért tett 
apró lépéseket, idén ezt a programot választottuk. 
Az alsó tagozatos tanulók az aulában kivetített szöveg és az iskolarádió 
segítségével énekelték el a Gyújts egy gyertyát a Földért című dalt. 
A megmozdulást a tévé és az internet is közvetítette. Összesen 27 
országból 119.115 magyar ember 
énekelt!
A zene olyan csodálatos eszköz, 
amelynek segítségével az em-
beri társadalom a természet és a 
bolygó számára a fenntartható 
világkép követésére irányítja a 
figyelmet és arra, hogy megta-
láljuk azt az utat, amely egy szebb 
jövőbe vezet bennünket.

„A Földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön.” (Egy indián bölcs szavai)

Április 22-én van 
a Föld napja 
Erdőszegi Klára



2015. március4

Nagykovácsi Általános Iskola 

2017. május12

Április 24-e a magyar népviselet napja 2015 óta. Iskolánk is csatlakozott 
a kezdeményezéshez. 
Sokaknak kedve volt népviseletben, népi öltözékben jönni ezen a napon. 
Mivel egy teljes öltözet ritkaság a ruhatárunkban, egy-egy hagyományos, 
népi ruhadarabot kombinálni lehetett a mai modern, városi viselettel. 
Az alsós tanulóknak már adott volt a néptáncórákon viselt ruhájuk: a 
lányoknak kékfestő szoknya, blúz, fonott hajukba pántlika, a fiúknak ing, 
mellény, néhányuknak kalap is. Láthattunk mezőségi, székely, moldvai, 
galgamenti, kalocsai, nógrádi viseletek részeit is a gyerekeken, pedagó-
gusokon egyaránt.
Moldvai dalokkal és táncokkal ünnepeltük meg ezt a napot, mely öröm 
volt a szemnek és a fülnek egyaránt. Egy kicsit különlegesebb, szokatla-
nabb volt így tanulni, tanítani, s arra gondolni, hogy pár órára – ha csak 
az öltözékünk töredékében is – de összefogtunk a világ minden táján mi, 
magyarok.

Egy nap népviseletben
Kuti Imréné

A Digitális Témahét fő célja 
a digitális pedagógia mód- 
szertanának népszerűsítése és 
elterjesztése a köznevelésben.  
A program fontos törekvése, 
hogy a digitális kompeten-
ciafejlesztés az informatika 
órán túl kiterjedjen más tantár- 
gyakra is. 
Iskolánk már tavaly is részt vett 
a Témahéten több projekttel 
is, amelyeket pedagógusaink 
szerveztek. Idén a 4.a osztály 
„időutazáson” vett részt a Di- 
gitális Témahéten, Tarján  
Richárd videót is készített a 
foglalkozásokról.
A többi projekt esetében megfordítottuk a helyzetet: éltünk  
azzal a lehetőséggel, hogy a Témahét partnerei által biztosított ingyenes 
programokat elhívjuk a Nagykovácsi suliba.
Április 4-én a nyolcadikosok az eTalon School segítségével a 1,5 órás 
workshop ideje alatt, betekintést kaptak a 3D animálás alapjaiba, 
különböző animációs technikákba, valamint a foglalkozás végére 
elkészítették saját 3D animációjukat is. 
A téma: Fénytan volt: Reflexió és refrakció a valóságban, és 3D ani- 
mációval. A Cyber Services Zrt. szervezte a Hackerek a biztonságról c. 
programot. Április 7-én a hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulókkal 
beszélgetett Virág Csaba – etikus hacker – a kütyükről, internetről, biz-
tonságról, sérülékenységekről. A diákok ámultan hallgatták a válaszokat 
olyan kérdésekre, hogy ki figyel meg kit, mi történik az adataikkal, hogyan 
dolgoznak a hackerek, miért nem ingyenesek valójában az „ingyenes” 
szolgáltatások és miért is nincsenek biztonságban a felhasználók. Elgon-
dolkodtató beszélgetés volt kibertudatosságról diákoknak és tanároknak 
egyaránt.

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – Safer Internet Program
Netezz biztonságosan! – interaktív foglalkozás a biztonságos 
internetezésről
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a magyarországi Safer Internet 
Program tudatosító központjaként működik. Képzett előadók segítsé-
gével biztonságos internethasználatra tanítják a gyerekeket, fiatalokat. 
Április 24-én látogattak el hozzánk. Az oktatások során a szakemberek 
olyan témákat érintettek, melyek a mindennapi életünk részei. Ilyen töb-
bek között a személyes adatok védelme, az online zaklatás, netikett és a 
webes identitás. A gyerekek számára kisfilmekkel, interaktív feladatokkal 
színesített programmal készültek, és ismertették meg őket, hogy mi az, 
amire érdemes figyelni az online világban.

Digitális témahét 
Dér Viktória igh.

Áprilisban, egy pénteki napon, a Nagykovácsi Általános Iskola 6. osztá- 
lyos németes diákjai, azaz mi, borús időre ébredtünk. Ám nem szomorod-
tunk el az időjáráson, hisz tudtuk, izgalmas program vár ránk: a solymári 
Svábházba megyünk múzeumpedagógiai látogatásra, Mészáros Ildikó 
tanárnő vezetésével.
Amikor megérkeztünk, egy barátságos, fehérre meszelt sváb parasztház 
fogadott minket, s benne egy kedves tanár néni, aki szinte csak németül 
beszült velünk. Rövid pihenő után három csoportra osztott bennünket. 
A csapatoknak az volt a feladatuk, hogy egy, a németek betelepítésével 
kapcsolatos családi élethelyzetet dolgozzanak fel. Az ő Magyarországra 
utazásuk, érkezésük, nélkülözésük és gazdálkodásuk szerepeltek a 
választható témák között.
A 4-5 fős csapatoknak el kellett játszaniuk a választott témából egy 
önállóan megírt jelenetet a svábház házi színpadán. Mindhárom cso-
port darabja lenyűgöző volt. Az értékelés után szomorú búcsút vettünk 
Solymártól és hazautaztunk.

Sváb projektnap
Bacsó Nándor 6.b

Idén is különböző előadásokkal készültek tanáraink a természettu-
dományos napon. Tanáraink más-más tudomány területéről közelítették 
meg az idei témát – a víz világnapját.
Testnevelés tanárainktól vízi sporttal kapcsolatos, ügyességi feladatokat 
kaptunk, Edit néni fizikai kísérletekkel szórakoztatott minket. A sok-sok 
bemutató közül Gyula bácsi tengerészeti térképekkel való megismerte-
tése nyújtotta a legnagyobb élményt. 
Sajnáljuk, hogy jövőre már nem élvezhetjük tanáraink érdekes interaktív 
előadásait.

Természettudományos 
nap
Kovács Réka és Rácz Borbála Sára (8.a)
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Kézilabda Diákolimpia, IV. korcsoport, Pest megyei területi döntő
4. hely
Gödöllő, 2017. 03. 13

Testnevelés és sport az általános iskolában 
Márciusban igen sok versenyen vettek részt diákjaink, ahol sok jó eredményt is sikerült elérniük
Erdei Sándor, Balogh Edina testnevelők

A csapat tagjai:  Golda Szilvia, Kovács Réka, Bánkuti Nikoletta,  
Endrédy Júlia, Koncz Zsuzsa, Kovács Virág, Kostyál Hanna,  

Reinheimer Rebeka, Budai Virág és Milbauer Jázmin

Fiú Kézilabda Diákolimpia, Körzeti területi döntő, IV. korcsoport
4. hely
Budaörs, 2017. 03. 06.

A csapat tagjai:  Dajka Bálint 7.b, Radich Misi 7.b, Kosztoványi Andris 7.a, 
Kuti Zsombor 8.a, Molnár Gellért 8.a, Holczer Márk 8.a, Hazai Barna 8.a, 

Tóth Szebasztián 7.a.

Labdarúgó Diákolimpia, Körzeti verseny, II. korcsoport
3. hely
Pilisvörösvár, 2017. 03. 10.

