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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
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kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
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A 2018. február 22-i képviselő-testületi ülésen – hosszas 
vita után – elfogadásra került Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete. 
Az elfogadást sok tervezés, felmérés, értékelés és számítás 
előzte meg. Természetesen a tervezés során prioritást élvezett 
az intézmények megszokott magas színvonalú működtetése, 
a korábbi képviselő-testületi döntések következményeiként 
vállalt kiadások (pl. pályázati önrészek, gyermekétkeztetés kiadásai stb.), valamint a korábban 
önként vállalt feladatok folytatása (pl. bölcsőde működtetése, közbiztonsági központ támoga-
tása stb.). 
A bizottságok által megtárgyalt és véleményezett költségvetési rendelettervezetet törvényi 
előírások alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé. Az 
előírások szerint mindezt megelőzi a költségvetési szervek vezetőivel való részletes egyeztetés. 
A fent leírtak eredményeként született meg a költségvetési rendelet, amelyet az intézményi 
egyeztetéseken kívül is sok vita és még több kérdés megválaszolása előzött meg. Köszönet 
azon képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik aktív közreműködésükkel, javaslataikkal 
és kérdéseikkel, illetve indokolt módosítási indítványaikkal segítségére voltak a képviselő-
testületnek a költségvetés megalkotása során. 
Nagykovácsiban idén először volt lehetőség arra, hogy kötetlen beszélgetés formájában (Pol-
gármesteri Teadélutánon) a lakosság is javaslatot tehessen, véleményt mondhasson a költség-
vetés-tervezés során. Köszönet az együtt gondolkodásért. 
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 528 249 ezer forint, ami 319 141 ezer 
forinttal több a tavalyi előirányzatnál. A többlet elsősorban pályázati bevételekből és helyi 
adóbevétel többletből származik (pl. Kecskeháti telekadó). Azonban az adóbevételek még 
így is alig érik el a teljes költségvetés 30%-át. Ezzel szemben az önkormányzat és intézményei 
2018. évi személyi kiadásai a járulékokkal együtt meghaladják a teljes költségvetés 40%-át. 
Az adóbevételek mellett az önkormányzat a normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, pá-
lyázati bevételekből és az előző évi pénzmaradványból tervezhet kiadásokat. 
Az idei költségvetés fő prioritásai az útépítés, útkarbantartás, útjavítás és járdaépítés. Ezekre 
a feladatokra 2018-ban a teljes költségvetés közel 20%-át költi az önkormányzat. Elsősorban 
a kormányzati forrásból elnyert 150 millió forintos támogatásból, a vis maior pályázatokon el- 
nyert 72,5 millió forintos támogatásokból, valamint önkormányzati forrásból tudjuk fe- 
dezni ezeket a kiadásokat. Ennek eredményeképpen teljes egészében megújul a Rákóczi utca 
burkolata szegélyépítéssel, járdajavítással, csapadékvízelvezetéssel, forgalomtechnikai léte-
sítmények korszerűsítésével, közterületrendezésekkel. A vis maiort pályázatokból – többek 
között – a Kálvária sétány és az Erdősétány utca egy-egy szakasza is megújulhat. Mindezek 
mellett folyamatosan történik majd az év során önkormányzati forrásból az aszfaltos utak ká-
tyúzása és a föld- és murvásutak javítása. Emellett számítunk a lakossági útépítési kezdemé-
nyezések megvalósulására is, amelynek feltételeit könnyítettük az ide vonatkozó rendelet mó-
dosításával. 
Az útépítések mellett előnyt élvez még a szintén pályázati forrásból (Belügyminisztériumtól) 
elnyert felnőtt orvosi rendelő energetikai korszerűsítése, felújítása. 
A fenti jelentős összegű beruházások mellett az intézmények (hivatal, óvoda, könyvtár, 
bölcsőde, településüzemeltetés) működésének biztosítása, a közvilágítás, a szociális ellátások 
biztosítása, a védőnői hálózat működtetése, a civil szervezetek támogatása képezik a költség-
vetés alapját. 
Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a gyermekek óvodai és bölcsődei körül-
ményeinek szinten tartására és fejlesztésére, lehetőségeihez képest folyamatosan javítja az 
oktatási-nevelési intézmények épületeinek állapotát.
Összességében elmondható, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2018. év-
ben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a 
gazdálkodás likviditását, és a működésen felül gondoskodni kíván Nagykovácsi fejlesztéséről. 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított, vagyona a tervezett 
beruházásokkal nő, hitellel nem terhelt. 
Köszönjük, ha fegyelmezett adóbefizetéseikkel segítik a költségvetés kiegyensúlyozottságát 
és kihágásokkal nem terhelik alaptalan költségekkel az önkormányzatot (pl. illegális szemét- 
lerakás). 
Fontos megkeresni azokat a további bevételi forrásokat, amelyek a működés zavartalan-
ságának biztosítása mellett további fejlesztési lehetőségek elindítására adnak lehetőséget. 
Ilyen bevételi lehetőségek a központi költségvetés által nyújtott, a helyi önkormányzatok által 
igényelhető támogatások, pályázatok, amelyeket 2018-ban is folyamatosan figyelemmel kí-
sérünk és Nagykovácsi érdekeit szem előtt tartva nyújtjuk be pályázatainkat, támogatási ké-
relmeinket.

A 2018. évi 
költségvetésről
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
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
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2017. 
(XII.18.) számú, Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről 
szóló önkormányzati rendeletében az alábbiakról rendelkezett:
 
„25. § (1) Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkez-
dése előtt tájékoztatást és szakmai konzultációt kell kérni, ha:

a)  a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről 
szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, ún. „egyszerű bejelen-
téshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület épí-
tése, illetve meglévő épület bővítése,

b)  minden új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, 
felújítása során, ha az közterületről látható módon megváltoztatja:

 ba) az ingatlan beépítésnek jellegét
 bb) a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját,
 bc) az építmény tömegformálását,
 bd) az építmény homlokzat-kialakítását.
 be) új cégér és reklámhordozó elhelyezése esetén.

c)  Az e rendelet 2. melléklete szerinti védett építmények külső vagy 
belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a vé-
dett építmény jellegét, megjelenését bármely módon érintő munka 
– függetlenül attól, hogy az építési engedély alapján, vagy anélkül 

végezhető – megkezdése, valamint a védett építmény rendeltetésének 
megváltoztatása esetén.

d)  A telken belül olyan támfal megbontására, elbontására kerülne sor, 
ami a szomszéd telekre, az azon elhelyezkedő épületekre is hatással 
lehet.

e)  Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-
műszaki tervekkel kapcsolatban,

f) új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:
 fa)  műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármely 

irányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,
 fb)  antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre an-

tenna felszerelésénél, ha az antenna bármely irányú mérete a  
4,0 m-t meghaladja.

(4) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció eljárás 
lefolytatása iránti kérelmet az e rendelet 6. mellékletében foglalt min- 
tának megfelelően kell benyújtani.”

A rendelet szerint a településképi követelmény megszegésének 
minősül a konzultáció elmulasztása, amely esetben az építtetővel  
szemben bírság is kiszabható.

Kérjük, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően szíveskedjenek 
igénybe venni a tájékoztatási és szakmai konzultációs lehetőséget. 

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont

Tisztelt Építtetők!
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A Képviselő-testület februárban egy munkaterv szerinti ülést tartott.
A február 22-ei ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár- 
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket, a pénzügyi bizottság és az 
ügyrendi bizottság módosító javaslatokat nyújtott be.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony szóbeli 
tájékoztatást adott aktuális kérdésekről. Ismertette, hogy a január 31-ei 
határidőre minden képviselő benyújtotta vagyonnyilatkozatát, továbbá 
a tavalyi évben támogatásban részesült civil szervezetek elszámoltak a 
kapott összeg felhasználásáról. Ismertette, hogy Fodor Attila képviselő 
úr lemondott Pénzügyi és településfejlesztési bizottsági tagságáról. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy fontos tárgyalás történt a Pest megyei 
Közútkezelő és az Önkormányzat között a 11104 útról (ún. Rácski-kanyar). 
A Közútkezelő felelős képviselője megerősítette, hogy az úttest minősége 
megfelel az előírásoknak és szabványoknak. A közlekedési szabályok betar-
tásával megelőzhetők a balesetek, ehhez további figyelemfelhívó jelek el-
helyezését vállalták. A megállapításokról Közlemény kiadása várható.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határozatokról 
és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati pályázatok és beruházások 
előre haladásáról.
A 8 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása után 
elfogadta azt a kötelező határozatot, amely az esetleges hitelek következő 
három évre vonatkozó visszafizetési kötelezettségét mutatja be. Nagy- 
kovácsi Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik hitellel, kölcsönnel. 
Az előírt tervezési és a szükséges egyeztetési lépések után elfogadták a 
képviselők az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését. 
A tervezett bevételek alapján az intézmények színvonalas és biztonságos 
működését teszi lehetővé a pénzügyi terv. A kötelező és önként vállalt 
feladatok teljesíthetők, a megnyert pályázatok mellett kis mértékű fej- 
lesztési lehetőséget enged a 1.528.249 ezer forintos bevételi és kiadási 
főösszeg.
Az Önkormányzat továbbra is szorgalmazza a lakossági kezdeményezésű 
útépítést. Ennek megkönnyítésére módosították az útépítési 
együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 
17/2016. (IX. 3.) önkormányzati rendeletet. Így az eddigi 80%-os mértékű 
részvétel helyett több mint 2/3-os jelentkezés elég ahhoz, hogy az 
együttműködés létrejöjjön.
A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a Vértes utcai ön- 
kormányzati telkekhez csatol a 22 méteres közútból egy 6 méteres sávot. 
E döntés végrehajtásához szükséges átminősítésekről most született meg 
a döntés két határozattal és a forgalomképtelen törzsvagyonból szóló ren-
delet módosításával.
Lezárult a partnerségi egyeztetési szakasza a Helyi Építési Szabályzat ál-
lami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási körbe tartozó kis mértékű 
módosításának.

Szakmai ellenőrzés hívta fel a figyelmet arra, hogy módosítani kell a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30) 
önkormányzati rendeletet, a szociális étkeztetés szabályainak pontosí-
tásával. Az igénybevétel feltételei és a korábbi térítési díjak nem változtak. 
Ezzel összefüggésben kellett elkészíteni a Szakmai Programot is.
Határozat született a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. A felügyelők munkájáról 
a képviselők és a bizottságok kritikus véleményt és elismerést egyaránt 
megfogalmaztak.
Az április 8-ai országgyűlési választások helyi előkészületeként megválasz-
totta a Képviselő-testület a Szavazatszámláló bizottságok 18 tagját és 12 
póttagját.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Remeteszőlős Község 
Önkormányzata feladatellátási szerződéseket kötött korábban a 
közművelődés, különös tekintettel a nyilvános közkönyvtári ellátás bizto-
sítása érdekében. E szerződés felülvizsgálata során most a szolgáltatás díja 
évi 650.000 forint.
A Zsíroshegy u. 2/A szám alatt a Készenléti Szolgálat beruházásában, 
önkormányzati ingatlanon épül a Közbiztonsági Központ. Az Egyesület 
és az Önkormányzat olyan megállapodást köt, amely szerint a létesítmény 
önkormányzati tulajdonba kerül. Az épület állami és önkormányzati közfe-
ladatokat fog ellátni, így többek között a tűzoltás, műszaki mentés, köz-
területfelügyelet, közrendvédelem területén. Az osztott használat során a 
közüzemi költségviselés rendjét a használati megállapodás rögzíti.
Döntöttek a képviselők a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok 
és emlékművek felújítása” tárgyban kiírt pályázaton való részvételről. Az 
elnyerhető összeg 5 millió forint, 1 millió forint önrész mellett. Sikeres pá-
lyázat esetén a temetőben emlékparcella létesül.
Korábban pályázatot nyújtott be az Önkormányzat a Kossuth Lajos utca 
felszíni csapadékvíz-elvezetésének támogatására. Ennek eredményes-
ségéhez szükséges, hogy az érintett utcaszakasz egy része önkormányzati 
tulajdonba kerüljön. A cél az, hogy az úttest továbbra is állami tulajdonban 
és közútkezelői fenntartásban maradjon, azonban az úttesten kívüli részek 
– a útszegélytől a telekhatárokig – a település tulajdonában legyenek.
A Képviselő-testület Honti Zoltán képviselő urat a Pénzügyi és település-
fejlesztési bizottság tagjává megválasztotta.
Hozzájárult a Képviselő-testület ahhoz, hogy a „Nagykovácsi Ófaluért 
Egyesület” a település nevét viselje.
Zárt ülésen úgy döntöttek a képviselők, hogy jóváhagynak egy vízelveze-
tési szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodást és tudomásul vették 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester szabadságolási tervét.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és jegy- 
zőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat nagykovacsi.hu 
honlapján.  

