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Március végén, amikor e sorokat írom, még bő egy hét- 
tel vagyunk az országgyűlési választások előtt. Nem 
ismerjük a választás kimenetelét, nem tudjuk az ered-
ményt. Azonban mire az olvasók kezükbe veszik az 
újságot, látható lesz a választók akarata, és ezzel párhu-
zamosan bizonyára elindulnak a vádaskodások is, hogy hol, kik lehetnek a hibásak. 
Szerencsére Nagykovácsiban minden választókerületben különböző pártállású 
tagok kerültek delegálásra a választási bizottságokba, akik közösen felügyelhették 
a választás tisztaságát, igazolva azt, hogy Nagykovácsiban a választás tisztességesen 
és korrekt módon zajlott, az eredmény valóban a helyi választók akaratát tükrözi. 
Azonban – függetlenül a választás kimenetelétől – a kampány időszak csakúgy, mint 
országosan, sajnos Nagykovácsiban sem zajlott békességben, egymás és egymás 
véleményének tiszteletben tartása mellett. Még egy ilyen kicsi és meghitt hangu-
latú településen is ellenségeskedés és személyeskedés övezte. Úgy tűnik, durvábban 
minden korábbi kampányidőszaknál. Ennek az érzetnek az is oka lehet, hogy mára a 
Facebook mindennapi eszközévé vált a véleménynyilvánításnak, ahol egymás sze-
mébe nézése nélkül, a virtuális világban lehet „odamondogatni” egymásnak. Sok-
szor meglepnek azok a vélemények, amelyek azt állítják, hogy ma nincs sajtó- és szó-
lásszabadság Magyarországon, közben pedig következmények nélkül jelennek meg 
írások, nyomdafestéket nem tűrő gyalázkodások az elektronikus felületeken, amik 
egy cenzúrázott, szólásszabadságot akadályozó világban biztosan nem történhet-
nének meg. 

Túl vagyunk az országos választásokon, reménykedhetünk, hogy egy nyugalma- 
sabb, békésebb időszak következik. De meddig? Hamarosan itt lesz 2019., az Euró- 
pai Parlament és az önkormányzati választások időszaka. Két választás egy évben, 
előbbi tavasszal, utóbbi ősszel várható. Bevallom, tartok ettől az előttünk lévő 
1-1,5 évtől. Nem, nem a választás kimenetele miatt, hanem az odáig vezető út mi-
att. Képesek lesznek-e a nagykovácsiak az egyéni érdekeket elfeledve, kizárólag 
Nagykovácsi érdekeit szem előtt tartva döntéseket hozni, tiszta, korrekt kampányt 
folytatni? Igaztalan vádaskodások nélkül, tények ismeretében, a valóság elferdítése 
nélkül kampányolni? Tudomásul venni azt, hogy ügyeinkben olyan döntéseket kell 
hoznunk, ami a közösség egészének érdekében áll, nem pedig olyat, amit egy-egy 
jól kikiabált egyéni érdek követel? Én a magam részéről egy korrekt, tisztességes 
kampány mellett teszem le a voksomat. Hiszem, hogy e csodás, meghitt hangulatú 
településen képesek vagyunk barátsággal, józanul, normálisan és hatékonyan meg-
beszélni problémáinkat a kígyót-békát egymásra kiabálás helyett. Szeretném, ha a 
helyi választások során ebben is kitűnne Nagykovácsi, hogy itt nem esnek egymásnak 
az emberek, itt indulatok nélkül leülnek megbeszélni a problémáikat, itt normálisan 
és hatékonyan képesek vitatkozni, majd pedig mindenki legjobb meggyőződése  
szerint dönteni, választani. 

Addig is kívánom közösségünknek, hogy képesek legyünk megfelelő vitakultúrára, 
valamint igazi politikai kultúrára szert tenni és józansággal, Nagykovácsi érde-
keit szem előtt tartva vitatkozni, döntéseket hozni.  Köszönöm mindazoknak, akik 
erőfeszítéseket tesznek e cél megvalósítása érdekében. 

Választás előtt,  
választás után...
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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A tavasz beköszöntével ismét megindulnak az építkezések Nagyková- 
csiban is, így újra időszerű az arról szóló tájékoztatás, hogy a közterü- 
letek használatának rendjéről településünkön is létezik önkormányzati 
rendelet – a 13/2015. (IX.21.) számú –, amelynek betartása mindenkire, 
így az építtetőkre nézve is kötelező. 
A rendelet alapján a közterületek rendeltetéstől eltérő használatára 
minden esetben bejelentést vagy kérelmet kell benyújtani a Polgármes-
teri Hivatalban, és a közterület a rendeltetésétől eltérő módon kizárólag 
engedély, vagy tudomásul vétel birtokában használható. Amennyiben 
a használat a 10 m² területet, és a 72 órás időtartamot nem haladja meg, 
és a területfoglalás építési munkával, vagy lomtalanítással kapcsolatos, 
az erre szolgáló nyomtatványon bejelentést kell benyújtani, amely ille-
tékmentes, és a területfoglalás ingyenes. A közterület foglalás bejelen-
tésének tudomásul vétele a kitöltött, benyújtott nyomtatvány ügyfél- 
szolgálati átvételével történik. 
Ha a területfoglalás a 10 m² területet, vagy időtartama a 72 órát megha- 
ladja, kérelmet kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. 
Ennek illetéke 3.000 Ft, amelyet a kérelmi nyomtatványra ráragasztott 
illetékbélyeg formájában, vagy átutalással Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 11600006-00000000-10677285 
számú költségvetési számlája javára kell leróni. A közterület használa-
tának díja az építkezéshez szükséges anyagok, törmelék tároló konté-
ner, raklapok, raklapos építőanyagok, stb. közterületen történő táro-
lása esetén 190 Ft/m²/hét. A díjat postai csekken, vagy (az előzőekben 
megadott számlaszámra történő) átutalással kell befizetni. Amennyi-
ben a befizetés a kérelem benyújtása előtt megtörtént, a befizetés- 
ről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Utólagos befizetés  
esetén a befizetésről szóló igazolást az engedély határozat kézhez 