A csapat tagjai: Bánkuti Kristóf, Fülöp Levente, Géró Márton,  
Gomola Martin, Hazai János, Láng Mihály, Milassin Brúnó, Péter Áron, 

Seregély Botond

Labdarúgó Diákolimpia, Körzeti verseny, I. korcsoport
2. hely
Perbál, 2017. 03. 20.

A csapat tagjai:  Albert Viktor, Kóka Ádám, Kovács Nimród, Lódi Dénes, 
Márta Szilárd, Östör Bálint, Szegedi Hunor, Zlinszky Ferdinánd

Labdarúgó Diákolimpia, Körzeti csoport verseny, III. korcsoport,
2. hely Továbbjutottunk a következő fordulóba!
Nagykovácsi, 2017. 03. 29.

A csapat tagjai:  Ullmann Ádám, Ullman Gergő, Simon Keve,  
Golda Márton, Gomola Dominik, Nagy Zsombor, Várai Medárd, 

Bertalan Tamás, Szűcs Krisztofer

Röplabda Diákolimpia, Körzeti verseny, III. korcsoport
3. hely
Budajenő, 2017. 03. 27. 

A csapat tagjai:  Peleli Hanna, Simon Zselyke, Márta Csenge, Mahler Anna, 
Ollé Teodóra Varga Noémi, Gacsádi Vanessza, Farkas Szonja,  
Zgyerka Réka, Somorjai Dorka, Bájer Boglárka, Budai Anna
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A tavaszi szünet előtti utolsó nap a Bodza csoportban éppúgy indult, mint 
a többi. A gyerekekkel már az udvarra készültünk, hogy nagyot játsszunk 
a tavaszi napsütésben, mikor egyszer csak Tündi néni lépett oda hozzánk 
a titkárságról: a Bodza csoportnak levele érkezett! Szépen feldíszített bo-
ríték, rajta répás bélyeg. Vajon ki küldhette? Azon nyomban felbontottuk 
a levelet, és nem kis meglepetésünkre maga, a Húsvéti Nyuszi küldött 
nekünk üzenetet! Levelében arra kért minket, hogy az óvodából kilépve 
kövessük a nyomokat, amik aztán elvezetnek a húsvéti meglepetésekig.
Bodzásaink húzták a nyúlcipőt, és az izgatott készülődés közben már azt 
találgatták, vajon milyen nyomokat kell majd követnünk, és vajon hova 

fog minket elvezetni a Nyuszi. Az óvoda kapujában már meg is találtuk az 
első nyomot: piros szalagok mutatták az utat. A gyerekek egymást váltva 
gyűjtötték a szalagokat, így kerültünk egyre messzebb az óvodától, és 
egyre közelebb a Nyuszi rejtekhelyéig. A Békás tavat elhagyva a földú-
ton a gyerekek észrevették a Húsvéti Nyuszi lábnyomait, így biztosak le-
hettünk benne, hogy hamarosan megérkezünk.
Így is történt, a Nyuszi rejtekhelyét az Anna lakhoz vezető út elején talál-
tuk meg. Nem sokkal a sorompó után a szalagok egyre sűrűben jelentek 
meg, mígnem a gyerekek felfedezték a gyönyörűen megépített fészket, 
amiben apró csokinyuszik sorakoztak büszke tulajdonosaikra várva. A 
Bodzák elámultak a meglepetés láttán, és hamar kiderült, hogy a Hús-
véti Nyuszi bizony az egyik otthonába vezetett el minket. Reménykedve, 
hogy még a közelben rejtőzik valahol, megragadtuk az alkalmat, és a fiúk 
elmondták a húsvéti locsolóverseiket, amit a lányok illő módon, szintén 
verssel viszonoztak.
Az óvoda felé sétálva az átélt izgalmakról beszélgettünk, a Húsvétról, a 
tojásfestésről, a locsolkodásról, és nem utolsó sorban, az oviban ránk váró 
finom ebédről...

Húsvéti Nyuszis kalandok 
a Bodza csoportban
Nagy Orsolya óvodapedagógus, Bodza csoport

A Föld napjához kapcsolódóan, immár negyedik alkalommal került meg- 
rendezésre óvodánkban a holmi cserebere, azaz a bolhapiac.
Évről-évre növekszik azon résztvevők száma, akik a tavaszi nagytakarítás 
alkalmával rengeteg, otthon már feleslegessé vált, használati tárgynak  
szeretne új gazdát találni.
Óvodánk helyi pedagógiai programjának egyik fontos eleme a gye- 
rekek környezettudatos életmódra nevelése a fenntartható fejlődés biz- 
tosítása érdekében. A környezettudatosság résztevékenységei a szelek- 
tív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság és az újrahasznosítás. A 
bolhapiac megszervezésével óvodánk az újrahasznosítás egy fajtáját 
kívánta felvállalni, hogy ne hulladékot képezzünk a megunt tárgyaink ki-
dobásával, hanem tulajdonos cserével azok ismét hasznosuljanak.

A bolhapiac minden érintett számára kedvező, több célú program.
Egyrészt a helyszínválasztással követendő minta az óvodás gyerekeknek, 
hiszen közvetlenül megtapasztalhatják ennek a jóhangulatú, beszélgetős 
rendezvénynek a hasznosságát.
Másrészt jó a piacolóknak, mert akár eladtak, akár vásároltak minden kép-
pen hasznosan cselekedtek a hulladék terhelés csökkentése érdekében.
Harmadrészt jó az óvodának, mert sikerült a község lakóit mozgósítani 
egy jó ügyért.
A tavalyi évben a bolhapiac résztvevői által vásárolt adományjegyekből 
sikerült 2 db masszív, fém futballkaput vásárolnunk, amit óvodásaink 
azóta is napi szinten használnak.
Az idén befolyt támogatást a csoportok előtti terasz árnyékolására szeret-
nénk fordítani, hogy gyerekeinket megvédhessük a nyári napsütés káros 
hatásaitól.
Az idei bevétel egy darab árnyékoló roló vásárlását teszi lehetővé, de  
igyekszünk más források felkutatásával a többi csoport igényét is kielégíteni.
Köszönet a lelkes résztvevőknek, eladóknak és vevőknek, akik mind 
felelősen gondolkodó, környezetükért tenni akaró Nagykovácsi lakosok.
Reméljük mindenki megtalálta a számítását, és jövőre ismét találkozha-
tunk a tavasz e jeles „zöld” programján.

Bolhapiac a Kispatak 
Óvoda Dózsa György utcai 
tagóvodájában
Szabó Éva tagintézmény-vezető

A Kaszáló utcai 
óvodaépületben 
nagy tervekkel 
vártuk az idei 
tavaszt. Óriás 
udvarunk szinte 
már kiáltott érte, 
hogy minél job-
ban használjuk ki 
a rendelkezésre 
álló tereket. A 
Föld napja kö-
zeledtével megálmodtuk, hogy fölásva egy részét az udvarnak idén „ko-
moly” mezőgazdasági munkákba fogunk. A Nagykovácsi Természetvédők 
vetőmag börzéjén ajándékba kaptunk ültetésre való magvakat, kukoricát 
és tököt. Ezeket a növényeket választottuk, mivel mindkettőt kiválóan 
hasznosíthatjuk ovisainkkal az őszi projektek során. Reménykedünk, hogy 

a Mihály napi vásárra már a kukoricák szárából készülhet a pásztorkuny-
hó és főtt kukoricát kínálhatunk gyerekeinknek. A tökök sokasága pedig 
Márton napján kerülhet a tökfesztivál mókás és szépséges alkotásai közé, 
sütve tehetjük a szánkba, tökmag illata tölti majd be az óvodát és jövőre 
az eltett kis magvakból sarjad majd új élet.
Nos, terveinket tett is követte. Az óvoda bejáratánál felállított színes ku-
koricás megállító tábla mellett folyt egész délután a munka. Egy percet 
kértünk csak minden óvodástól és szüleiktől. A kinti cudar hideg és az újra 
átfagyott föld miatt a palántázás mellett döntöttünk. Az ültetésre érkezők 
a Latin Kerttől ajándékba kapott újrahasznosított cserepekbe lapátolták 
a termőföldet, majd válogattak a különféle kukoricafajták között. Volt itt 
sárga (nagyon finomnak mondott) csemegekukorica, piros-kék és fehér 
szemű, valamint óriás növésű példányok apró magva is. Nem meglepő 
módon a lányok többsége a finom sárgát választotta, a fiúk pedig szinte 
mindannyian a szép szál példányokra szavaztak. Az ültetést követően 
minden gyerek neve és jele rákerült egy faspatulára és következett az 
öntözés – 3 fújás a vizes flakonból és már nőtt is a csodakukorica. Nem 
feledte el senki sem, hogy eztán minden áldott nap gondoskodni kell 
a földben megbúvó magocskákról.  Ha minden rendben halad, akkor 
várhatóan 4-5 hét múlva kiültethetjük apró palántáinkat a kertbe, ahol 
külön köszönjük a géppel  történt talajlazítást Zgyerka Zsoltnak.
Idén ilyen módon mi is tehettünk a Földért. És csak egy perc volt...