Papp István
jegyző

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Adófizetők!
A 2018. évi adókat két egyenlő részletben 2018. március 19.-ig, és 2018. 
szeptember  17.-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.    
Amennyiben valami oknál fogva nem tudta teljesíteni határidőben az 
adó befizetési kötelezettségét, minél hamarabb jelezze írásban az ado@
nagykovacsi.hu e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.    
A helyi iparűzési adóalanyok figyelem!
2017. évtől elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is (NAV) be-
nyújtható az iparűzési adóbevallás, határidő: 2018. május 31. 

Felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl.férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:        11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám:11600006-00000000-45851245

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kel eljut-
tatni 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 2017. évi CL törvény 44. § alapján 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.

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  
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Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési 
választások időpontját. Az országgyűlési képviselők válasz-
tásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan meg-
alakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 
országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at 
országos listán kell megválasztani.

Az értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a sza-
vazóköri névjegyzéken szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek 
hiányában lakcímére 2018. február 19-ig megküldték. Ennek 
hiányában keresse fel a Helyi Választási Irodát a lenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet az alábbiak 
szerint
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget  
igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
•  Braille-írással készült értesítő megküldése, 
•  könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,
•  akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A szavazólap kitöltésében a fogyatékossággal élő választópolgárt 
segítheti a választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, ak-
kor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

Mozgóurna igénylése 
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, 
aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok mi-
att) kéri, annak kérése nem teljesíthető.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 
6-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodától, a sza-
vazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig at-
tól a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet igényelni, ahol a válasz-
tópolgár a névjegyzékében szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben nem sza-
vazhat, kizárólag a mozgóurnával.

Nemzetiségi regisztráció 
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy 
a központi névjegyzéken tüntessék fel nemzetiségének meg- 
nevezését, továbbá azt, hogy az országgyűlési választáson is 
nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a 
konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is 
kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy 
az adott nemzetiséghez tartozik-e.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a köz-
ponti névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy bármikor 
töröltesse nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, 
valamint az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében 
tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési 
választásokon 
•   ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy 

egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
•   ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, 

hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi 
regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára 
szavazhat (az egyéni jelölt mellett).

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok
A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából 
megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét 
és lakcímét. A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy 
megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük 
van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is 
megtiltsák adataik kiadását.
Ha valaki nemzetiségi választópolgárként regisztrál az 
országgyűlési választásokra, akkor a nemzetiségének országos 
önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és a lakcímét az 
ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.

Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a 
szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön 
tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegy- 
zékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. már-
cius 31-én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi  
Választási Irodához. Eddig az időpontig a külképviseleti név- 
jegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, 
és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik kül-
képviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét 
annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti sza-
vazókörben szavazhasson.

Átjelentkezés másik szavazókörbe
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás 
napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő 
helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme  
szerint illetékes Helyi Választási Irodában lehet intézni, legkésőbb 
a szavazást megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. 
Az átjelentkezésről nem készül papíralapú igazolás, hanem köz-
vetlenül felveszik a választópolgárt az érintett szavazókör név- 
jegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre 
lehet szavazni!

A jelöltállítás határideje március 5-e volt. A választókerületi 
jelöltek és az országos listát állító pártok névsoráról, valamint a 
választás részleteiről tájékoztatni fogjuk a tisztelt választókat.

A választással kapcsolatos ügyek intézése és további felvilágo-
sítás elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon, a valasz-
tas@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy személyesen a Helyi 
Választási Irodán történhet. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, 
Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Telefon: 06/26/555-009

Papp István
a Helyi Választási Iroda vezetője

Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési választásokhoz
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2018. évi országgyűlési választás a német nemzetiség szemszögéből... 

A 2018. évi országgyűlési választás rendkívül fontos esemény a magyarországi német nemzetiségek életében, 
hiszen megteremthetjük annak a lehetőségét, hogy a magyarországi német nemzetiségi közösségek teljes jogú 
német nemzetiségi képviselőt delegáljanak a parlamentbe.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) a 2018. évi országgyűlési választásra országos német 
listát állított. A lista élén Ritter Imre a német nemzetiségi parlamenti szószóló áll, aki megfelelő számú szavazat 
birtokában német nemzetiségi képviselőként képviselheti a magyarországi német nemzetiségi közösség érdekeit a 
parlamentben.
Ennek beteljesülése történelmi jelentőségű. A képviselő ugyanis sokkal szélesebb jogi és politikai lehetőségekkel 
élve szállhat síkra a Parlamentben népcsoportunk iránt elkötelezetten, függetlenként, pártok felett állva, mint egy 
parlamenti szószóló.

Ki szavazhat a német listára?
A német listára az szavazhat, aki feliratkozott a német névjegyzékre, azaz kérte, hogy a központi névjegyzékben 
kerüljön rögzítésre, hogy a német nemzetiséghez tartozik és egyben kérte, hogy az országgyűlési képviselők válasz-
tásán is a német listára szavazhasson.

A német névjegyzék a választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki e névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki 
nem szerepel, az nem szavazhat a német listára. 

A német nemzetiségi regisztráció
A választópolgárnak tehát kérnie kell, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre nemzetiségének meg- 
nevezése, továbbá az is, hogy az országgyűlési választáson a német listára akar szavazni.

A kérelem alapján a központi névjegyzékbe így regisztrált választópolgár a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata által állított országos listára, és egyéni választókerületében egy képviselőjelöltre (párt- vagy füg-
getlen jelöltre) szavazhat.

A regisztráció folyamata
Regisztrálni személyesen vagy levélben a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalban működő helyi választási 
irodában, illetve online lehet a http://www.valasztas.hu/ oldalon, a „nemzetiségi névjegyzékbe vétel” címszó alatt.

Segítséget nyújtunk a regisztrációhoz, illetve ha a nemzetiségi névjegyzékbe vétellel kapcsolatban bármilyen kér-
dése van.

Nagykovácsi Német nemzetiségi Önkormányzat
Dr. Klein Ferenc, elnök

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
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Az Amerikai Nemzetközi Iskola nagy hangsúlyt fektet településünk 
megismerésére. Fontosnak tartják a személyes kapcsolatot, mind a 
diákok, mind a tanárok részéről.
Ezért keresték meg Polgármester Asszonyt azzal a kéréssel, hogy a 
második évfolyam egyik osztálya személyes látogatás keretében szeretné 
átadni a részére írt leveleket.
Természetesen örömmel vártuk a gyerekeket, akik leveleikben arra keres-
ték a választ, hogy miért jó Nagykovácsi.
A levelekben kedves gondolatokkal és rajzokkal mondták el vélemé-
nyüket településünkről:
•   jó település, mert odafigyel a lakók igényeire;
•   jó település, mert figyelnek a tisztaságra – összegyűjtik a leveleket, 

kukákat helyeznek ki;
•   jó település, mert vannak játszóterek kicsiknek és nagyoknak is;
•   jó település, mert sok a zöld terület, folyamatosan ültetnek fákat, amik 

termelik a friss levegőt;
•   jó település, mert védik a helyi lakosokat – van önkéntes tűzoltójuk;
•   jó település, mert odafigyelnek a környezetvédelemre;
•   jó település, mert van több kávézó és játékbolt is;
•   jó település, mert nincs túl sok autó de sok a fa;
•   jó település, mert védik az erdőket;
•   ha szeretnél egy jó helyre jönni, akkor gyere Nagykovácsiba.
A gyerekek benézhettek a polgármester irodájába, megnézték a nemzeti 
lobogót, kérdéseket tettek fel a polgármester mindennapi munkájával 
kapcsolatban. Apró ajándékokat is kaptak: Nagykovácsi címeres kitűzőt 
és Nagykovácsi tollat, amivel a további leveleiket írhatják. Oldott, baráti 
hangulatban zajlott a találkozó, örültünk, hogy meglátogattak minket és 
hogy ilyen nyitottan ismerkednek azzal a településsel, ahol iskolába jár-
nak, ahol a hétköznapjaikat töltik.
Bármikor szívesen látjuk az Amerikai Nemzetközi Iskola növendékeit a 
jövőben is.

Szemesy Barbara alpolgármester

Nagykovácsi  
gyerekszemmel

TISZTELT ÜGYFELEINK!

a munkaszüneti- és ünnepnapokra tekintettel
a Polgármesteri Hivatal munkarendje

az alábbiak szerint változik:

március 10. szombat munkanap Ügyfélszolgálat
   8.00-11.30 óráig

március 15. csütörtök ünnepség 9 órakor  Hivatal zárva
  az Általános Iskolában 

március 16. péntek pihenőnap Hivatal zárva

március 19. hétfő munkanap  Ügyfélszolgálat
   8.00-12.00 és
   13.00-17.30 óráig

március 30. Nagypéntek pihenőnap Hivatal zárva

április 2.  Húsvét hétfő  Hivatal zárva

április 3. kedd munkanap Ügyfélszolgálat
   8.00-12.00 és
   13.00-15.30 óráig

 Kiszelné Mohos Katalin  Papp István 
 polgármester jegyző

Tisztelt Nagykovácsiak!
Testvérvárosi programunk keretében keresünk olyan nagykovácsi la-
kosokat, családokat, akik szívesen látnának vendégül pár nap erejéig 
olasz felnőtteket az otthonukban.

Az itt tartózkodásuk ideje alatt a programokat részben Nagykovácsi 
Önkormányzata szervezi, a vendéglatóknak a szállásról, a vendégek 
reggelijéről és néha a szállításukról kell gondoskodni.

A vendéglátók 2019 nyarán Olaszországba, Poggio Mirteto-ba, Rómához 
közeli városkába utazhatnak, ahol a helyi Önkormányzat látja vendégül 
őket, szállásukról és részbeni ellátásukról pedig hasonló módon gon-
doskodnak a vendéglátók.

Az itt tartózkodás időpontja:
2018. augusztus 08-12 (szerdától vasárnapig 4 éjszaka)

Jelentkezés és további információk a Polgármesteri Hivatalban 
Pataki Ildikónál, személyesen ügyfélfogadási időben, 
telefonon a 06 26 555 034/101 melléken, e-mailen: 
pataki.ildiko@nagykovacsi.hu vagy patakiildi74@gmail.com címen. 

Vendégeink Olaszországból
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„Január, február, itt a nyár!” – szól a mondás, ami azt jelenti, hogy csak 
a tél múljon el, aztán már jön a megújulás, a jó idő. 
Persze az idő múlására is figyelmeztet a szólásmondás, akárcsak arra, 
hogy a várva vár tavasz hamarosan beköszönt. 
Az év első két hónapjában jócskán mutogatta erejét a tél, pedig, olykor 
már a tavaszt idézték egyes napok hőmérsékletei. Rengeteg hó esett és 
nehezen kiszámíthatóvá vált az időjárás, sok-sok munkát adva a NATÜ 
közterületen dolgozó munkatársainak. Az elmúlt időszakban dolgozóink 
– munkaidejükön felül és hétvégi ügyeleti rendszerben is helytállva takarí-
tották és síkosságmentesítették a kijelölt közterületeket, járdákat, tereket, 
sportlétesítményeinket, buszmegállókat, emlékműveket és környéküket, 
lehetővé téve ezzel a biztonságos lakossági közlekedést. 

Köszönjük szóban, telefonon és emailben megkül-
dött együttműködő jelzéseiket, bejelentéseiket és 
elégedettségükkel kapcsolatos visszajelzéseiket!

Január végén, február elején még nem tudhattuk, hogy milyen égi áldást 
hoz ránk a farsangi hónap, a március sem a régi, hiszen emlékezzünk: 
néhány évvel ezelőtt március idusán, országszerte olyan nagy hó esett, 
hogy néhány napra szinte megbénította az egész országot. Tavaly pedig 
igazi arcát adta a március: napsütötte, kellemes előtavaszi volt a hónap.
Reméljük, hogy a következő napokban nem lesz részünk szélsőséges téli 
időjárásban s a tavaszba való „békés” átmenet arra is alkalmat ad, hogy 
nyugodtan körülnézhessünk a kertünkben s a házunk táján, számba ve-
hessük az előttünk álló tavaszi munkákat. 
A NATÜ munkatársai – ahogy sok helyi lakos is megtette már – 
tervszerűen számba vették a tavaszi teendőket, ami idén is bőven 
ad feladatot a településüzemeltetési intézménynek: tavaszi felújítás 
után megnyitjuk és üzembe helyezzük játszótereinket, sportpályáinkat, 
virágokkal díszítjük tereinket, a temetőt, a tél során megereszkedő fák 
veszélyes gallyait felmérjük és jelezzük a Polgármesteri Hivatal illetéke-
sei felé, illetve ifjító gallyazással megújítjuk a ránk bízott fákat, bokrokat, 
sövényeket. Folyamatosan takarítjuk és hordalék mentesítjük a nagy 
vízátfolyókat, a kijelölt árkokat, az Ördögárok belterületi szakaszát és a 
zöldülés megindulásával karban tartjuk a feladatul kijelölt önkormányzati 
ingatlanokat.
Tavaszi feladataink mellett továbbra is biztosítjuk az általános iskolai 
étkezést, az ELMŰ pont, a Szelektív Hulladékgyűjtő Pont működését, az 
orvosi rendelők és a KMB iroda üzemeltetését és nagy odafigyeléssel vár-
juk a sportolni vágyó gyerekeket, családokat, baráti társaságokat, egyesü- 
leteket a új önkormányzati sportlétesítményeknél: a kültéri sportparkban 
és a műfüves pályán a Nagyszénás utcában.

Figyeljék hirdetéseinket a helyszíneken és a natu.
nagykovacsi.hu honlapunkon. Várjuk észrevéte-
leiket, jelzéseiket a 06 26 355 159 telefonszámon 
és a natu@nagykovacsi.hu email címen, valamint 
szeretettel várjuk Önöket személyesen a NATÜ 
irodában: 2094 Nagykovácsi Pók u. 58. szám alatt.

Kántor Ágnes intézményvezető

Télidőben tavaszváráskor

HIRDETMÉNY
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,  

hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete a 110/2017. (IX.21) Kt. számú határozatában 

foglaltaknak megfelelően, a temetőkről  
és temetkezési szolgáltatásról szóló  

1999. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdésében előírtak szerint
a Nagykovácsi Köztemetőben található, 1990. évig 
lejárt és újra nem váltott temetési helyeket lezárja.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény  
(továbbiakban: NATÜ) a temető üzemeltetőjeként több helyen,  

így országos és helyi lapokban, hirdetményeken  
és az érintett temetési helyek felcímkézésével hívja fel  

a hozzátartozók figyelmét arra, hogy a temetési helyek felett  
a rendelkezési joguk lejárt. A lejárt temetési helyek listáját  

az önkormányzat honlapján (www.nagykovacsi.hu, valamint  
a temetőt üzemeltető Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 

honlapján http://natu.nagykovacsi.hu) találhatják az Érintettek, 
továbbá olvashatják a Nagykovácsi Temető hirdetőtábláján.
A meg nem váltott temetési helyek 2018. április 30. napjától  

folyamatosan felszámolásra kerülnek.
Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy a rendelkezésre  

jogosultaknak lehetősége van – az elkövetkezendő hat hónapon 
belül – a sírhely újraváltására. 

Ehhez a temetőgondnokot a Nagykovácsi Temetőben,  
vagy a NATÜ irodát (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) kell felkeresni, 

ahol az adategyeztetés mellett felvilágosítást adnak a temetési 
hely lezárásával és megszüntetésével kapcsolatban,  

illetőleg az újraváltás módjáról.

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény
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Emlékezetünk porlepte padlásán kutakodván – a címbeli orosz népdalra 
ráismerve – a hős dalnok segítségül hívja a bunkócskát.
De milyen segítségre számíthatunk vajon attól a „bunkócskától”, amely nem 
az eleven fa gircses-görcsös ágából, hanem emberből van faragva? Mert- 
hogy édes anyanyelvünkben ma már a bunkón nem a fa ágának görcsös-
csomós végét, ill. vasdorongot (ld: Ballagi értelmező szótára, 1867.) értjük, 
hanem rendkívül találó módon azt a faragatlan, öntörvényű emberszabású 
lényt, akinek (amelynek?) amúgyis meglehetősen szegényes szótárából 
hiányoznak az olyan szavak, mint becsület, segítőkészség, mások iránti tisz-
telet és megértés, közösségi érzés, udvariasság és előzékenység, hogy csak 
a lényegesebbeket említsük. Szomorúan, és riadtan figyelem a bunkóság 
immár járványszerű terjedését, amely csak részben magyarázható a „visel-
kedéskultúra megváltozásával” (hogy finom és tudományos megközelítést 
alkalmazzunk a kérdés elemzésénél...), sajnos ez már generációs gondot 
okoz, hiszen az értékrend és szilárd erkölcsi alap nélkül élő szülő már képte- 
len helyes útmutatást adni gyermekének, nevelési eszközei közül hiányzik 
az oly kívánatos „majd én embert faragok belőled, édes fiam!” kezdetű atyai 
gyürkőzés. Marad jobb híján a televízió ilyen-olyan (és többnyire negatív) 
hatása, meg az óvoda-iskola szárnyaszegett igyekezete, hogy „beillessze 
a társadalomba” a növekvő bunkócskát. Ez általában igen nehéz feladat, 
hiszen a bunkó már kis suháng korában is igen fejlett éntudattal rendel-
kezik: akaratát mindenekfelett érvényesíti, erőszakos és kezelhetetlen, a 
korlátozás, a nevelés hisztérikus reakciót vált ki belőle. Erre mondja bunkó-
apuka, hogy életre-való a srác, nem hagyja magát! Sajnos ezt a szemléletet 
még erősíti az a neoliberális álláspont, miszerint az egyént fel kell szabadíta-
ni, hogy kifejezhesse (megvalósíthassa) önmagát, ha ugyanis korlátozzuk, 
akkor frusztrált és deviáns (óh, mily szép szakkifejezések!) lesz, és jön a 
kábítószer, az alkohol, az öngyilkosság. Ezzel ellentétben a közösség, a tár-
sadalom nyájban terel, uniformizál, követelményrendszert állít, tehát nem 
szolgálja a fejlődést. Ezután a kérdés már csak az, hogy ilyen előzmények 
után mit jelent a „fejlődés”? Talán az atomizálódott társadalom, az  
„egokrácia” kora következik? Jöjjön tehát az anarchia, a törvények és rend 
nélküli világ, ahol nekem mindent szabad, neked meg kuss? Ahol kigyúrt, 

izomagyú, ürestekintetű fenevadak döntenek sorsunkról? Továbbvizsgál-
va a bunkó természetrajzát, és megpróbálunk azonosulni gondolkodás- 
módjával, megállapíthatjuk, hogy bunkónak lenni alapjában jó dolog, 
hiszen az alapvető erkölcsi normák megtartása komoly strapát jelent (lásd 
még: önfegyelem, tolerancia, empátia), így a bunkót egy dolog tarthatja 
csak kordában, egy nála erősebb bunkó.
Miután tehát bunkónak lenni jó és kényelmes dolog, a modell továbbter-
jedése garantált. Emberszabásúnk, (akinek agya tömör fából van, ld. még: 
fafej) alkotni, teremteni önállóan nem képes, így sikerélményhez más 
módon jut: a pusztítással. A kosz, a lepusztultság nem zavarja éntudatát, 
hiszen ő maga is kívül-belül koszos és lepusztult. A szépség és harmónia za-
varja, ezért igen sikeresen küzd ellene, a megtorlás legcsekélyebb veszélye 
nélkül, példaként a falfirkákat hoznám fel.
Van még egy, a bunkók kategóriájához tartozó újgazdag típus, amely pallé-
rozottabb elmével, drága és hatalmas autóval és házzal rendelkezik. Ezen 
egyénekből is hiányzanak a normális közösségi együttéléshez szükséges 
erkölcsi és magatartási jegyek. Belőlük lesz a fenyegető-feljelentő szom-
széd, aki ugyanakkor „ez az én kertem, itt azt csinálok, amit akarok” felkiál-
tással vasárnap benzines fűnyíróját vagy hifijét bőgeti, esetleg nejlont éget. 
Ő az, aki mindenáron bizonyítani akarja, hogy az ő kocsija a leggyorsabb, 
és a kanyarban, záróvonalon keresztül saját és mások életét kockáztatva 
akár egy perccel hamarabb ér haza, (hazaér?) mint a szabályosan, óvatosan 
vezető autós. Kiszámoltam, hogyha valaki Adyligetről jön kb. 60-70 km/
órával, 5 perc alatt ér be Kovácsiba! Aztán megáll ott, ahol éppen dolga 
van, mindegy neki, ha a főutca egyik sávját foglalja is el. Ő az is, aki teher- 
autójáról egy óvatlan pillanatban lezúdítja a törmeléket ahol éppen helyet 
talál, vagy háztartási szemetét az Ördögárokba dobja, vagy a közterületi 
szeméttartóba gyömöszöli, nagy örömére a kóbor kutyáknak. Utána pedig 
fintorog, hogy milyen koszos Nagykovácsi, és az önkormányzat nem végzi 
rendesen a munkáját! – tisztelet természetesen a kevésszámú, tisztessége- 
sen élő és cselekvő kivételnek!
Végül felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk? Szerintem a bírságolás a végső 
eszköz kell, hogy legyen, elsősorban meggyőzni kell egyaránt mindenkit 
bunkóstul-rendesemberestül, hogy tiszta, rendes faluban boldogabban le-
hetne élni, és talán eljuthatunk arra a szintre is, hogy önként is hajlandóak 
lennénk szépíteni, „tisztába tenni” Nagykovácsit, mert a miénk. El kell gon-
dolkozni azon a lehetőségen is, hogy a Tiszta udvar, rendes ház kezdemé-
nyezést fölelevenítve jutalmazni a legcsinosabb, legtisztább portákat.  
Az iskolai nevelésben pedig erősíteni kell a gyerekekben a szülőhely iránti 
ragaszkodást és szeretetet, hogy nekik már természetes legyen a közösség-
ben való gondolkodás, a „gondolkodj nagyban, cselekedj kicsiben” elve.

SEJ, te BUNKÓCSKA,  
te drága...!
Janits Béla

2015 szeptembere óta végzünk aktív ifjúságnevelő tevékenységet Nagy- 
kovácsiban. Kezdetben idősebb, 12-14 éves fiatalokat vártunk. Néhány  
– szám szerint három – lelkes fiatallal indult el a „csapat”, akik vállalták, 
hogy életüket a cserkészelvek, valamint a cserkésztörvény szellemiségében 
kívánják élni. Erre tettek fogadalmat 2016 nyarán egy másik, nagyobb múlt-
tal és létszámmal rendelkező csapat, a miskolci 1227. számú Pray György 
cserkészcsapat táborában, Káptalanfüreden. 2017-ben is velük tartottak a 
nagyhutai Kavicsváltó-réten, de számos más évközi programon, valamint 
helyi megemlékezéseken is megjelentek. Az idei tanévre ez a kis társaság 
annyira megerősödött, hogy megnyitottuk kapuinkat a fiatalabb gyerekek 
előtt is. Így vágtunk neki az iskolaévnek 25 fővel. 
A cserkészet egy önkéntes ifjúságnevelő mozgalom, mely nemtől, va- 
gyoni helyzettől, vallási felekezettől függetlenül mindenki számára nyitott. 
Angliából származik, gyökerei 1907-ig nyúlnak vissza, mikor Lord Robert 
Baden-Powell, brit lovassági tábornok megrendezte a világ első cserkész-
táborát a Brownsea-szigeten. Egy évvel később, 1908-ban jelent meg  
Scouting for boys (Cserkészet fiúknak) című irománya, melyben a 
cserkészalapelveket rögzítette. Magyarországon 1910 óta van jelen a 
cserkészet; a Magyar Cserkészszövetség 1912-ben alakult meg. 
A magyarországi cserkészet célja, hogy felelős állampolgárokká, „embe- 
rebb emberekké, magyarabb magyarokká” váljanak, válhassanak azok, akik 
csatlakoznak. Nekünk Nagykovácsiban kiegészülnek céljaink azzal, hogy 
felelevenítsük, ápoljuk, terjesszük a fiatalok körében az egykori helyi, sváb 
hagyományokat is. Ezért választottuk csapatunk névadójául az egykori 
plébánost, Greszl Ferencet, aki 1946-ban szintén elszenvedője volt a ma- 
gyarországi németek kitelepítésének.

Számos programon vagyunk már túl a 2017-2018-as tanévben. A 
cserkészévnyitó és a rendszeres heti őrsgyűlések mellett részt vettünk az 
októberi megemlékezéseken, tartottunk csapatkarácsonyt, valamint sike- 
resen megtartottuk első téli túránkat is. 2017. december 22-e óta a Magyar 
Cserkészszövetség Országos Tanácsának határozata alapján, immár hivata-
losan, bejegyzetten működik az 1048. számú Greszl Ferenc cserkészcsapat, 
amelyért ezúton is köszönünk mindennemű segítséget, amit kaptunk. 
További várható programjaink a tanévre: a téli mintájára egy tavaszi kirán-
dulás, részvétel a március 15-i megemlékezésen, valamint az I. cserkész-
kerületi számháborún, majd később a májusi Országos Cserkésznapon. 
Terveink szerint az idei évben végre meg tudjuk tartani első saját nyári 
táborozásunkat is július 22-e és 27-e között Bernecebarátin, ahol újoncaik- 
nak lehetőségük lesz próbázni és sikeres próba esetén fogadalmat tenni, 
ezzel együtt elnyerni a magyar cserkészek zöld színű cserkésznyakkendőjét. 
Reményeink szerint a jövőben még többen csatlakoznak majd hozzánk, 
és Nagykovácsi közös-
ségének is hasznos 
és aktív tagjaivá vál-
hatunk. Amennyiben 
jobban meg szeretné-
nek ismerni minket, 
vagy kérdésük lenne, 
kérem keressenek fel 
a greszlferenc@gmail.
com email címen. 
Zárásként a cserkészek 
köszönésével kívá-
nok Mindenkinek: Jó 
Munkát!