„EGY  PERC – EGY SZEM”
Szabó Orsolya
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A köznevelési törvény alapján évente öt alkalommal lehetőséget 
kap minden nevelőtestület, hogy nevelés nélküli munkanap kereté-
ben végezhesse szakmai munkáját. Ilyenkor értekezletek, előadások, 
továbbképzések, esetmegbeszélések, program-előkészítő munkálatok 
sora zajlik. Munkatársaink körében egyre fokozottabb igény mutatkozik, 
hogy Nagykovácsi zárt szakmai világából kilépve megismerhessünk olyan 
közintézményeket, melyek pedagógiai munkája magas színvonalú, és az 
itt szerzett tapasztalatok hozzátehetnek dolgozóink tudásához is. 
Az előző évben a hajdúböszörményi Napsugár bázis óvodában jártunk, 
ahol a sokszínű nevelőmunka specifikuma a tehetséggondozás és a refe- 
rencia intézményi jó gyakorlatok átadása.
Idei szakmai utunk a zuglói Meseház óvodába vezetett. A két épületben 
működő óvoda pedagógusai rendkívül magasan kvalifikáltak az integ- 
rációs szemlélet alkalmazása és a sajátos nevelési igényű gyermekek fej- 
lesztése terén. A szakmai nap során bepillantást kaptunk két speciális fej- 
lesztési módszerbe, melyek közül a Mozgáskotta módszer tárgyi feltételei 
intézményünkben is rendelkezésre áll. Az alkalmazásához egy mester-
pedagógus kolléga átfogó és saját testélményen alapuló bemutatóján  
kaptunk jelentős gyakorlati segítséget, valamint a módszer óvodai be- 
vezetésének teljes dokumentációs rendszerét. A következő nevelési év 
során a bemutatót vezető Regősné Éles Anikó óvodapedagógus Nagyko-
vácsiban tart majd továbbképzést kollégáink számára.

A terápiás módszerek közül gyermekcsoporttal vezetett INPP bemu-
tatót láthattunk Bíró Szilvia mesterpedagógustól. A terápiás módszer 
alkalmazása nagy álmunk itt Nagykovácsiban a rászoruló gyermekek 
számára. Továbbképzési tervünket felkarolta a Nagykovácsi Óvodásokért 
Óvodai Alapítvány, és a 2017. évi Civil pályázat során támogatta szakmai 
tervünket Nagykovácsi Képviselőtestülete is. A lehetőséget felhasználva 
több pedagógusunk fogja elvégezni a képzést, mely az idegrendszeri 
éretlenség, a tanulási és magatartási problémákon keresztül az egyen-
súlyzavarokon és koordinációs problémákon át a szorongásig és a túl-
mozgásosságig számos fejlődésbeli problémára jelenthet megoldási 
lehetőséget immár óvodánkban is, akár már 2018-tól.
A látogatást Goldbach Zsófia gyógypedagógus hihetetlenül szuggesztív 
előadása zárta, melyben a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztési 
lehetőségeiről és a fejlesztőmunka szervezési, megvalósítási módszereiről 
adott tájékoztatást.
A szakmai napot rendkívül sikeresnek ítéltük, mert hisszük, hogy a kapott 
tudást magunkkal hozva építjük be munkánkba, a nagykovácsi gyerekek 
mindenek felett álló érdekében.

SZAKMAI LÁTOGATÁS 
A ZUGLÓI MESEHÁZ 
ÓVODÁBAN
Szabó Orsolya

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány  
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda támogatója. 

Köszönjük, ha adója 1%-át felajánlja számunkra!
Adószámunk:  

18660331-1-13
Bankszámlaszám: 

 65700086-10116618

Megkezdődtek az érett-
ségi vizsgák. Bizonyára 
mindenkitől kaptatok pár 
„használható” jótanácsot: 
„Fel a fejjel!” „Nem nagy 
ügy!” „Szőlőcukrot és 
csokit vigyél, az segít!” „A 
lényeg, hogy görbüljön!” 
Higgyétek el, pontosan 
értem a parátokat. Hallva 
az érettségi témákat és tételeket, minden évben hálával gondolok arra, 
hogy már túl vagyok rajta. Nem mintha később nem lenne több és ne-
hezebb kihívás az érettséginél, az első igazi megmérettetés mégis ez. 
Éppen ezért Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében sikeres 
érettségi vizsgát kívánok minden 2017-ben érettségiző nagykovácsi 

fiatalnak. Veletek vagyunk, 
szurkolunk értetek és 
bízunk Bennetek. Remé-
lem, hamarosan Veletek 
örülhetünk szép eredmé-
nyeiteknek, amelyek meg-
alapozzák sikeres tovább- 
tanulásotokat és majdani 
jövőtöket.  

Hát, kedves Érettségizők! 
Kéz- és lábtörést Nektek 
egy kalappal! :)

Kedves Érettségiző 
Fiatalok!
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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2010 szeptemberében az ötletgazdák kezdték a sorozatot. Nagykovácsiak 
és nem Nagykovácsiak fogadták el meghívásunkat. Felültek a pódiumra, 
és meséltek életükről, míg mások a pódium előtt kényelmesen elhelyez-
kedve hallgatták őket.
www.linumfoundation.eu/cikk/az-en-podiumom-a-sorozatot-a-ket-ot-
letgazda-kezdi
Következzék néhány részlet barátaink gondolataiból. 
Gergely Teréz Teveli Judit Észak-Thaiföldönről tartott beszámolója után: 
„Ne máááá Péter! Nem igaz, hogy csak a pohár pálinkáért jövünk! ! Mert 
ma este is, Teveli Judit elvitt minket Észak Thaiföldre, elvarázsolt! 
Mosolygunk, beszélgettünk. Jé, nyugodtak vagyunk, s örülünk az együtt- 
létnek. Nem zavar, hogy mindjárt tíz óra. Lehet, hogy ragadós a boldog-
ság? Vagy csak itt, a pódiumon? Vagy Nagykovácsi teszi?”
www.linumfoundation.eu/cikk/lehet-hogy-ragados-a-boldogsag
Részlet Furulyás Katalinnak az 50.-en elhangzott köszöntőjéből: „Miért 
tartom különösen fontosnak és ünneplésre méltónak az Én Pódiumom 

50. ülését? Szabad emberek, szabad idejükben, szabad elhatározásukból 
összejönnek, és jó dolgokkal foglalkoznak.
Ez remek dolog. Ezért tartom ünneplendőnek...”
www.linumfoundation.eu/cikk/szabad-emberek-szabad-idejukben-
szabad-elhatarozasukbol
Perczel-Forintos Dóra az 50. Pódium előtt a következő üzenetet küldte 
(részletek): „Kedves Attila, Gratulálunk  a Linumhoz és hogy Nagyková- 
csiban az értelmiség (és még sokan mások) számára megteremtitek a ta-
lálkozás, közös gondolkodás és kapcsolatok kialakításának a lehetőségét. 
Üdvözlettel (Perczel) Dóra és András”
Rigó Péter: Az ötvenedik, jubileumi előadásnak, egyúttal visszaem-
lékezésnek lehettünk tanúi a Linum alapítvány Az én pódiumom című so-
rozatának, az Inkubátorház zsúfolásig megtelt nagytermében. A Pódium 
2010-ben indult és alkalmanként egy-egy lakóhelyünkről vagy máshon-
nan meghívott érdekes és értékes életpályát, befutott ember vallomá- 
sait hallhattuk, köszönhetően Szomolányi Attila és dr. Solymosi Péter 
önzetlen felfedező és szervező munkájának, ami a mostani ünnephez 
vezetett.
Az ünnepeken tehát, ha csak rövid időre is feloldódunk és megérint min-
ket az ünnep ősi mágikus funkciója: a köznapok nyüge-baja eltűnik, és 
ami tilos a hétköznapokon, az ilyenkor szabaddá válik.
Az ünnep a szabadság öröme, de nem a korlátlan szabadságé, hanem a 
szürkeség, a hétköznapiság felett aratott, múló győzelem öröme.

A Pódium különös jelentősége többek között ünneppótló szerepe, 
mely az élő TALÁLKOZÁS élményével segíti a közösség szellemi, 
kulturális szórakozását és fejlődését.
Gratulálunk, várva a folytatást, köszönjük.”
http://linumfoundation.eu/cikk/az-unnepekrol-az-50-podium-
kapcsan
Az év vége felé feltettük magunkat a kérdést: hagyjuk abba vagy 
folytassuk? Úgy határoztunk, hogy Önökre bízzuk a döntést. Egy 
mailben kértem javaslataikat a 2017-ben meghívandó előadókra.
És lássunk csodát, néhány napon belül megkaptuk azoknak a nevét, 
akik az idén a Pódium vendégei voltak, lesznek. Köszönjük.
Szeretettel várjuk Balanyi Bibiánát, a Nemzetközi Mensa elnökét a 
70. Pódiumon 2017. június 19-én este 7-kor az Öregiskolában.
Ui. Köszönet illeti az előadókat és az érdeklődőket.
Köszönöm a következők támogatását: dr. Solymosi Péter, Nagyko-
vácsi Önkormányzat, NAMI, ÖREGISKOLA, Görgényi Gábor. NKTV – 
Koszecz Gyula, TÁJOLÓ  és még sok barátunknak. 

Néhány héttel 
a 70. Pódium előtt 
Szomolányi Attila

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával Nagykovácsi 
helyi tűzvédelmét, mentési és polgárőri feladatokat ellátó Civil Szer- 
vezetét, a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13
Bankszámlaszám: 65700086-10122675
Köszönettel: Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében 
Bakó Mihály elnök
Egyesületünk Központi telefonszáma: 06-70/3879999

Pont most
Pont most, hogy megállt az órám, elvacogott mellettem a reggeli 
gyors. A reggeli söröm, a kávém, meg az életem, amit már 15 éve 
más él valahol  Venezuelában  egy lokálban. Ugyanis oda adtam el. 
Egy napon, amikor esett. Nem akartam, nem. De kérte, halasztotta 
könyörögte. Hát engedtem. Megengedtem, mert szerettem. Az olyan 
jó, mint a folyékony zsír, mely átölel, és nem ereszt, ha meg igen, akkor 
már menekülsz.
Így éltem én, de minek. 15 éve. Egy napon. Amikor esett.
Továbbra is várjuk írásaikat a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail címre.

Irodalmi-sarok
Csetverikov Iván

A szent három nap után 
a Húsvét vasárnapi alle-
lujás szentmise örömével 
indultunk a feltámadási 
körmenetre. Régi szokás 
az Egyházban, hogy 
nemcsak a templom falain 
belül, hanem kint a világ-
ban is hirdetjük a Húsvét 
örömhírét: hogy Jézus fel-
támadt, Jézus él. Ezzel az 
örömmel vonultunk végig 
Nagykovácsi főutcáján a 
templomtól a temetőig. 
Kicsik és nagyok egyaránt 
boldogan énekelték: Fel-
támadt Krisztus e napon, 
alleluja. A temetőbe 
megérkezve felhangzott 
a fiatalok éneke: Kiáltsá-
tok, alleluja! Utána imád- 
koztunk a temetőben 
nyugvó szeretteinkért, és 
egymásnak áldott ünne-
peket kívánva, áldás után 
indultunk haza.  

Húsvét öröme
Kemenes Gábor atya
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U7- Füves nyitány a kicsiknél
A hosszú, öt hónapos téli tornatermi edzések 
után végre kijutottunk a szabadba, a nagy 
füves pályára. Bár áprilisban a tavaszi időjárás 
kicsit megtréfált minket, ezért elég sokat 
kellett újra a termi edzést választanunk. 
Mindez azonban nem befolyásolta az U7-es 
kicsik jó kedvét az edzéshez, hozzáállásukat 
a focihoz. A heti két edzés továbbra sem 
változott és maradt az egy órás foglalkozás, 

ebben a korban hosszabb időben nem 
szabad terhelni a gyermekek kalandozó 
figyelmét. Jelenleg is a cél a korosztálynak 
megfelelően változatos játékossággal 
a sportág megkedveltetése és az, hogy 
megszerezzék a szükséges technikai alapokat. 
Ezt főként labdavezetéssel, ügyességi és 
koordinációs feladatokkal tesszük. Mindig 
az egyszerűbb feladatoktól haladunk az 
összetettebbek felé. A középpontban a 
játék dominál. Eddig egy Bozsik fesztiválon 
vagyunk túl, amit Pátyon rendeztek és hat 
fővel képviseltük a Sólymokat! A második 
Telki fesztivál sajnos a kedvezőtlen időjárás 
miatt elmaradt, de a későbbiekben pótolva 
lesz. Az előző pátyi program csak a játékról 
szólt, a szétosztott kis csapatok, forgásban, 
egymás ellen futballoztak. 
Várjuk az edzéseinkhez a jó időt, a szabadtéri 
edzések örömét átélni.

Legiardi Róbert U7-U6-U5 edző

U9-Új tavasz, új fiókák a Sólymoknál
A hosszú, áprilisba nyúló tél után végre 
tavaszi időszámítás van a sportban is!
Az U9-es Sólymok a sátorban – és a 
tornateremben – húzták ki ezt az időszakot, 
és ahogy ez lenni szokott, új fiúkat hozott 
az új esztendő. A fő feladat az volt, hogy 
őket is beépítsük az edzések munkájába. 

Mondhatom, hogy mind a négy új fióka 
nagyszerűen beilleszkedett, és felvette a 
ritmust.
Ahogy kezdett kitavaszodni, már be is 
vetettük a srácokat: előbb Törökbálintról 
hoztuk el a teremtorna második helyéért járó 
kupát, majd a messzi Tolnán szerepeltünk 
egy országos futsal megmérettetésen. 
Márciusban Pilisjászfalun is részt vettünk 
egy műfüves tornán, ahol már az új fiókák is 
sikerrel szerepeltek, és két csapatunk az első 
két helyet szerezte meg.
Most, hogy a jó idő ránk köszöntött, végre 
ismét kezdődnek füvön az edzések, és a 
Bozsik tornák. Jó hír, hogy szinte mindenhol 
két csapattal tudunk elindulni, és 
megmutathatjuk, mit tudunk, hol tartunk a 
fejlődésben! 