Cserkészek
Springer Bence
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A gyönyörű természeti környezet mellett Nagykovácsi egyik fő értéke a 
biztonság. Sok kis és nagyobb gyermekes család választotta otthonául 
településünket, mert biztosak benne, hogy itt nem csak a nagyváros 
zajától, de a városban leselkedő számtalan veszélytől is távol tudhatják 
magukat és gyermekeiket. A régebben itt élők és az idősebb korosztály 
tagjai is nyugodtak lehetnek, hiszen mindennapjaik csendes békében tel-
nek, amelyekben rémhírekről csak az esti híradó beszámolóiban értesül-
hetnek. 

Az Ön számára mi volt a legemlékezetesebb esemény 2017-ben?
A 3 óvodai közlekedési nap. Ezeket nagyon élvezték a gyerekek, hiszen köz-
vetlenül nézhették meg az egyenruhákat, beleülhettek a rendőrautókba, 
rajzoltak, teszteket töltöttek ki, táblákat értelmeztek és közlekedési szabá-
lyokat  tanultak. Egy egész napra lezártuk a Kolozsvár utcát, KRESZ pályát 
alakítottunk ki és gyakoroltattuk velük a biztonságos közlekedést. 

Összehasonlítva a környező településekkel, mit gondol Nagykovácsi 
közbiztonságáról?
Nagykovácsit maximum a lakosságszám alapján lehet összehasonlítani 
a többi településsel, hiszen zsákfaluként speciális az elhelyezkedésünk. 
Összességében nagyon jó helyzetben vagyunk, mind a közlekedés, mind 
a közbiztonság szempontjából. Településünk a bűnügyileg kevésbé 
fertőzöttek közé tartozik. 

Milyen típusú események, cselekmények adtak munkát az elmúlt 
időszakban?
Jellemzően vagyon elleni bűncselekményekkel találkoztam, legtöbbször 
a lakóépületekből történő lopásokkal és mindösszesen kettő betöréssel. 
Személy elleni bűncselekményként zaklatás, személyi szabadság megsér-
tése és becsületsértés fordult elő.

A biztonságtudat egyik eleme az éjszakai nyugalom. Mit tehetünk  
azért, hogy a mostanában ismétlődő üzemanyaglopásoknak ne 
legyünk szenvedő alanyai?
Először is gondoljuk végig, hogy mindent megteszünk-e azért, hogy ne 
váljunk bűncselekmény áldozatává, pl. beállunk-e a garázsba éjszakára, 
figyelünk-e a szomszédainkra vagy a gyanús gépkocsik megjelenése  
esetén felírjuk-e a rendszámokat és értesítjük-e a hatóságokat? Ebben is 
számítunk a lakosság segítségére, hiszen őrizni kell az értékeinket. 

A közlekedési balesetek egyre gyakoribbá válnak Nagykovácsiban, 
főleg a bevezető úton. Ön mit gondol erről, melyek a kiváltó okai?
Véleményem szerint mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy mek- 
kora az a sebesség, amellyel még biztonságosan tud haladni, hiszen 
a sebességet jelző táblák nem azt jelentik, hogy annyival kell menni.  
E mellett, időben kell elindulni, mert a késés rossz döntéseket szül és rossz 
vezetési stílust generál, valamint a gumik- és a gépkocsi műszaki állapota 
is alapvetően fontos összetevő, főleg télidőben.

A Kossuth utcai parkolási problémákra Ön szerint van-e a lakosság részé- 
ről ráhatás? Mi mit tudunk tenni ennek a csökkentéséért?
Ne legyünk tehetetlenek, ne sajnáljunk otthonról autó nélkül közlekedni, 
nyáron kerékpárt használni, vagy akár 100 métert sétálni az autónktól a 
boltokig. Tapasztalatom szerint a párhuzamos utcákban mindig van hely, 
és a külső parkolókban is meg lehet állni.

Ön milyennek látja az együttműködést a Rendőrség és az Önkormány- 
zat között?
Az együttműködést kiemelkedően jónak ítélem, és magam részéről  
igyekszem, hogy ez a jövőben is hasonló maradjon, ahol pedig lehet, fel 
kell fedezni azokat a lehetőségeket, amelyekkel további javulás érhető el. 

Az iskolába érkező és induló gyerekek biztonságát mivel lehetne növelni? 
Először is tanítsuk meg őket közlekedni, valamint sokat segítene az iskola 
és az óvoda környéki járdák kialakítása. A kerékpáros, rolleres gyerme-
keknek ismerni kellene a jobbkézszabályt, a jobbratartás kötelezettségét 
valamint a közlekedési táblákat. E mellett fontos, hogy a gyermekeknél 
legyen ott a szülők elérhetősége.

Jövőre elkészül az új közbiztonsági központ, mit jelent ez a Nagyközség 
számára?
Nagyon várom, hogy elkészüljön és befejezzük. A tervek szerint az új 
központ és a szolgáltatásai nagyban fogják segíteni a hatékony rendőri 
feladatellátást.

Záró kérdésként: Törzsőrmester úr, mit szeret Nagykovácsiban?
Nagyon szeretem ezt a települést, mert szép és nyugodt hely, ahol min-
den megvan, ami egy családnak szükséges a békés és kiegyensúlyozott 
élethez. Véleményem szerint hálásnak kell lennünk, hogy egy zsákfaluban 
lakhatunk.

Nagykovácsi Nagyközség  
közbiztonsága  
a Körzeti Megbízott 
szemével
Interjú Veverka Gábor törzsőrmesterrel
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester

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: 06-70/387-9999

  KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 58.

Telefon:  06-26-355-613
Panaszukkal, észrevételeikkel kapcsolatban várom  

a tisztelt Nagykovácsi lakosokat,  
minden páratlan héten,  

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester
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Ha olyan alapítványhoz szeretné  
eljuttatni adójának 1%-át, amelyik

– helyben használja fel,
– helyi lakosokon, rászorulókon segít,

– a helyi közösséget erősíti,
– amelyikre rálátása van, 

hogy mire és hogyan költik,
akkor rendelkezzen a nehéz helyzetben lévő 

nagykovácsi lakosokat támogató 

„Fejér György”
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány javára.

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
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Idén is megmérettették magukat gyerekeink természettudományokból 
harmadiktól nyolcadik évfolyamig. Az ünnepélyes eredményhirdetésre  
6 csapatunk kapott meghívót! A legjobb csapatok és felkészítőik:
3. évfolyam (77 csapat) 
2. hely: Természetvédő lányok – Kőszegi Kira, Haaz Réka, Hevér Vilma, 
Németh Emma. Felkészítő: Tóth Mihályné Erzsike néni
12. hely: Lombhullatók – Földvári Béta, Tegzes Veronika, Molnár Lilla,  
Torvaji Nóra. Felkészítő: Balik Mónika 
4. évfolyam (70 csapat) 
1. hely: Természetesek – Sebők Zsófia, Márta Szilárd, Papp Levente, 
Tafferner Márton. Felkészítő: Veres Ildikó – A CSAPAT AZ ORSZÁGOS 
DÖNTŐBE JUTOTT!

6. hely: Hangyák – Ács Kíra, Harka Ödön, Pásztor Áron, Zsigmond Balázs. 
Felkészítő: Lipákné Kálóczi Gyöngyi
17. hely: Zöld indák – Erdős Kata, Kópházi Kamilla, Bonifert Gergely, Föl- 
desi Csaba. Felkészítő: Veres Ildikó
5. évfolyam (111 csapat)
2-3. hely holtversenyben:
Négylevelű lóhere – Angeli Zsófia, Holics Hanna, Kardos Gréta, Meszlényi 
Attila. Felkészítő: Smetana Erika
Négylábú csodapók – Környei Kristóf, Andersen-Soós Emma, Golda Esz-
ter, Torvaji Kinga. Felkészítő: Smetana Erika 
MINDKÉT CSAPAT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT!
7. hely: Vadmacskák – Harangozó Lilla, Pintér Zsófia, Szűcs Vivien, Karsai 
Szonja. Felkészítő: Smetana Erika

6. évfolyam (94 csapat) 
9. hely: Zöldek urai – Dajka Bence, Erdélyi Bende, Török Bíbor, Farkas 
Szonja. Felkészítő: Bolykó Bernadett
11. hely: Gyökerek – Simon Zselyke, Balla Bendegúz, Németh Eszter, Láng 
Mihály. Felkészítő: Bolykó Bernadett
18. hely: Golgoták – Milassin Brúnó, Lányi Bíborka, Pál Zsófia, Fodor Bálint. 
Felkészítő: Bolykó Bernadett
7. évfolyam (58 csapat) 
15. hely: Rusnya virsli és csatlósai – Trencsánszky Zsófia, Kovács Virág, 
Golda Márton, Géró Péter. Felkészítő: Smetana Erika, Vörösháziné Kele 
Gabriella, Eperjesi Tamás
8. évfolyam (38 csapat) 
2. hely: Haldokló agyhalottak – Telek Bence, Egri Mátyás, Nagy Szemere, 
Papp Ágoston. Felkészítő: Smetana Erika, Vörösháziné Kele Gabriella,  
Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit
A CSAPAT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT!

9. hely: Boruló bástyák – Dajka Bálint, Rákóczi Bianka, Barlay Emese, Láng 
Borbála
16. hely: Nemecsekina – Földesi Katinka, Golda Ilona, Milbauer Jázmin, 
Hodász Ibolya. Felkészítő: Smetana Erika, Vörösháziné Kele Gabriella,  
Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit

Bolyai  
Természettudományi 
Csapatverseny
4 csapat az országos döntőben!
Smetana Erika földrajz-biológia szakos tanár

Ebben az évben első alkalommal indultunk az Oktatási Hivatal által  
szervezett 7-8. osztályosok országos történelem tanulmányi versenyén. 
Az iskolai fordulón 10 lelkes 7. b osztályos tanuló indult. 
A verseny anyagát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regioná-
lis Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ állította össze. A téma a XIX. 
századi magyar történelem – a reformkor, forradalom és szabadságharc, 
valamint a „boldog békeidők” – volt. Az indulók közül ketten elérték a 
70%-ot, amellyel továbbjutottak a megyei fordulóra. Ezt február 8-án 
rendezték meg a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnáziumban. 
A feladatsor nehéz, elgondolkodtató és sokszor komoly asszociációs 
képességet igénylő feladatokat tartalmazott. Nagy meglepetésünkre (és 
persze még nagyobb örömünkre) Trencsánszky Zsófia a 11. helyezést, Ko-
vács Virág pedig a 33. helyezést érte el a 45 induló közül. 
Sikerükhöz gratulálunk!

Történelem verseny
Hanula Krisztina történelemtanár
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Idén 20. alkalommal rendezte meg iskolánk a Kazinczy Ferencről el- 
nevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt a felső tagozatos diákok 
számára. A vetélkedőn részt vevő diákok egy szabadon választott és egy 
– a verseny szervezői által kiválasztott – kötelező szöveget olvastak fel. 
A versenykiírás szerint a 20-25 soros prózai szöveg csak eredeti, magyar 
– 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi vagy igényes köznyel-
ven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem 
tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. A versenyre 
szépen felkészülve, a kiírásnak megfelelő szövegeket választva érkeztek 
a diákok. Gyönyörű részleteket hallhattunk többek között Fekete István, 
Szabó Magda, Wass Albert, Gárdonyi Géza műveiből.

  I. helyezett: Tory András 5. o.
 Ilcsik Boglárka 6. o.
 Trencsánszky Natasa 7. o.
 II. helyezett:  Kardos Gréta 5. o.
 Láng Mihály 6. o.
 Trencsánszky Zsófia 7. o.
III. helyezett:  Angeli Zsófia 5. o.
 Somorjai Dorka 6. o.
 Hodász Dorottya 6. o.

A területi vetélkedőt február 8-án tartották meg Budaörsön, ahol Ilcsik 
Boglárka képviselte iskolánkat.