Kováts Szabolcs U9-U8 edző

Tavaszi kezdés 
a kisebbeknél

Folytatódtak az Országos Gyermek Bajnoki 
küzdelmek mindegyik csapatunk esetében. 
A sort még március 26-án az FU14-es fiúk 
nyitották, akik Alsónémedibe utaztak.
Első ellenfelük Budaörs II. csapata volt. A 
legények keményen tartották magukat 
az első félidőben, ám az ellenfelük a 
második félidőben összeszedte magát és 
felülkerekedett a fiainkon, akiknek a meccs 
végére kicsit lankadt a figyelmük és ezt 
használta ki az ellenfél. Második meccsüket 
Dunavarsány csapata ellen vívták, ahol már 
sikerült az előre megbeszélt taktika. Használt 
a fiúknak a pihenő és szépen hozták le a 
meccset a javunkra.
Április 2-án FU12-es fiaink következtek. 
Törökbálinton a saját rendezésű bajnoki 
fordulón először Budakalászi SC csapatával 
mérhették össze tudásukat. Nagyon 
szeretünk velük játszani, mert egy igazán 
technikás, szabályosan játszó egyesület. 
Fiaink mindent beleadtak, avattunk új 

játékosokat, beleadtunk apait-anyait és végül 
35-19-re győzedelmeskedtünk.
Második meccsünket Dabas-Gyál 
csapatával játszottuk. Már a meccs elején 
megmutatkozott erőnléti és technikai 
fölényünk, így a második félidőre a 
„gólzsákok” a kispadon maradtak, mert 
lehetőséget szerettünk volna adni a 2006-os 
születésű játékosainknak is, és az ellenfelünk 
kedvét sem szerettük volna elvenni a 
kézilabdázástól. Az eredmény így is parádés 
lett: 20-7 a javunkra.
Április 8-án LU13-as lányaink utaztak Gödre 
a soron következő felsőházi fordulójukra. Az 
út nem volt éppen zökkenőmentes, mert 
folyamatos közlekedési káoszban utaztunk. 
Játékvezetőink is csak kis késéssel értek a 
meccs helyszínére, de így is egy kocsink 
elkeveredett, nem jutott át a dugón. A 
szabályok értelmében a meccset el kellett 
kezdeni. 5 mezőnyjátékosunk volt a pályán 
és Hanna a kapuban, aki bal szélső poszton 
játszik. Ellenfelünk az Ipress-Center-
Vác kőkemény csapata. Lányainkat ez 
sem állította meg, hogy nívós ellenféllel 
játszik, az első félidőt 5+1-ben, folyamatos 
emberhátrányban 1 gól előnnyel zártuk. A 
váci drukkerek kiabálták be a csapatuknak a 
pályára: „De hát csak öten vannak!”
A második félidőre megérkeztek akik 
lemaradtak, így most már Melindával a 
kapuban kiegészülve, kemény mérkőzésen 
vertük az Ipress csapatát 23-17-re.
Második meccsünket a házigazda Göddel 
játszottuk. Nagyon sokáig fej-fej mellett 
haladtunk. Potyogtak a gólok itt is, ott is. Sajnos 

a meccs végére nagyon elfáradtak a lányok, 
hiszen az első meccsen beleadtak mindent. 
Így sem volt okunk a szégyenkezésre, mert 
24-26 arányban kaptunk ki a gödi csapattól.
Április 9-én FU14-es csapatunk Török- 
bálinton szerepelt saját rendezésű tornán.

Első meccsünket Tököli VSK csapata ellen 
játszottuk. Visszavágóra készültünk, hisz a 
csoportkör első mérkőzésén a tököli gárda 
igencsak meglepett bennünket, így presztízs 
volt a tisztességes visszavágó. A srácok a már 
jól begyakorolt figurákat alkalmazva, kemény 
védekezéssel vették fel a harcot az ellenféllel. 
Öröm volt látni, hogy sorra jönnek be azok 
a taktikai húzások, melyeket már a meccs 
elején megbeszéltünk. Kapusaink brillíroztak. 
Végül 16-13-ra hoztuk a mérkőzést.
Befejezésül Dunaharaszti MTK csapatával 
játszottunk igen parázs mérkőzést. Sajnos 
ellenfelünk szurkolótábora nem éppen a 
legkulturáltabb körülmények között biztatta 
saját csapatát és ez igencsak rányomta a 
bélyegét a mérkőzésre. Ennek ellenére a 
fiúknak a tisztességes helytállásukért és 
türelmükért külön köszönet és dicséret jár.

Mozgalmas április eleje kéziseinknél
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE
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2017. április 9-én rendezték meg Nagykovácsiban a Crosskovácsi Bike-
school XCO utánpótlás versenyt, idén rekord számú indulóval. A vasár-
napi megmérettetés a Magyar Nemzeti Kupasorozat első állomása volt, 
ami egyben a Magyar Nemzeti Válogatott előminősítő versenye is. A 
verseny két részből állt, egyrészt a korosztályonként eltérő hosszúságú 
és nehézségű fokú körpályákon folyt a verseny, másrészt  a versenyköz-
pontban kialakított különféle elemekből álló ügyességi pályát kellett 
teljesíteni a versenyzőknek. A versenylicenccel rendelkező gyerekek és 
fiatalok hat korcsoportban 171-en indultak, míg a tehetségkutató „fun” 
futamban, négy korcsoportban 46-an álltak rajthoz.  
Természetesen idén is nagy létszámban képviselték magukat a 
crosskovácsi színeiben induló gyerekek. Vendéglátó egyesületként 16 
gyerekversenyzőt tudtunk rajthoz állítani Nagykovácsi színeiben. A 31 
fős U11 korosztályban Berencsi Benedek a 6., Tóth Márk a 7. helyet tudta 
megszerezni. Szintén 31 gyerek indult az U15 fiú korosztályban, ahol 
Török Huba negyedikként futott be, míg az U17 korosztályban Katona 

Tamás a 6. helyet tudta elérni. A többi versenyzőnk is az edzettségének 
és technikai tudásához mérten szép eredményt ért el. 
A tehetségkutató futamokban részt vevő nagy számú, lelkes Nagyková- 
csi iskolás gyerek pedig azt mutatja, hogy falunk életében egyre na- 
gyobb népszerűségnek örvend a terepkerékpározás.
A hatodik alkalommal megrendezett versenyt a crosskovácsi bikeschoolt 
alapító és működtető nagykovácsiban élő lelkes szülők szervezik min-
den évben. Munkánkat sokat segíti a Nagykovácsi Önkormányzat, a 
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat, és a – kastély révén – a Cserkészet 
is, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. A házi versenyként induló 
évadnyitó futamon mára az ország minden feléből (Zalaegerszeg,  
Sopron, Salgótarján stb.) vesznek részt csapatok amely immár létszámban 
az év legnagyobb után-
pótlás versenyévé nőtte 
ki magát. Szerencsére a 
támogatók is felfigyeltek 
a népszerű, magas színvo- 
nalon megszervezett 
versenyünkre. Munkánkat 
nem kisebb márkák 
segítették értékes aján-
dékokkal, mint a Conti-
nental, az Abus és a High 
Five. Külön kiemelendő 
a Speedway Kerék-
párüzlet segítsége, aki 
külön szervizsátorral 
vonult fel. A Speedway 
három szerelője ingye- 
nesen szervizelte minden 
gyerek kerékpárját, és 
teszt biciklikkel lehetővé 
tették, hogy a gyerekek 
kipróbálhassák a legú-
jabb kerékpár modelleket 
is.

XCO utánpótlás verseny
Gerely Gábor
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

Közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok jelentkezését várjuk: 
az Öregiskolában kulturális és közösségi területen (könyvtári munkák és 
közösségi rendezvények) láthatnak el közösségi szolgálatot a tanulók.

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. • Telefon: 06/26 356-362 • e-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

A „7mérföldes csizmában heted7 határon át” Országos 
Mesevetélkedő helyi fordulói április elején befejeződtek. A 
csapatok négy fordulón keresztül küzdöttek egymással, és 
ismerkedtek népmeséinkkel.
A nagykovácsi döntő eredménye:
1. Körtemuzsikusok (4.a)
2. Kispockok (4.a)
3. Egyszer volt, hol nem volt (3.a)

Gratulálunk, mind 
a tíz csapatnak kö- 
szönjük a részvé- 
telt, a szép ered- 
ményeket.
Tanáraiknak (Ba- 
lássy Dávid, Kuti 
Tünde, Lipákné 
Kálóczi Gyöngyi) a 
felkészítést! 
Április 21-én két 
csapat a pilisvörösvári területi döntőn képviseli Nagykovácsit. Sok sikert 
kívánunk!