Kazinczy-verseny 2018.
A Kazinczy Ferencről elnevezett verseny területi fordulóját idén február 
8-án rendezték meg a Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában.
Miután édesapámmal megérkeztünk a verseny helyszínére, a hatalmas 
épület legfelső szintjére vezettek minket. A felkészülő/várakozó te- 
remben velem együtt 12 versenyző várta a vetélkedő kezdetét. Addig is 
ínycsiklandó szendvicsekkel, almával, üdítővel csillapíthattuk éhünket-
szomjunkat. Nemsokára egy tágas olvasóterembe vezettek bennünket, 
ahol gyönyörű muzsikaszóval köszöntöttek. Ezután megkezdődött a 
verseny. Egy – erre külön kiválasztott teremben – olvastuk fel egyenként a 
kötelező, majd a szabadon választott szöveget. A kötelező szöveg Mátyás 
király lakodalma címet viselte. Ekkor nem lehetett bent senki a zsűrin kívül, 
de a szabadon választottnál már igen. Hallhattunk történeteket Gárdonyi 
Gézától, Fekete Istvántól, Bálint Ágnestől és még sok mindenki mástól. Én 
Fekete István Bogáncs című regényének egy részletét olvastam fel.
Majdnem fél óra várakozás után megkezdődött a díjkiosztás. Ez a 7.-8. 
osztályosokkal kezdődött, aztán következtünk mi, az 5.-6. osztályosok. 
Mindenkin látszott, hogy feszült egy kicsit. A zsűritagok először pár szót 
intéztek mindkét korcsoporthoz, hasznos tanácsokkal láttak el minket. 
Azután átadták az okleveleket és a könyveket a 3. és a 2. helyezettnek. 
Nagyon izgultam, mert egyiket sem én kaptam. Valóban én?... És akkor 
kimondták a nevemet. Meglepődtem, de rettentően örültem. A szüleim 
is büszkék voltak rám, és persze a felkészítő tanárom, Hanula Krisztina 
tanárnő is. 
Azóta is, ha arra a napra gondolok, mindig óriási boldogság tölt el. Ér-
demes volt mindennap gyakorolni. Köszönöm a szüleimnek és Kriszta 
néninek is a felkészítést!

A „Szép Magyar Beszéd” 
verseny területi fordulója
Ilcsik Boglárka 6. a

Magyartanárok

Január 29-én Budaörsre utaztunk a Körzeti Kézilabda Diákolimpia 
döntőjére. Öt csapat között dőlt el a továbbjutás. Az első meccset rögtön 
a házigazda csapatával játszották fiaink, és mint később kiderült ők vol-
tak a legerősebbek. Jó játékkal, kevés különbséggel, de elvesztették a  
meccset a fiúk. A következő mérkőzést nagyon jó játékkal megnyertük, 
ami után következett a holtpont. Így a harmadik játékban kikaptunk. Az 
utolsó meccsnek már nem volt tétje. Sikerült a dobogó harmadik fokán 
végezni, viszont sajnos így nem jutottunk tovább a következő fordulóba. 
A csapat tagjai: Bertalan Tamás, Éles Bence, Endrédi Bálint, Erdélyi Bende, 
Kosztoványi András, Papp Ágoston, Zgyerka Máté.
Gratulálunk a kitűnő eredményhez!

Körzeti Kézilabda 
Diákolimpia
Erdei Sándor testnevelő tanár

A 8. osztályaink központi írásbeli felvételi eredményei

 magyar matematika összesen
iskolai átlag 38,1 24,7 62,8
országos átlag 32,9 18,3 51,2
különbség 5,2 6,4 11,6
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A farsangi időszak az öröm, a mulatság ideje a Nagykovácsi Általános 
Iskolában is. Február 2-án délután nagy izgalommal gyülekeztek a felsős 
diákok a farsangi bálra. 
Az osztályok már hetekkel korábban elkezdték a készülődést erre az al-
kalomra. Az est során egy-egy előadást láthattunk tőlük, mellyel nagy 
örömet szereztek egymásnak. 
Az 5.a osztály tagjai takarítónőknek öltöztek és jót nevethettünk vicces 
táncos műsorukon. Az 5.b osztály két táncot is bemutatott: egy mazso-
rettbemutatót és a Pál utcai fiúk című musical táncfeldolgozását. Az 5.c-

sek esernyőkkel tették látványossá táncprodukciójukat. Az 5.d osztálytól 
gyönyörű jelmezekben, vetítéssel egybekötött élőképeket láthattunk. A 
6.a-sok egy kis színdarabbal készültek, mellyel Magellán útját játszották 
el. A 6.b osztály énekes, vetítéssel színesített műsort adott elő, melyben 
bemutatták, hogy milyenek is ők valójában. A 6.c-sek gondolatban a 
Karib-tengerre utaztak hajójukkal és kalózokká váltak. A 7.a osztály tán-
cos műsora egy „elvadult föciórát” mutatott be. A 7.b-sek sötétben fosz-
foreszkáló karkötőkkel tették különlegessé modern táncukat. A 8.a osztály 
tagjai is bebizonyították, hogy milyen jól tudnak táncolni, a 8.b-sek pedig 
csodálatos „ékkövekké”, vagyis balerinákká változtak. 
A vidám műsorok után a diákok az osztálytermekben frissülhettek fel, 
majd elkezdődött a várva-várt disco, a nagy, közös tánc. 
Köszönjük az osztályfőnököknek a táncok, színdarabok betanítását, a 
szülőknek a szép jelmezeket, a diákönkormányzat tagjainak a szervezést!

Farsang a felsősöknél
Kuszál-Gombos Adrienn, a Diákönkormányzatot segítő pedagógus

...jöttünk vígan maszkabálba, télbosszantó maskarában!

A Nagykovácsi Általános Iskola alsósainak farsangját idén a 2.b osztá- 
lyosok nyitották meg egy télűző, bálba hívó felvonulással. A népi ha- 
gyományok szerint szoknyába öltözött fiúk, s férfi parasztruhába öltözött 
lányok dalokkal, mondókákkal, medvetáncoltatással, bikavásárral s nagy 
hejehujával köszöntötték az egybegyűlt szülőket, nézőket, maskarás 
felvonulókat. A kicsi, ám egész tornatermet betöltő hangú társaságot a 
sokszínű és ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe öltözött kisdiákok követ-
ték osztályonként. A már szokványosnak tetsző szuperhős, mesehős figu- 

ráktól kezdve a sportolókat, foglalkozásokat megjelenítő karaktereken, 
állatokon át a különleges lényekig, szemkápráztató kavalkádját láthat-
tuk a maskaráknak. Még az egészen hétköznapi emberi alakok sem 
hiányozhattak ebből a társaságból. Természetesen – mindannyiunk víg-
ságára – az osztályokat vezető, kísérő tanárok sem restelltek különböző 
gúnyákat ölteni magukra, megnevettetve ezzel a nézőket. A felvonulást 
a 4.a osztályosok cirkuszi produkciója zárta, melyben akrobaták, kötéltán-
cosok, állatidomárok, bohócok, és szemfényvesztők sokasága szórakoz-
tatta a nagyérdemű közönséget. És végül, de nem utolsó sorban meg- 
csodálhattuk Mr. Jump (alias Pejchev Paczo) lélegzetelállító és könnyeket 
fakasztóan mulatságos trambulinos mutatványait. Mint ahogy minden 
farsangi mulatság legfontosabb mozgatórugója a tánc, a zene, így volt ez 
nálunk is. És Czene Zsuzsa vezetésével egy moldvai táncház formájában 
intettünk búcsút a télnek. Bár utóbb úgy tűnik még maradna egy kicsit...

Farsang az alsósoknál
Virág Jácint
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NATE Esték keretében november végén vetítettük David Attenborough 
„Hány embert tud eltartani a Föld” filmjét. A sikert követően Ökofilmklubot 
indítottunk. Az első alkalommal a Holnap című francia dokumentumfilmet 
vetítettük egy országos akció keretében.
Számos filmben magyarázzák el szakértők, milyen veszélyek fenyegetik az 
emberi fajt és kultúrát – nem a Földet, mert az köszöni jól el van és lesz is 
velünk vagy nélkülünk is –, hogy mennyire az utolsó percben vagyunk, s 
hogy milyen fontos lenne a MI felelős magatartásunk, összefogásunk. Az 
emberi faj a kulturális evolúció révén lett igazán sikeres, tehát nem újdon-
ság, hogy a siker titka az egymástól tanulás.
A két órás film öt témára fókuszál (mezőgazdaság, energetika, gazdaság, 
oktatás, demokrácia), bemutatva jó és megvalósított (!) ötleteket, frappáns 
megoldásokat. A népes nézőközönségre a film nagy hatást gyakorolt, s a  
többség ott maradt az utána következő beszélgetésre is, melynek 
fókuszában az volt, hogy helyi szinten mit lehetne a látottakból megvaló-
sítani, mik a legnagyobb helyi kihívások és ezek megoldásai.

Sokan értették meg mára, hogy az ipari mezőgazdaság hosszú távon nem 
fenntartható, hiszen tönkretesszük vele a létalapunkat, a termőföldet, s a 
végtermék az egészségtelen produktumok (sokszor az élelmiszer szó sem 
használható rá) sokasága, melynek nagy része ráadásul a szemétben köt ki. 
Pedig lehetne ezt másképp is, vegyszermentes, permakultúrás módszerek-
kel helyi – nem pedig ezer kilométereken át utaztatott – élelmet termelni 
és fogyasztani. A NATE közösségi kertjében – igaz ugyan, ott a terület nem 
közösségi, hiszen magántulajdon lett erre a célra felajánlva –, kis közösség 
tanulhatja meg ennek alapjait. A NATE közösségi kertje mellett újabb ki-
alakítását is javasolták, hogy még több lakos tudja elsajátítani a zöldség, 
gyógy- és fűszernövény termesztés alapjait. A Kispatak Óvoda vezetője 
konkrét elképzeléssel állt elő egy ovis kertre, amit a későbbiek során közö- 
sen ki fogunk dolgozni.
Felmerült továbbá, hogy falunk nap- (csak 3 hektár földterületet igényelne), 
illetve szélenergiára alapozva energiából is önellátó lehetne. Felvetették, 
hogy ezek csúf létesítmények – tehát ne az én szomszédságomban legyen 
–, igaz, de azt tudomásul kell venni, hogy az energiáról senki sem szeretne 
lemondani. Nagykovácsi legnagyobb légszennyeződés típusát a lebegő 
mikroszemcsék jelentik, melynek fő forrása nálunk a nagyon erős autós 
forgalom, tehát jó lenne az autózást korlátozni/szabályozni, de ehhez a jó 
szándékon kívül nélkülözhetetlen a járdák és kerékpárutak fejlesztése.

Érdekes volt, hogy a gazdaság témaköre kevéssé ingerelte vitára a közön-
séget, pedig nyilvánvalóan ez az egyik fő területe a teendőknek globális 
szinten. Példákat láttunk tudatos, nem szennyező vállalatokra vagy helyi 
pénzek használatára – persze az öntudatosság ehhez kevés, kell egy kriti-
kus méretű helyi gazdaság és támogató szabályozási közeg is.
A sikeres, bizalomra, együttműködésre és közös gondolkodásra, problé-
mamegoldásra és konszenzuskeresésre alapozott oktatásra a finn példát 
mutatták be. Ott nem passzív befogadásra, hanem minden módszert 
megragadva a diákok aktív bevonásával az esélyegyenlőséget javítva érik 
el kiemelkedő eredményeiket. Múltkor a Központi Szabó Ervin könyv-
tárból szerettem volna kikölcsönözni a 2013-ban kiadott „A finn példa: 
mit tanulhat a világ a finnországi oktatási rendszer reformjából?” című 
könyvet, úgy gondoltam hosszú várólista lesz, de sajnos csak Szociológia 
munkaszobában volt védett, nem kölcsönözhető példány. No komment...
A demokrácia blokk megvitatására már nem jutott energia és idő. Talán 
legközelebb!
Összefoglalva a filmben felvetett témák elég összetettek, nyilván ez is ma- 
gyarázata annak, hogy időnként elnagyolt a kifejtés. Ugyanakkor ez nem 
egy tudományos mű, s fő szerepét az elgondolkodtatást feltétlenül betölti, 
és teszi mindezt élvezhető módon. Csak ajánlani tudjuk mindenkinek a 
film (újra) megnézését. A fő kérdés persze az, hogy tettek követik-e az el-
gondolkodást! Bővebb összefoglalásért lásd www.nate.hu. Ehhez várjuk a 
hozzászólásokat és javaslatokat a NATE Facebook oldalán vagy honlapján.

A holnap bajnokai
Peregovits László

Virágot Nagykovácsinak (részletesen a nagykovacsi.hu oldalon)
Nevezési és jelentkezési határidő: 2018. április 30.

Jelentkezés módja: 
A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról 
(nagykovacsi.hu) 

Kitöltés után elküldhető az alábbi e-mail címekre:
banoczimargit@t-online.hu vagy titkarsag@nagykovacsi.hu

Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
a titkárságon Fábos Évának vagy Bánóczi Margit képviselői posta-
ládájába bedobva.