Könyvtári híreink
Bata Zsófia, Illés Gabriella könyvtárosok

 Május 13. szombat 18.00 – Kamaraszínházi esték
Daniel Glattauer: Párterápia – vígjáték
Rendező: Znamenák István
Szereplők: – Balla Eszter, Mészáros Máté, Debreczeny Csaba
Fordította: Kajtár Mária
Belépőjegy: 2 500 Ft
Nyugdíjas- és diákjegy: 2 000 Ft
A szentendrei teátrum és az Orlai Produkciós Iroda
közös produkciója
 

Május 17. szerda 19.00 – Légy már legenda
A Misztrál Együttes Dsida-estje – Belépő: 500 Ft
 

Május 20. szombat 09.00-13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart.
 

Május 20. szombat 10.00-13.00 – Családi nap
Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi 
Muzsikásokkal,  kézműves foglalkozás Dienes Beátával
Belépő: 500 Ft /fő
Helyszín: Faluház, Tisza István tér 7.

Május 27. szombat – „Dunán innen, Tiszán túl...”
Gyermek és ifjúsági tehetségkutató verseny
Budapest és Pest megye elődöntője
 

Június 3−4. szombat−vasárnap
Varázskastély Családi Fesztivál
Helyszín: Teleki−Tisza-kastély
 

Június 7. szerda 18:00
Trianon – Nemzeti Összefogás Napja
Trianon okai és következményei
Raffay Ernő történész előadása
A belépés díjtalan
A szerző új könyve és korábbi művei a helyszínen meg-
vásárolhatók.
 

Meridiántorna minden korosztálynak
Szerdánként 9 órától                    
Csütörtökönként 17 órától
A tornát vezeti: Vilhelm László

Májusi programok az Öregiskolában

A „7mérföldes csizmában heted7 
határon át” országos mesevetélkedő 
eredményei

A hosszú tél elmúltával a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub tagjai vágyódtak 
már a szabadba. Nagy Feri, klubunk oszlopos tagja szokásához híven 
meghívott mindenkit egy pompás csülökpörkölt ebédre. Ezúton is 
köszönjük neki.
Szállingóztak is szép sokan kisszatyorral a karjukon. Minden finomság az 
asztalra került: sütemények, sós rudacskák, üdítők. Még főtt, rotyogott a 
bográcsos, addig egy ifjú nyugdíjas közkívánatra lapcsánkát sütött. 

Meglátogatott a Polgármester asszony is nagy örömünkre. Még a 
meridiántornás társaink közül is eljöttek néhányan.
Napsütéses boldog öröm övezte együttlétünket. A finom ebéd után 
nótázgattunk, beszélgettünk, bolondoztunk. 16 óra körül lassan-lassan 
hazaindultunk.
Milyen érdekes, hogy az embert néha milyen érzések kerítik hatalmába. 
A kapuig kísértem egy vendéget. Visszafelé jövet a dombról ráláttam a 
nyugdíjasokra. A szívem beleremegett. Látni a 36 idős emberkét, akik, 
mint a gyerekek, sorban a székükön az asztal mellett vidám csacsogással 
egymást túlbeszélve jól érzik magukat. Gondtalanoknak látszottak. 
Micsoda boldogság! Ezt az érzést nem lehet leírni! Ezt meg kell élni. 
Nekem megadatott. Köszönöm.

Áprilisi piknik a Faluházban
Tompos Marika
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Május
Annak, kinek még homályos,
Hogy mit hoz majd a hó, május,
Lajos lámpáslángot lobbant,
Elmezárkán láncot roppant,
S kitárja a hírablakot,
TanuLónak ad abrakot,
Amit kell: papírra veti.
(A mód nem lesz hányaveti!)
Jobb, ha ehhez hozzászoknak,
Súlya van ám itt a szóknak!
Vegyük rögtön áprilist tán,
Bejött mind, mi állt itt listán: 
Tréfálkozás, locsolkodás,
Költészetről okoskodás
S időjárás, hahó, nahát,
Megint kellett a hólapát!
Pesten már mindenki véli:
Havas kocsi – falunkbéli.
Csak egy maradt ki még: a jég!
Nem szórta ránk már rég az ég!

De jöjjön az aktuális:
Itt van máris a majális!
Száll a lufi, májusfa áll. 
A kereslet árust talál.
Nem kívánsz már virslis kiflit,
Ha több körbe ringlispíl vitt.
Zöldönösbe most jutunk át,
S az is ünnepli a munkát,
Ki csak kezet tenne ölbe,
S kísérné a temetőbe.
Ez bizony már ízlés dolga.
Jut eszembe, Frenk és Lorka,
Boldog egy-null-egy-null-null-nullt!
(Ez a négy X hipp-hopp elmúlt.)

És most, Lajoska, törd fejed,
Hogy ne körmölj le közhelyet. 
Miről írjál? Oly egyszerű!
Élsz! Ettől járjon át derű!

Valót Isten hozta létre.
(Szüksége volt rá egy hétre.)
Ő alkotta meg az embert,
De ne hidd, hogy egész tengert!
Lehajtotta égi kezet,
És másképpen rendelkezett:
„Nő legyen az új teremtő,
Kiből mindenki ered, nő!”

Mint a pornak bimbóvirág,
Nekem Te voltál a világ.
Féltőn óvtál, melengettél,
Azt ettem, amit Te ettél.
Áldott tódban elringattál,
Kérdés nélkül mindig adtál.
Összekötve testünk-lelkünk,
Együtt boldogságra leltünk.

Életemet mikor kapom?
Az első születésnapon?
Dehogy! Minden pillanatban!
(Az érzés leírhatatlan!)
Attól, hogy szeretsz föltétlen,
Bármit kérek, nem vagy tétlen
Hogy is adhatnám át, az ám,
Minden hálám, Édesanyám?!

Agykovász
Kolozsvártéri Lajos

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Balássy Dávidnak, aki ezelőtt négy év-
vel felvállalta azt a kedves húsvéti ha- 
gyományt, hogy osztályának fiú kisdiák-
jait összehívja húsvét másnapján, és a 
lányosztálytársakhoz az ő vezetésével 
elmennek locsolkodni! Az ünnepnapját 
e csodás hagyománynak szenteli, s ez-
zel a gyermekek szívében egy csodás, 
emlékezetes napot hagy, úgy gondolom, 
hogy e gyermekek közül lesznek olyanok, 
akik e hagyományt majd továbbviszik! 
Dicséretes! 

Köszönet a locsolkodásért! 
Varga Jenőné Haller Ibolya nagymama
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Nagykovácsi Művészeti Találkozó
15. alkalommal került megrendezésre a Nagykovácsi Művészeti Találkozó Nagykovácsiban élő  
és meghívott alkotó- és előadóművészek közreműködésével. Minden korosztály számára 
sokszínű programmal vártuk az érdeklődőket. A 22 képző- és iparművészek alkotásaiból nyílt 
kiállítás megtekinthető május 20-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.
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Mielőtt a meridián-programot (meridián tornát) ismertetem szükségesnek 
tartom  néhány alapvető tényezőre felhívni a figyelmet.
A kínai egészségfelfogás az meridián rendszer meglétén alapszik. Ez a rendszer 
fontos szerepet játszik az „élet és halál kérdésében és több száz betegség ke- 
zelésében”.
A betegségek oka és azok gyógyítása is a meridián rendszer funkcióiból követ-
kezik. Az emberben két középvonali meridián vezeték és tizenkét páros (fő) csa-
torna létezik.
A fej és a törzs elülső és hátulsó középvonalai azok a helyek, ahol a középvonali 
meridián vezetékek helyezkednek el. Az elülsőt Befogadó vezetéknek, a hátoldalit 
Kormányzó vezetéknek nevezték el . Ezek mellett – mint szimmetriatengely mel-
lett – fut a tizenkét pár meridián főcsatorna jobbra és balra.  Így a meridián vo- 
nalak száma 26.
A meridián-rendszerben kering az életenergia és a vér és gondoskodik az emberi 
test élettani és összes szervének normális működéséről, szabályozza és ellenőrzi 
azokat.
A Befogadó és Kormányzó vezetékek  uralják a többi meridiánt, a jobb és balol-
dali meridiánokat. A 12 pár meridiánhoz tartozik egy-egy szerv is. A 12 szerv a 
következő:
öt belső szerv (szív, máj, tüdő, vese, lép és a szívburok), hat üreges  
szerv (gyomor, vékonybél, vastagbél, epehólyag, húgyhólyag, valamint a belső 
szerveket tartalmazó három zsigeri üreg, amelyet háromszoros erőt adónak is 
neveznek).   
A meridián rendszerben jártasak (orvosok, ápolók, természetgyógyászok, 
tanúságtevők ,stb.) tapasztalatainak  figyelembevételével testünk bármely részé-
ben fellépő rendellenesség meg fog mutatkozni a  hozzá tartozó meridiánban. 
Megfelelő tudás, tapasztalat, valamint bátorság esetén minden ember akupunk-
túrás terápiát alkalmazhat  a fájdalmak enyhítésére, betegségek kezelésére. An-
nak érdekében, hogy gyógyulást érhessünk el a meridián vonalakon található  
akupunktúrás pontokon kell a kezelést alkalmazni.
Ezeknek a kis ismertetőknek, amelyek a Nagykovácsi Tájolóban megjelenhet-
nek nem lehet az a célja, hogy minden akupunktúrás pontot megismertessen 

(érdekességnek ismertetem, hogy az emberi szervezet kb. 365 meridián-pontot 
tartalmaz), de fontos célja lehet, hogy felkeltse mindenki érdeklődését, hogy 
egészsége megtartása, megóvása érdekében sok mindent tehet. Ezeket közül 
csak néhány dolgot említek: fájdalomcsillapítás, álmatlanság kezelése gyógy- 
szerek nélkül, emésztési zavarok kezelése, testsúlycsökkenés elérése diétázás 
nélkül, görcsök oldása, légúti-problémák kezelése, magas vérnyomás kezelése, 
stb. A mostani nem teljes körű ismertetésen túl  szeretném megmutatni azokat a 
meridián tornán  rendszeresen résztvevők nyilatkozatait, akik elmondhatják azt, 
mely tulajdonságaik változtak meg a kb. két éves rendszeres gyakorlások után.
 
Szeretném felhívni a figyelmet két nagyon fontos tényezőre:
1. Betegség állapotában az energia elakad a meridiánban. Ahhoz, hogy az egész-
ségünk megőrizhető legyen és – mániákusan ismétlem mindenkinek, aki részt 
vesz a most már heti két alkalommal tartott meridián tornán – célunk legyen az, 
hogy elérjük a maximális életkort, ami a tudomány jelenlegi állása szerint 120 év, 
naponta legalább egyszer el KELL végezni a tornát (a KELL szót kiemeltem). Ezt a 
gyakorlott és már két éve tornászók tudják és mondják, hogy ehhez mintegy napi 
20-25 perc elegendő. Tehát  a legfontosabb kérdés: az egészségünk megtartása 
megér-e napi 20-25 percet?
(Megjegyzés: Talán nem szerénytelenség, hogy két évvel ezelőtt kezdtük a közös 
tornát 12-15 résztvevővel. Jelenleg 26-42 résztvevővel számolhatunk, akik rend-
szeresen el tudnak jönni a foglalkozásokra. A közösen végzett gyakorlatok során 
egy nagyon pozitív hangulat alakul ki a résztvevők között. A gyakorlatok végez-
tével ez sokszorosára nő, ezt tapasztalom.)
2. A meridián tornán való részvétel teljesen ingyenes. Nem kell hozzá semmiféle 
divatos ruházat. El kell jönni és meg kell tapasztalni a közösség nagyon pozitív 
hatásait.
Végezetül a következő számban „A torna lépései”-t mutatom be a következők  
szerint:
1. rész : Bemelegítés
2. rész : Meridián-pontok akupresszúrázása
3. rész : Guggolás (vagy valami más fizikai terhelést végző gyakorlat)
4. rész : Hasi légzés.
Ismét kiemelek a meridián gyakorlók indulójából egy 
SZÍVHEZ szóló részt:
„Ne hagyd el magad!
Vedd kezedbe saját sorsodat
Életed így meghosszabbítod
betegséged magad gyógyítod.”

Készítette: Vilhelm László
dr. Eöry Ajándok és Zhu Zong-Xiang dokumentációi alapján

Amit a meridiánokról 
tudni kell 2. rész

Április 27-én buszos kirándulást tettünk Esztergom-Párkány városban.
Legelőször a gyönyörű Bazilikát látogattuk meg, majd a keresztény 
múzeum Hercegprímás Palota csodálatos festményei, kegytárgyai, ősi 
kultúránk emlékei tárultak elénk. Csodálatos dolgokat láttunk. Sokan  
megnéztük – újra meg újra, – mennyi drága kincset rejt, vigyáz, őriz, 
hazánk.
Utunk Párkányba ve- 
zetett, ahol ebé- 
deltünk, sétáltunk, a  
Duna nyugodt folyá- 
sát élveztük.

Köszönet a szép na-
pért.

2017 tavaszi nyitás
Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub tagjai
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Közérdekű tudnivalók

Felhívás! 
Van a házban olyan szobája, 

amelyet nem használ? 
Szívesen kiadná kirándulóknak, utazóknak, 

akik 1-2 napot szeretnének  
ebben a csodás környezetben eltölteni?

Megoldás: 
Fizető vendéglátás!

Várjuk azokat a lakosokat,  
akik szívesen kiadnának szobát, házrészt, 

melyet megjelentetünk a „www.nagykovacsi.hu” 
honlapon a „Turizmus” menüpont alatt.  

 További információ: 
pataki.ildiko@nagykovacsi.hu

A Lenvirág Bölcsődében idén az alábbi napokon 
tartjuk a beiratkozást:

2017. 05. 15. hétfő 8-16 óráig
2017. 05. 16. kedd 8-16 óráig

2017. 05. 17. szerda 8-16 óráig
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  felvételi kérelem (a felvételi kérelem nyomtatvány letölthető 

a www.nagykovacsi.hu honlapról valamint személyesen 
átvehető a bölcsődében. )

–  30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a formanyomtat-
vány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról és személyes-
en átvehető a bölcsődében)

–  jövedelemigazolás 
–  a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet 

igazoló érvényes hatósági igazolványa, személyazonosító 
igazolvány,

–  a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
–  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-

mek esetén az erről szóló határozat
–  egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló ha-

tározat.
A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagjából álló – felvételi 
bizottság 30 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető 
írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt). 
Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális 
még, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beirat-
kozásra. 
Nagykovácsi, 2017. március 24. Móczár Ágnes

intézményvezető

BEIRATKOZÁS 
A LENVIRÁG BÖLCSŐDE 

2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVÉRE
A Magyar Vöröske-
reszt a véradáso- 
kon kívül elsősegély- 
nyújtó és csecsemő- 
gondozó versenyt is  
szervez. A csecsemő- 
gondozó verseny cél-
ja, hogy a fiatalokat 
felkészítse a családi 
életre. Nagykovácsi- 
ból a solymári Hu-
nyadi Mátyás Álta-
lános Iskolában meg- 

rendezett Területi Csecsemőgondozó versenyre két három fős csapat 
érkezett. Az egyik csapatot a Nagykovácsi Általános Iskola, a másikat pe-
dig a Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet indította. 
A versenyen a csapatoknak öt különböző feladatot kellett megoldani 
csecsemő-, és kisgyermekápolás témában, ilyen volt például a has-
menéses kisded ellátása, a „hogyan tegyük biztonságossá a lakást egy 
tíz hónapos csecsemő számára” és hasonló érdekességek. A jó hangu-
latú versenyen a Nagykovácsi Általános Iskola csapata ötödik, a Nagy- 
kovácsi Vöröskereszt által indított Ifi csapat pedig harmadik helyezést  
ért el. 
Nagykovácsi Általános Iskola csapata: 
Bájer Boglárka, Mahler Anna Sára, Török Bíbor
Nagykovácsi Vöröskereszt Ifi csapat: 
Bakó Boglárka, Farkas Szonja, Ollé Teodóra
A Csecsemőgondozó verseny megyei fordulója 2017. május 6-án lesz a 
Nagykovácsi Általános Iskolában.