Virágot Nagykovácsinak 2018.
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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

Három-négy éve szeretgetjük, terelgetjük, és hamarosan szárnyukra 
engedjük őket... Néha bizony nehéz a kérdést megválaszolni: men- 
jen-e iskolába vagy maradjon még egy évet az óvodában? Annál is 
inkább, mert az iskola csak szeptemberben kezdődik, de a beiratkozásról 
ilyenkor, tavasszal kell dönteni.  Ebben szeretnék segíteni a DIFER fejlett-
ségméréssel, melyben minden nagycsoportos részesül függetlenül attól, 
hogy elkezdi-e az iskolai tanulmányait szeptemberben, avagy csak jövőre. 
(Ebben az évben ez 150 vizsgálatot jelentett.) Segítséget nyújt a fejlődési 
folyamat feltárásában, a fejlesztő tevékenység tervezésében. Minden ed-
dig használt eszköznél megbízhatóbb iskolakezdési szűrést tesz lehetővé. 
Ez a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 éves korig mér, ami azért 
előnyös, mert „ugyanazon a szemüvegen át” lehet a teljesítményeket 
nézni, – és ez jól összevethetővé teszi az eredményeket – az óvoda utolsó 
kettő és az iskola első két évében. 
A teszt feladatai az eredményes iskolakezdéshez szükséges alapkész-
ségeket vizsgálják, mint például az Írásmozgás-koordináció készsége, 
amely az írástanítás feltétele. Jó beszédhanghallás nélkül az eredmé-
nyes nyelvi működés, az olvasás és helyesírás elképzelhetetlen. Az elemi 
számolás, a tapasztalati következtetés, és az összefüggés megértés az 
értelmi fejlődés jelzői. A legfontosabbnak mégis a gyermek munkához 
való viszonyát, a feladattartást, a kitartást (monotónia tűrést) és a kon-
centrációs készséget tartom. Ezek ugyanis az oktathatóság feltételei. (Lé-
nyeges a kudarctűrő képesség, melyet ez a teszt nem mér, de az osztályba 
való beilleszkedéshez ugyancsak nélkülözhetetlen.)
Abban az esetben, ha csak egy terület kerül életkor alatti szintre, akkor 
nyomozásba kezdek, mert biztosan megvan az oka. A beszédhanghallás 

gyengeség esetén először hallásvizsgálatot javaslok. Másik ok lehet az, 
hogy nem tanulta meg a hangokat elkülöníteni, differenciálni. Ilyenkor 
szoktam javasolni azokat a játékokat, melyeket akár utazás közben is lehet 
játszani. (Pl. Milyen hanggal kezdődik? Mondj olyan szót, ami... hanggal 
kezdődik, illetve végződik; szólánc; „robot beszéd” azaz a hangonként 
kimondott szó kiejtése, stb.) Tapasztalatom szerint ezen a területen ta-
pasztalható a legnagyobb fejlődés azon gyermekek körében, akik kétszer 
járják a nagycsoportot.  Az elemi számolás nehézsége esetén fontos a tér-
beli és időbeli tájékozódás és a több-kevesebb-ugyanannyi, valamint a 
számlálásnál a mozdulat és beszéd szinkronjának gyakorlása.
Az a legmegnyugtatóbb, ha minden készségterület közel azonos, az élet-
kornak megfelelő szinten van.
Az értékelés elvégzése után az óvónőkkel megbeszéltem az eredményt, 
majd a szülőknek nyújtott tájékoztatás keretében elmagyaráztam, hogy 
hogyan is kell olvasni ezt a Fejlődési mutató füzetkét, melyet visznek 
majd magukkal az iskolába. (Ott a tanítónak is sok információt ad leendő 
osztályának képességstruktúrájáról.) Örvendetes, hogy az idén magasabb 
számban vettek részt a szülők ezen a tájékoztatón, mint korábban. Ezen 
kívül, aki igényelte, egyéni konzultáció keretében kapott választ kérdé-
seire.
Azoknak a gyermekeknek, akik mennek iskolába, de valamely kész-
ségterületen lemaradást mutattak, vagy a szocialitás területén van szük-
ségük megerősítésre, iskola előkészítő foglalkozást szervezek. Természe-
tesen fontos számba venni az iskolakezdés eldöntésénél azt, hogy még 
hét hónap áll rendelkezésre, ami alatt az idegrendszer formálhatóságának 
köszönhetően akár ugrásszerű változás is előfordulhat. 
Szomorúan tapasztaltam – korunk és a kütyük miatt? - a szemkontaktus 
egyre gyakoribb hiányát. Ezért arra bíztatok minden kedves szülőt, hogy 
szakítson időt gyermekével rendszeresen szemtől szembe beszélgetni! 
Manapság ez a legtöbb, amit egymásnak adhatunk.

Óvodából iskolába
Vekerdi Mónika fejlesztő gyógypedagógus

Az év második hónapjának érkezése csak egyet jelenthet: közeledik a 
Medve nap, február másodika, amikor végre kiderül, hogy mennyit kell 
még várnunk a virágillatú tavasz eljövetelére, és meddig tart még a fa- 
gyos téli időjárás.
A Medve napot pedig hogyan máshogyan is ünnepelhettük volna meg, 
mint játékkal! A Kispatak Óvoda ismét díszbe öltözött; a családokat kü- 
lönféle izgalmas játékos feladatok várták a délutáni órákban. Lehetett 
méhecskét célba reptetni, macit öltöztetni, óriáskirakóval ügyeskedni, 

gyurmából man- 
csot formázni, és 
mackós mondóka 
ritmusára ugró- 
iskolát játszani.
A gyerekeket a cso-
portszobán belül 
is csupa érdekes 
és izgalmas dolog 
várta, ami nem 
szólhatott másról, 
mint a „kibújás vagy 
bebújásról”. A cso-
portok közti össze-
tartást erősítendő 
átjárható barlang 
épült a Levendula 
és a Bodza cso-
port között, és a 
gyerekek nagy lel-
kesedéssel vetet-
ték bele magukat a 
játékba. Mozgalmas 
hetünk végére már 
mackós énekek-
kel és versekkel a 
tarsolyunkban indultunk el a Szemlő-hegyi barlangba, ahol végre teljes 
valójában tekinthettünk meg egy medvéktől mentes barlangot. A napot 
egy nagy játékkal zártuk, és akár előbújt a mackó, akár nem, a mi szívünk-
be már beköszöntött a tavasz.

Medve nap
Nagy Orsolya óvodapedagógus – Bodza csoport
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A várva-várt farsangot megelőzően már hetekkel parázslott a hangu-
lat az óvodában. Minden kicsi és nagy lázasan tervezgette, hogy vajon 
mivé is változzon, milyen jelmezt öltsön a nagy napon. A régi farsangok 
ízei, illatai és emlékei bújtak elő mindenhonnan, beköltöztek a falakba, 
a szoknyák ráncaiba, a nadrágok hajtókájára. A gyerekek egyre többször 
perdültek tánca, fakadtak dalra csak úgy, nem értették mitől támadt ilyen 
fényes jókedvük.

 Ahogy egyre fokozódott a hangulat, Télkirály is megneszelhetett valamit, 
mert tomboló haragra gerjedt és reánk szabadította puttonyának összes 
megmaradt rontását! 
Volt ott influenza hat marékkal, kötőhártya gyulladás egy egész zsákkal, 
még egy tégely gyomor vírust is talált valahol...

Így lelkes csapatunk napról-napra fogyatkozott, mígnem elérkezett 
februárnak 8. napja, minden készen állt a mulatságra, a zenészek már 
hangoltak, a fánkok és sütemények halmokban álltak, de bizony télűző kis 
csapatunk fele sem húzhatta magára elkészült jelmezét, otthon nyomta 
az ágyat, még hosszú napokig.
Bizonyára diadalittasan kacagott markába a Télkirály, hogy ezt a csatát 
megnyerte, azonban korai volt az öröme, hiszen arra nem számított, hogy 
maroknyi kis csapatunk ilyen mulatozásra képes...
A Nagykovácsi Muzsikások húzták a talpalávalót, Vekerdi Mónikával rop-
tuk a táncot, nevetéssel és vidámsággal telt meg a csoportszoba. Még 
délután is felöltöttük jelmezeinket és zeneszótól volt hangos kis óvodánk!
A végső csapást hamvazószerda előtti napon mértük a Télre, amikor 
nagy dérrel-dúrral kivonultunk az udvarra saját készítésű hangszereikkel. 

Régi szokás szerint hatalmas ricsajt csapva tűzre vetettük rusnya kisze-
bábunkat, s ezzel messzire kergettünk minden betegséget és rosszaságot 
óvodánknak még a közeléből is. A Telet háromszor győztük le játékos 
vetélkedőnk során, így szégyen ittasan kullogott aznap haza birodalmába! 
S, hogy ha kinéztek az ablakon telet láttok?
Higgyétek el, már nem tart sokáig, az utolsó mérges ökölrázásai ezek már 
csak!
Mi a Száva utcában ezt mind tudjuk...

Farsangi mulatság  
és télkergetés  
a Száva utcában
Karczevicz Dóra, a Fülesmackó csoport óvodapedagógusa

A mohácsi busójárás 2009-től az UNESCO szellemi örökség listájának ré-
szese lett, 2012-ben pedig a hungaricumok közé sorolták. A busójárás, a 
hazai farsang egyik legszínesebb, nemzetközi hírű eseménye, és legna- 
gyobb bánatunkra nagyon messze van Nagykovácsitól. 
Napjainkra sajnos sok népszokás és hagyomány feledésbe merült, ezért 
elhatároztuk, hogy mi itt a Nagykovácsi Kispatak Óvodában szeretnénk 
közülük néhányat visszavarázsolni. Évről évre lelkes kultúraközvetítőként 
teremtünk lehetőséget a legkisebbeknek arra, hogy szüleikkel együtt  
részt vehessenek a hagyományőrző programokon és alkotásokban.

Február eleji programunk a farsanghoz kapcsolódott. A zajos télűző 
farsangi mulatság előtti napon kézműves együttlétre hívtuk és vártuk a 
Kispatakosokat. A Kaszáló utcai épület közösségi terében az előkészített 
alapanyagokból minden résztvevő saját fantáziája által álmodott busót 
készíthetett. A kellékek inspirálóan hatottak az alkotó családokra, és 

rútságukban is csodás busók 
készültek. A szőrös, bozontos, óriás 
szemű és foghíjas, ijesztő szarvak-
kal riogató busó nép egyre csak 
szaporodott. Kellettek is jó sokan, 
hiszen a tél hadserege ez idő tájt 
tört be Nagykovácsiba, és éppen 
a Busó készítés alatt kezdett kövér 
pelyhekben hullani a hó.
Jó volt látni az együtt tervezgető, 
dolgozó családokat, ahol min- 
denkinek munkája, feladata volt 
és az alkotás végeztével, örömmel 
készültek a fotók is. 
Jövőre ismét készülnek Busók 
és terveink szerint Télkergető 
táncházat is rendezünk mellé.

Busa fejű Busók
Szabó Orsolya, intézményvezető
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NYÍLT NAPOK A KISPATAK ÓVODÁBAN

Örömmel nyitjuk meg kapuinkat az érdeklődők 
előtt, hogy bepillanthassanak mindennapjainkba, 

megismerhessék óvodai nevelésünk céljait, 
lehetőségeinket. Munkatársaink várják,  

hogy kérdéseikre válaszoljanak és körbevezethessék 
Önöket a Kispatak Óvoda világában.

Időpont: MÁRCIUS 19-23. 8-12 óráig

Valamennyi óvodaépületünkben szeretettel várjuk.
Dózsa György utca 39. (5 csoportos tagóvodánk)

Száva utca 7. (2 csoportos tagóvodánk)
Kaszáló utca 16-18.  

(6 csoportos székhely óvodánk)

Honlapunkon további információkat találnak.
www.kispatakovoda.hu
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Sport

Csapataink számára a megérdemelt pihenő 
után elkezdődtek az Országos Serdülő 
Bajnokság, valamint az Országos Gyermek 
Bajnokság eseményei.
A serdülőben szereplő fiúk Gödöllő csapatával 
csaptak össze. 
Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, 
de a sok kihagyott ziccer, illetve a széleken 
az ellenfél fizikai fölénye sajnos a második 
félidőben már megmutatkozott.
Mindezek ellenére bizakodóak vagyunk a 
csapat előmenetelét illetően, hiszen egy már 
hosszú idő óta kézilabdázó csapatnak sikerült 
27 gólt dobnunk.
Lányainkat sajnos megtizedelte az ilyenkor 

szokványos influenza, így az Ő mérkőzésüket 
sikerült elhalasztanunk a KASE ellen. Köszönet 
érte a KASE vezetőinek, amiért nem gördítettek 
akadályt a halasztás elé.

FU14-es fiaink a soron következő hétvégén 
utaznak Gödöllőre, ahol megkezdik 
szereplésüket a felsőház csapatai között. 
Ellenfeleink : Dunavarsányi TE, Gödöllői KC, 
Mogyoródi KSK, Pilisvörösvári KSK, Váci KSE, 
VSK Tököl, Ráckevei VKSK.
MINDENT BELE SRÁCOK !!!
Legkisebbjeink szépen fejlődnek, ügyesednek. 
Elsősorban a labdaügyességi feladatok 
dominálnak ebben a korosztályban, de már teret 
kapnak a koordinációs edzések is és hangsúlyt 
fektetünk az indulócselek begyakorlására, 
valamint a védekezés különböző formáit is 
igyekszünk átadni a lurkóknak.
A sikeres támadásokhoz elengedhetetlen, 
hogy javítsuk a gyerekek gyorsasági erejét, 
robbanékonyságát, valamint olyan feladatokat 
állítsunk az edzéstervbe, mely javítja a 
helyzetfelísmerésüket, helyezkedésüket.

Sok munka vár még ránk év 
végéig, de szépen és biztosan 
haladunk. 

Indul a tavaszi  
szezon  
kéziseinknél
Hajóssy Réka utánpótlás edző

December eleje óta szinte minden héten 
mérkőzések várnak ránk a futsal bajnokságban, 
vagy ha éppen nem a bajnokságban, akkor a 
Bozsik teremtornán szerepelnek csapataink. 
Remek hangulatú találkozók voltak legutóbb is 
Törökbálinton, ahol  U11-es és U13-as csapataink 
mérkőztek meg. Hat győzelemmel, egy 
döntetlennel és egy peches vereséggel zártunk, 
mellyel maximálisan elégedettek lehetünk, de 
még nkább a mutatott teljesítménynek. 
Örömteli U11-es csapatunk futsalbajnoki 
szereplése is, hiszen – bármennyire is furcsa – 

ez a labdarúgáshoz hasonlatos, de egy másik 
sportág, egészen különböző technikai elemeket 
kell a sikeres szerepléshez elsajátítani, melynek 
gyakorlásához ideális körülmények teremben 
lennének. Ennek ellenére imponálóan kezdték a 
középszakasz küzdelmeit a fiúk, nagy gólarányú 
győzelmeink mellé egy vereség csúszott be, 
ráadásul egy kifejezett futsal csapattól kaptunk 
ki, akiket az alapszakaszban le is győztünk. 
Négy mérkőzés után jelenleg a második helyet 
foglaljuk el a csoportban.

Szeretettel várjuk a labdarúgás és kézilabda iránt 
érdeklődő srácokat-lányokat, akik mozogni, 
sportolni szeretnének és részesei lenni egy 
remek közösségnek, a Sólymok csapatának!
heroldistvan@gmail.com; 06-20/439-0111

Futsal bajnokság  
középszakaszában
Herold István utánpótlás edző
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Arany, Ezüst, Bronz. Röviden így 
foglalhatnánk össze a NUSE csa-
patainak februárját, de nézzük 
sorjában.
Az U19 az MLSZ Futsal7vége záró 
fordulóiban egyre jobb játékkal 

rukkolt elő, és csoportját 100%-os teljesítmény- 
nyel megnyerve lépett a következő körbe.

Szintén a Futsal7végén U15-ben a 2004-
es társaság csoportgyőztes lett, az utolsó 4 
mérkőzésükön 31 gólt rúgtak a srácok.
A három fordulós Schiller kupán szerepelt az U8, 
U9, U11, U12, a négy csapatból három dobogós 
helyen zárt. Az U12 bravúros hajrával bronz- 
érmes lett, az U11 magabiztos, végig nagyszerű 
játéka ezüstöt érdemelt.
Az U9-es csapat még kereste játékát, de a 
három hétvégén megrendezett tornán, hétről-
hétre sokat fejlődtek, míg a legnagyobb sikert 
ezúttal az U8-as korosztály érte el, hiszen rajt-
cél győzelmet aratva maga mögé utasította a 
mezőnyt, és csillogó aranyérmet szerzett. 
Miközben még a február a rengeteg havazás 
miatt a „teremfociról” szólt, minden korosztá- 
lyunk megkezdte a felkészülést a füves idény- 
re, elindultak az edzőmeccsek a nagypályán 
is, néha hóban, néha egymás között, néha 
Solymár vagy a HSC csapatai ellen. 
Időközben újabb megtiszteltetés érte az egyik 
edzőnket, hiszen kapusedzőnk Farkas Balázs, a 
Sándor Károly Labdarúgó Akadémia edzője lett, 
de szerdánként nem feledkezik meg rólunk, a 
műfüvön tovább oktatja a mieinket!
Arany, Ezüst, Bronz, ez az év eddigi mérlege és 
még csak február múlt. 
Egy dolgot ígérhetünk: tovább dolgozunk 
az újabb sikerekért, hogy tovább öregbítsük 
Nagykovácsi és a NUSE hírnevét.

Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csa-
tornánkon, ahol a leggyorsabban értesülhetsz 
egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy, 
jelentkezz hozzánk focizni! Ha pedig még nem 
vagy 5 éves, de elvarázsol a labda, akkor keresd 
Dia nénit (tel.: 06 30 350 8657) a Kaszáló utcai 
óvodában. 
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék!

info@nuse.hu               
tel:  06 30 857 3836                    
www. nuse.hu

NUSE FOCI – Nyitva van az aranykapu!

Ki hitte volna, hogy egy pár soros hír, így megmozgatja a falu apraja-
nagyját!
A négy korcsoportban, egyenes kiesési rendszerben, két nyert meccsig 
folyó versenyre 52 nevezés érkezett.
A legádázabb küzdelem a senior korosztály 22 játékosa között folyt.  
A jelentkezők végül három korcsoportban három asztalon mérték össze 
tudásukat. Az Öregiskola olasz, angol és magyar biztatásoktól volt hangos. 
A mérkőzéseknek csak nyertesei voltak ezen a napon, hiszen a lelkesedés, 
a jókedv, és a küzdőszellem érdekes összecsapásokat, jó meccseket 
hozott.
A mérkőzések lebonyolításában és szakmai ellenőrzésében köszönet 
illeti a rendezvény korelnökét Dr. Köves Pétert, és az egyes korcsoportok 
mérkőzéseit felügyelő Kriesch Attilát (felnőtt korcsoport) és Kriesch Ákost 
(junior korcsport).
A 2018 január végén megalakult Nagykovácsi Pingpong Klub első 
rendezvénye nagy sikerrel zárult.
A tervekben téli-nyári pingpong versenyek szerepelnek.
Köszönettel tartozom az Öregiskola vezetőségének, akik ötletemet 
felkarolták, és részünkre termet biztosították.
Folytatás ... Várjuk a pingpong-barátokat, kicsiket és nagyokat minden 
szerdán klub-foglalkozásra délután 16.00-18.00-ig. Ezeken az alkalmakon 
igény szerint pingpong oktatás is lesz.
További információért érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken.
Tel.: 06 26 355 822 vagy 06 30 986 3526, email: katigyuri87@gmail.com

Első amatőr  
pingpong bajnokság 
Nagykovácsiban
2018. február 17. Nagykovácsi Öregiskola
Kriesch György klubvezető
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

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

Könyvtári híreink
Bata Zsófia, G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella könyvtárosok

A könyvtár szombati nyitvatartása 9–13 óráig:
március 10. (délelőtt nyitva), március 24., április 21.,  

május 19.

A 7 mérföldes csizmában heted7határon át Országos Mesevetélkedőhöz 
idén is csatlakozott Nagykovácsi. Pest megyében a solymári Apá- 
czai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár hirdeti meg a játékos 

vetélkedősorozatot, az általános iskolák 3-4. osztályos 
tanulói számára.
A Nagykovácsi Általános Iskola nyolc csapata vesz  
részt a versenyen. Négy, a könyvtár által szervezett 
helyi fordulót követi a területi döntő, itt a nyertesek 
indulhatnak.

Köszönjük a pedagógusok közreműködését, és sok si- 
kert kívánunk minden résztvevőnek!

Elindult  
a Mesevetélkedő

Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Új elektronikus levelezési címeink vannak, az „öregiskolás” cím helyett két 
címet használunk.
A könyvtárat, könyvtárosokat „könyves ügyekben” (kölcsönzés, hosszab-
bítás) a konyvtar@nagykovacsi.hu címen érhetik el.
A művelődésszervezőket (programok, terembérlés) a kozossegi- 
haz@nagykovacsi.hu kereshetik. 
A régi levelezési címünk meg fog szűnni, de egyelőre még elérhető.
Kérjük, hogy a levél témájának, címzettjének megfelelően válasszanak a 
címek közül!
Köszönjük!

Új elektronikus 
levelezési címek az 
Öregiskolában

FELHÍVÁS
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár idén tavasszal Nagykovácsi 
esküvő címmel tervez kamara-kiállítást rendezni. A kiállítás témája a 
címből könnyen következtethető. Esküvői fotókat szeretnénk egymás 
mellé állítani egy-egy kis történettel kiegészítve. Kezdenénk a sváb 
időkkel, a sváb menyasszony ruhája és fejdísze már a tavaly nyári Az asz- 
szony köténye című viseleti kiállításon is szerepelt, azóta újabb fotók kerül-
tek a gyűjteményünkbe. A sort folytatnánk az ötvenes évek fotóival, majd 

haladnánk időben nemcsak az menyasszonyi ruhák, kellékek változását 
követve, hanem szemlélve a kort is, a mindennapok történelmét, ame-
lyet ezek a privát fotók rejtenek. Természetesen nagy szerepet szánunk 
a közösségi élménynek is, amelyet az nyújt, hogy a képeken régi, kedves 
ismerősöket fedezhetünk fel, akár személyes emlékek idéződhetnek fel a 
képeket végignézve. 

Ahhoz, hogy minél gazdagabb anyag álljon rendelkezésünkre, kérünk 
mindenkit, ha teheti és kedve tartja, segítsen a kiállítási anyag összeállí-
tásában! Várunk esküvői fotókat, eljegyzési képeket, esküvői meghívókat, 
dísztáviratokat, jegykendőket, ha az esküvői ruha valamely darabjai (fá-
tyol, vőlegény kitűző, szárított, keretezett csokor) megmaradtak ezeket is 
szívesen fogadjuk. 

A tárgyak a kiállítás végeztével visszakerülnek tulajdonosaikhoz, ahogy a 
nyári kiállítás után is hazatértek a kincsek, amelyeket hazavártak. Ha va- 
laki neve nélkül kíván felajánlani fotót, tárgyakat, arra is van lehetőség.  
A fotókat digitalizáljuk, nagyítjuk, amennyiben engedi a technika, így 
még a kiállítás idejére sem kell nélkülözni a szeretett darabokat. Bízva a 
közös sikerben, várjuk az anyagokat az alábbi elérhetőségeken március 
végéig! Kedvcsinálóként adjuk közre Schmidt Ilona fotóját, a kép 1954-
ben készült, a címe Lakodalom van a mi utcánkban lehetne. A nagyková- 
csi gyerekek esküvőt játszanak, az esküvői menet a Petőfi utcából indult. 

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, 2094 Kossuth L. u. 78.
06-30-84-55-696 • furulyaskatalin@nagykovacsi.hu
Nagykovácsi Pékdomb facebook csoport:
https://www.facebook.com/groups/539370369539787/

Nagykovácsi esküvő
G. Furulyás Katalin
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A 2017-es év kezdetén összejöttünk önkéntes segítőinkkel. Értékeltük az 
elmúlt esztendőt, és elterveztük az előttünk állót. Majd kezdetét vette a 
farsangi készülődés: ruhát terveztünk, közösen varrtunk, és az Öregiskola 
segítségével kellékeket vásároltunk nagy örömmel.
A tavaszt várva nárciszokat ültettünk az óvodásokkal és iskolásokkal.  
Operett előadáson is jártunk.
Márciusban, a Faluház lehetőségeit kihasználva, egy társunk tavasznyitó 
pikniket rendezett. Áprilisban versmondással ünnepeltük meg az Arany 
János évfordulót.
Az Öregiskola támogatásával kirándulást szerveztünk Esztergomba 
párkányi látogatással. Ötven fős autóbusszal mentünk, bárki jöhetett.
Május 1-jén majálist tartottunk a Faluházban – köszönet érte az Öregisko-
lának! A hónap 14. napján pedig egy egész szülinapos csapatot köszöntöt-
tünk, volt nagy sütés-főzés!
Ez év júniusában sem maradt el a falu utcáinak rendbe rakása, a közös 
szemétszedés. 
Júliusban, a nyári szünet kezdete előtt, egy baráti gulyásra megven-
dégeltek minket ausztrál barátaink, Adel és Rafat. Készültünk az augusz-
tusban esedékes andódi falunapra is, aratódalok tanulásával.
Augusztusban sütéssel-főzéssel, és nagy örömmel vártuk a testvér- 
településünkről, Andódról érkező vendégeket. Augusztus 20-án dallal 
köszöntöttük az Új Kenyeret.