Csecsemőgondozási  
verseny Solymáron
Balatoni Lilla, védőnő



2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Telefonok: 
06-30/ 520-0778 (Vereska Zsuzsa)
06-30/ 964-9616 (Szarvas Katalin)
Mentálhigiénés tanácsadás: 06-30/610-4275 (Móriczné Pribenszky Csilla)

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő és szerda: 12-16 óra között
kedd és csütörtök: 9-13 óra között

Családlátogatás, ügyintézés, környezettanulmány:
hétfő és szerda: 8-12 óra között
kedd és csütörtök: 12-16 óra között

Tevékenységeink:
•  Gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelye- 
zésének segítése és utógondozása.

•  Konfliktuskezelés, mediáció, mely vitás feleket hatékonyan segíteni a 
közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a 
felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együtt-
működés helyreállításában, megújításában.

•  Gyermekvédelmi észlelő - jelzőrendszer működtetése.
•  Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése.
•  Fejlesztő pedagógiai szolgáltatások, komplex mozgásfejlesztés, felzárkóz-

tatás, a nyári szünetben pótvizsgára felkészítés.
•  Tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási 

stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról.
•  Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadáskeretében segítséget adunk 

a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a konf-
liktusok rendezéséhez (pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, 
mediáció keretében).

•  A közös munka során családgondozó kollégáink tájékoztatást, in-
formációt, szükség esetén ügyintézési segítséget nyújtanak a rászorulók 
részére a szociális, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és 
egyéb ellátások elérhetőségéről (címek, telefonszámok, és nyomtatvá- 
nyok) és igénylésének módjáról. 

A családsegítés és gyermekjólét valamennyi szolgáltatása ingyenes. 
Tájékoztatjuk leendő ügyfeleinket, hogy a törvényi szabályozásnak 
megfelelően TAJ szám alapú nyilvántartást vezetünk, ezért kérjük, első 
megkeresésük alkalmával hozzák magukkal TAJ kártyájukat.

A Házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása 
érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – lakásán, 
lakókörnyezetében biztosítja. Az ellátás keretében gondoskodik
–  azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására 

saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
–  azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek,

–  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az 
ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre vára-
koznak, 

–  azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját 
lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást  
igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtást?
–  A szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az 

ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, 
aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. 

Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, telefonon vagy a Pók 
utca 58. szám alatt ügyeleti időben nyújtható be.

–  Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési 
díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

A szolgálat központi telephelye:
2083 Solymár, Templom tér 8/b
Telefonszám: (30) 474-38-02
Intézményvezető: Szelicsánné Szajáni Piroska

2016 január elsejétől országosan átalakult a szociális és gyermekvédel-
mi ellátórendszer. Kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyeken 
működő családsegítő és gyermekjóléti központok, mely intézményekkel 
a települési szolgálatoknak folyamatos együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettsége van. Nagykovácsi a budakeszi Híd Családsegítő és Gyer- 
mekjóléti Központhoz tartozik.

A budakeszi Híd Családsegítő Központnál az alábbi szolgáltatásokat vehe-
tik igénybe a nagykovácsi lakosok:
•  jogász általi jogi tanácsadás (elsősorban válás, gyermekelhelyezés, gyer-

mektartási, ill. egyéb gyermekekkel kapcsolatos vitás ügyekben)
•  pszichológusi tanácsadás, valamint a gyermekek szüleinek támogatása 

tanácsokkal a gyermeknevelésben, problémáik megoldásában.
•  szabadidős programok (nyári napközi, főzőklub, kirándulás, táboroztatás, 

stb.)
•  kapcsolattartási ügyelet: funkciója, hogy a gyermek számára minél konf-

liktus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel. 
A szoláltatás igénybe vételének feltétele hatósági (gyámhivatal, bíróság) 
felkérés.

•  készenléti szolgálat: célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején 
túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás nyújtása, hogy a gyermek ne maradjon segítség, illetve 
ellátás nélkül. Telefon: 06-20- 243-03-23

Híd Budakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei:
2092. Budakeszi, Fő út 103.
Tel./fax: (23) 451-147
Tel.:  (23) 454-080
e-mail: hid.budakeszi@gmail.com

EZÜSTKOR SZOCIÁLIS 
GONDOZÓ KÖZPONT 
CSALÁDSEGÍTŐ 
és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

„SZEBBET NEM  IS 
TEHETSZ SENKIVEL, 
MINT HOGY HAGYOD,
HOGY SEGÍTSEN NEKED.”
                                                            (Steinbeck)

A Magyar Hospice Alapítvánnyal és a Nagykovácsi Önkormányzattal 
közösen hoztuk létre a helyi Hospice otthonápolási csoportot 2009-ben. 
A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtsunk a rákbetegeknek, és 
hozzátartozóiknak. 
Az ezt követő években önkénteseknek rendezett tan folya mok után alakítottuk 
meg a Nagykovácsi Önkéntes Segítők csoportját.
A NÖS tagjai szívesen segítenek Önnek, családjának a következő esetekben:
·  amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a gyógyszertárba, vagy 
a szükséges vizsgálatokra, kezelésekre (vállaljuk, hogy elkísérjük, vagy alkal-
manként autóval elszállítjuk),

·  ha a háztartási, házkörüli munkák okoznak gondot,
· 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 egy kis 
segítségre, némi szabadidőre, pihenésre lenne szüksége,

·  ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmanként segítségre lenne 
szüksége, vagy ha nagycsaládos és időnként segítségre, tanácsra szorulna.

Sajnos előfordulhat, a szükséges szaktudás, vagy önkénteseink elfoglaltsága 
miatt nem mindig tudunk segíteni. Kérjük, illetve köszönjük megértésüket.
Hívjanak, és mi igyekszünk segíteni.
Fábos Éva: 06-30-990-6743 
e-mail: fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
A Linum Alapítvány honlapján is olvashat rólunk:
www.linumfoundation.eu/?q=masok-tisztelete 
Várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének csatlakozni a Nagykovácsi 
Önkéntes Segítőkhöz. Keressenek minket akkor is, ha tudnak környezetükben 
valakiről, akinek támogatásra van szüksége.
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Március
Zénó

Április
Adél, Laura, Léna Szofia, Regő,  

Julianna, Anna, Gergő

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: 9.00–12.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő, szerda: 12.00–14.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
 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
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763

Tanácsadásra a védőnők adnak időpontot: 
Tel.: 06-30-575-9469

2017. 05. 05-én dr. Kordé Izabella szabadságon lesz.
Helyettese dr. Jakab Erika, aki aznap 8-11-ig várja  

a betegeket.
2017. 05. 12-én, pénteken csere lesz a rendelésben.

dr. Jakab Erika: 8-11
dr. Kordé Izabella 12-15 között 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
Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri Hivatal udvarában

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
Móczár Ágnes intézményvezető

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 Kosztoványi Éva: 06-30-687-9758
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 – Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-687-9758
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
Péntek: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-11.00 
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 látja el  
az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra!

Dr. Koltay Angéla május 15., 16., 17-én  
szabadságon lesz.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
május 5. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
május 12. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
május 19. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
május 26. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
június 2. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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
Budakeszi, Fő utca 179.,  a Polgármesteri Hivatal udvarában.  

Rendelési időn túl 
19.00 órától –  másnap reggel 7.00 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: 9.00–14.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–14.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–14.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–14.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–14.00 Péntek: 13.00–19.00

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

Defibrillátor készülék  
a NAKOSEC Biztonsági Szolgálat épületében,  

Nagykovácsi, Templom tér 6. szám alatt  
található. 

A NAKOSEC és a Készenléti Szolgálat képzett 
kollegái kérésre helyszínre viszik a készüléket  

és megkezdik az életmentést.
NAKOSEC: 06-26-555-129

Készenléti Szolgálatok: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-40-38-39-40

Halottaink
Április

Verebi Istvánné Nagy Anna (84)
Viszket Márton (84)
Csépány János (64)

Halkó Dénes (55)
Rónai János (66)

Simon László (94)

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

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: 06-40-88-11-88

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 2017. évi hulladéknaptár megtalálható a 
www.nagykovacsi.hu oldalon
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