A szeptemberi Idősek Világnapjára charleston tánccal készültünk.
November 8-án televíziós felvétel készült Nagykovácsiról, benne a nyug-
díjasokról is. A falu kemencéjében még kalácsot és kenyeret is sütöttünk!
November 19-én, ez évben is nagy szeretettel vettünk részt a vetítéssel 
egybekötött Erzsébet-napi teadélutánon a plébánián.
December elején a mi kis klubunkban is megtartottuk a Mikulás ünnep-
séget. A Mindenki Karácsonya keretében a Diótörőt láthattuk az Amerikai 
Iskolában. Az évet a karácsonyi ünnepséggel zártuk: kedves meghívott- 
jaink között voltak a Polgármester Asszony, az Öregiskola Igazgató  
Asszonya, parlamenti képviselőnk és asszisztense.

A Tiszta Forrás Nyugdíjas klub 2018-ban is várja az érdeklődőket minden 
hónap első és harmadik hétfőjén 14:00–16:00 óráig az Öregiskolában.
Az 1. félév időpontjai: márc. 5., márc. 19., márc. 26., ápr. 9., ápr. 23., máj.7., 
máj. 28., jún. 11., jún. 25.
Klubvezető: Tompos Marika (70/378 5366)

Visszatekintés  
a Tiszta Forrás  
Nyugdíjas Klub  
2017-es évére
Tompos Marika, klubvezető

Vannak dolgok, amiket nem lehet könyvekből vagy az internetről megta-
nulni. Olyan dolgok, amiket egyszer ki kell próbálni, és ha magával ragad, 
akkor gyakorolni kell, átélni – teljes szívvel, örömmel. A tánc is ilyen dolog.
Ezért is örültünk nagyon, amikor rátaláltunk a nagykovácsi Öregiskolában 
tartott hagyományőrző programokra. Először Adventkor vettünk részt a 
Családi napon és most nemrégiben a Farsangi mulatságon.
Vekerdi Mónika és a Nagykovácsi Muzsikások – mint megtudtam, már 
10 éve – minden alkalommal nagyszerű táncházi hangulatot teremtenek, 
együtt ropja kicsi és nagy, megelevenednek a több száz éves népdalok, és 
ez a helyzet talán kicsit jobban összehozza az egymást még alig ismerő 
falubeli családokat is.
Szülőként azt gondolom, a zene és a mozgás szeretetét kisgyermekkor-
ban kell elkezdeni megalapozni. A ritmus követése, a mondókák és az 
egyszerű koreográfiák együtt nagyszerű módja az óvodás korban még 
kicsit esetlen mozgás fejlesztésének és a későbbi iskolai tanulást segítő 
készségek megerősítésének. Mónika néni – ahogy a gyerekek hívják – 
nem csak lelkes hagyományőrző, táncoktató, de szakavatott fejlesztő 
pedagógusként állítja össze a kicsik táncait.
Ezek az alkalmak az Öregiskolában a közös mókáról szólnak, önfeledt 
néhány óra a Családnak, zene, tánc és népművészet, a közönséggel 
együtt mulató profi zenészekkel.
A gyerekek játszva ismerhetik itt meg az ősi népszokásokat: a regölés 
játékok, a Luca-búza vetés, vagy a farsangi fánk dagasztása mind-mind 
sok mosolyt csalt a kis arcokra. A hagyományok életre kelnek a szorgos 
kezek között, hiszen a tánc mellett 
kézműves programok is várják az 
ide látogatókat.
Kazinczy szerint „Nyelvében él a 
Nemzet!” – én hozzátenném még, 
hogy népszokásaiban, népdalaiban 
és hagyományaiban is. Nagyon 
szeretném, ha gyermekeink nem 
csak a Youtube-ról ismernék meg 
szülőhazájukat.
Amikor ezeken a programokon 
megelevenedik a falusi lakodalmak 
hangulata, boldog vagyok, hogy 
olyan településre hozott a Sors, 
ahol ilyen különleges közvetítőkön 
keresztül lehetőségem nyílik ezeket 
az értékeket átadni a gyermekeim-
nek is!

Velünk élő hagyományok 
Családi nap a nagykovácsi Öregiskolában
Csoknyai-Horváth Gabi, egy környékbeli anyuka 



Március 10. szombat 09.00–13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart

Március 12. hétfő 19.00 - Az én pódiumom
Vajon megvalósult-e Európa álma? A 77. Pódium vendégei: Nagy László 
(Páneurópai Piknik) és Szalay Péter (filmrendező)

Március 14. szerda 10.00 – Babaelőadás 0–3 éves korig
Babos Bábos Társulat: Az öreg gőzös és a húsvéti nyúl – húsvéti mese 
kicsiknek.
20 perc előadás és 20 perc játék.
Belépő elővételben: 800 Ft/fő (gyermekeknek és szülőknek  
egységesen), a helyszínen: 1000 ft/fő
 

Március 15. csütörtök 9:00
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc hőseinek 
tiszteletére
Ünnepi műsor a Nagykovácsi Általános Iskolában a Nagykovácsi 
Kispatak Óvoda Katica és Mókus csoportja, a Nagykovácsi Általános 
Iskola 5. b és 5. c osztályos tanulói és a Rézpatkó Néptáncegyüttes 
közreműködésével, majd koszorúzás a Tisza István téren az 1848-49-es 
emlékkőnél

Március 19. hétfő 18.30 – NATE Esték: Gyümölcsös vegyes kertek: 
Mit ültessek?
Surányi Dezső történeti-ökológus, c. egyetemi tanár előadása

Március 23. péntek – A Kópé bérlet 2. előadása
10:00, 11:00 Meseerdő Bábszínház: Húsvéti készülődés a Meseerdőben

Március 23. péntek
17:00 Aprók tánca – Gyermektáncház
18:30 Tini táncház
A táncházat vezeti: Czene Zsuzsa táncpedagógus
Belépő: 500 Ft/fő

Március 24. szombat 09.00–13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart

Március 24. szombat 10.00–13.00 – Családi délelőtt  
a Mesélő bélyegek című kiállításban – 6–14 éves gyerekek számára

Március 24. szombat 19.00 – Retro Zene Klub a Faluházban
Klubvezető: Bércesné Erika (30/748 0826)

Március 25. vasárnap 14.00 - Jó ebédhez jár a séta –  
Séta az Ilona vadászlakhoz
Találkozó: Nagykovácsi, Tisza István tér - buszmegálló
Táv: 10 km, szintemelkedés: 200 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/930 3457)

Március 26. hétfő 18.00 – Görgei Artúr, a hadvezér
Dr. Hermann Róbert történész előadása

Március 29. csütörtök 10.00–12.00 – Szünidei foglalkozás  
a Mesélő bélyegek című kiállításban 1–8. osztályos gyerekek számára

Március 29. csütörtök 15.00–19.00 Véradás

Március 29. csütörtök 18.00 – Teadélután Nagykovácsiban 
Nagykovácsiért Kiszelné Mohos Katalin polgármesterrel

Április 9. hétfő 19.00 - Az én pódiumom
Trianon száz éves árnyéka. A 77. Pódium vendégei: Surján László 
(Charta XXI – Megbékélési Mozgalom alapítója) és Barlay Tamás (MTVA 
munkatársa)

Április 11. szerda 18.00 – A Magyar Költészet Napja az Öregiskolában

Április 13. péntek
17:00 Aprók tánca – Gyermektáncház
18:30 Tini táncház
A táncházat vezeti: Czene Zsuzsa táncpedagógus – Belépő: 500 Ft/fő

Április 14. szombat 9.00–13.00 – Tavaszi közösségi garázsvásár

Április 14. szombat 9.00–11.00 – Mag- és palántabörze, 
szobanövény csere-bere a NATE szervezésében

A részletes programokért látogasson el honlapunkra: oregiskola.
nagykovacsi.hu, vagy kövessen minket a Facebook-on: Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Márciusi és áprilisi programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár – Aktuális 
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Lassan vége a télnek, és eljön az ideje a lakásból való kimozdulás-
nak az idősebb korosztály számára is. Ezért is szeretnénk felhívni a 
figyelmüket, az alábbi élethelyzetre:

Meghívást kapnak egy termékbemutatóra, melyre kedvet kapva el-
mennek, akkor mire is kell odafigyelniük, hogy ne csapják be Önöket 
a garantált nyeremények és egyéb kedvezmények ígéretével! Az 
ingyenes egészségügyi felméréstől, egészen a meggyógyításig min-
den szerepel a csalások listáján.

A leglényegesebb dolog az, ha a termékbemutató során szerződést 
akarnak Önökkel kötni és azt a helyszínen rögvest aláíratni, azt kellő 
körültekintéssel tegyék meg, mert abból káruk származhat, hiszen 
sok pénzért nem biztos, hogy a célnak megfelelő eszközt kapják 
meg, továbbá nem biztos, hogy azt az ígért feltételekkel.

Kérjük Önöket, hogy figyeljenek ezekre a megelőzési tanácsokra, és 
ha ilyen helyzetbe kerülve nem érzik magukat biztonságban, akkor 
azonnal vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel a 112-es segély-
hívószámon és kérjenek segítséget.

Megelőzési tanács  
termékbemutatókra

Korlátozás nélkül, bárki által használhatók-e a Kossuth 
Lajos utcai üzletek parkolói?

Igen. A közterületen található parkolók, függetlenül attól, 
hogy kiépítésükről ki gondoskodott, bárki által szabadon, 
korlátozás nélkül használhatók a vonatkozó közlekedési 
előírások betartásával oly módon, hogy a parkolással a 
magántulajdonú ingatlanokra történő bejutást ne akadá-
lyozzuk. A korlátozás nélküli parkolóhasználat alól kivételt 
képeznek azok a parkolók, amelyek magántulajdonú in-
gatlanon kerültek kialakításra (Pl.: CBA parkoló, Pékség és 
Festékbolt parkoló). Ezen parkolók használatára vonatkozó 
előírásokat az ingatlantulajdonosok szabadon alkothatják 
meg.

GYIK 
(Gyakran Ismételt Kérdések)
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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 segítségnyújtás?
–  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
Január

Márk Ethan 
Február

Emma, Regina,  
Gothard Ferenc, Bercel Pál

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

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

Február 27-én kedden és március 8-án csütörtökön  
csere lesz a rendelésben.

Ezeken a napokon dr. Jakab Erika 8-11 között rendel,  
dr. Kordé Izabella 14-17 óra között várja a betegeket.

Március 2-án és 9-én pénteki napokon  
dr. Kordé Izabella nem rendel. Ezeken a napokon csak  

dr. Jakab Erika rendel 8-11 óra között.
Március hónap további pénteki napjain  

dr. Kordé Izabella 8-11 óra között rendel,  
dr. Jakab Erika 12-15 óra között várja a betegeket. 

Március 10-én, szombaton  
csak dr. Kordé Izabella rendel, 8-11 óra között. 

Március 29-én, csütörtökön dr. Kordé Izabella nem rendel. 
Ezen a napon csak dr. Jakab Erika rendel 14-15 óráig.

Tavaszi szünet:
Április 3-5 között dr. Jakab Erika nem rendel.  

Helyettese dr. Kordé Izabella,  
aki a saját rendelési idejében várja a betegeket.

Április 6-án, pénteken  dr. Kordé Izabella nem rendel.  
Ezen a napon csak dr. Jakab Erika rendel 8-11 között.

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

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

Kosztoványi Éva

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

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

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

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

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

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

telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
március 02. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
március 09. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
március 10. szombat, munkanap  
  8–12 utána 
19 óráig telefonon Dr. Sorbán András
március 15. csütörtök Budakeszi orvosi ügyelet 
 06-23-451-731 
március 16. péntek Budakeszi orvosi ügyelet 
pihenőnap 06-23-451-731 
március 23. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián 
március 30.  Budakeszi orvosi ügyelet 
Nagypéntek 06-23-451-731 
április 02.  Budakeszi orvosi ügyelet 
Húsvét hétfő 06-23-451-731 
április 06. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 
Dr. Solynóczki Katalin március 20–április 6-ig

szabadságon lesz.
(Március 20-26-ig mindkét háziorvos a saját rendelési 

idejében és saját rendelőjében fogadja betegeit. 
Március 26–április 6-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián 

helyettesíti, Dr. Solynóczki Katalin rendelési idejében)
Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731

ideiglenesen Budakeszi, Fő utca 43-45. az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  
Rendelési időn túl 

19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

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

06-80-38-39-40

Halottaink
Február

Havasi Katalin (Gedeon Katalin) (55)
Németh József (85)

Zsohovszky Györgyné  
(Bakondi Ilona) (67)
Czabány Lajos (92)
Apagyi Attila (75)

Kerekes János (68)

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

Zöld Bicske Kft.  
E-mail: info@zoldbicske.hu
Telefon: 06-22-350-111
A matrica zsákra történő cserélése minden 
hónap harmadik csütörtökén 12-16 óra 
között lehetséges az Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtárban (Nagykovácsi, Kossuth 
Lajos utca 78.) 
fenntartott Zöld Bicske ügyfélszolgálaton.
A 2017. évi hulladéknaptár megtalálható a 
www.nagykovacsi.hu oldalon

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 