vételétől számított 5 napon belül kell benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatalban. 
A közterület használatának engedélyezése a Polgármester által kiadott 
határozattal történik.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I.29.) számú önkormányzati ren-
delete (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdés e) pontja értelmében 
„Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, 
aki a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló köz-
területek használatának rendjéről szóló 13/2015. (IX. 21.) önkormányzati 
rendelet alapján a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt 
az engedélytől eltérő módon használja”

A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „A közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője 
kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigaz-
gatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal 
sújtható.” 

A közterületek használatát a közterület felügyelő rendszeresen ellenőrzi. 
Engedély nélküli közterület használat esetén a Budakörnyéki Közterü- 
let-felügyelet írásos, a helyszínen készített fotóval ellátott tájékoztatást 
küld erről a tényről a Polgármesteri Hivatalnak, amely a fenti jogszabály 
alapján eljár az engedély nélküli használatot megvalósító ellen. 
Az igénybe vett közterületet és környékét az engedélyes a használat 
ideje alatt köteles tisztán tartani, gondozni, és a használat befejezése 
után a területet eredeti állapotában helyreállítani.  
A közterület foglalási engedély kérelemhez, bejelentéshez szükséges 
nyomtatványok és csekkek az ügyfélszolgálaton kérhetők, illetve a  
nyomtatványok letölthetők az Önkormányzat honlapjáról. 

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont

Tisztelt Építtetők!
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. márciusi üléséről

A Képviselő-testület márciusban egy munkaterv szerinti ülést tartott.

A március 22-ei ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár- 
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket. A pénzügyi bizottság, az 
oktatási és kulturális bizottság, valamint Gerely Gábor képviselő módo-
sító javaslatokat nyújtottak be.

Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony szóbeli 
tájékoztatást adott aktuális kérdésekről. Köszönetet mondott a már-
cius 15-ei ünnepségen szereplő óvodás és iskolás gyermekeknek és 
felnőtteknek, a felkészítő pedagógusoknak és minden résztvevőnek. 
Ismertette, hogy megkezdődött a belterületi utakon az időjárás okozta 
hibák kijavítása, a kátyúk eltüntetése. Elmondta, hogy idén is csatlakozik 
az Önkormányzat a „Legszebb konyhakertek” mozgalomhoz, és kiírja a 
„Virágot Nagykovácsinak” pályázatot.

Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati pályázatok és 
beruházások előre haladásáról.

A 8 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után módosította a Helyi Építési Szabályzatot. A módosítás egyik oka 
a Településképi Rendelet megalkotásából adódó szabályozási kettősség 
megszüntetése volt, mert HÉSz egy része átkerült a TKR-be. Ezen kívül 
kisebb jelentőségű, egyedi kiigazítások történtek.

Évente felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó gyermek- 
jóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló rendeletet. A bölcsődei 
ellátás állami támogatásának megemelése miatt az eddigi napi 5.000 
forintról 3.000 forintra csökkent az egy ellátottra fordított önkormányzati 
költség. A bölcsődei gondozási díjak a család jövedelmének függvényé-
ben ennél lényegesen kisebbek és most nem változtak.

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről a jegyző 
adott számot.

Megszavazta a Képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó Közbe- 
szerzési tervet. Ebben a felnőtt orvosi rendelő felújítása, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 

közszolgáltatás beszerzése, a hó és síkosságmentesítés és a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás szerepel.

Elfogadták a képviselők az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár elmúlt 
évről szóló beszámolóját.

Döntés született az Öregiskola Közösségi Ház terembérleti díjairól.  
A nyári tábort szervezőknek gyermeklétszámtól függően napi nettó 5-15 
ezer forint bérleti díjat kell fizetniük.

Meghatározták a képviselők, hogy a Kispatak Óvoda körzethatára to- 
vábbra is Nagykovácsi közigazgatási területe. A 2018/2019. nevelési évre 
a beiratkozás május 7-11. között lesz. Továbbra is 13 óvodai csoport indul, 
összesen 360 fős maximális létszámmal.

Az Érdi Tankerület megkeresésére támogatta a Képviselő-testület a 
Nagykovácsi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosí-
tását, amit a megnövekedett gyermeklétszám indokol. E szerint az iskola 
maximális tanulói létszáma 594 főre nőtt (az elmúlt 10 évben megdup-
lázódott). A határozat hangsúlyozza az iskolabővítés szükségességét.

A Zsíroshegyi Kilátások Egyesület tájékoztatta a polgármestert, hogy 
az általuk létesített Csillagfürt játszótér és sportpálya üzemeltetését 
a továbbiakban nem tudják vállalni. Az Önkormányzat és az Egyesület 
megállapodását közös megegyezéssel felbontották a felek. A játszótér 
gondozását a jövőben a NATÜ Intézmény látja el.

Megalakult a Bíráló bizottság a civil szervezetek támogatására kiírt pá-
lyázat elbírálására.

Zárt ülésen döntés született a 2094 Nagykovácsi Kerekhegyi út 2576 
helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítéséről.

Tulajdonosi hozzájárulást adott az Önkormányzat a Nagykovácsi Ófa-
luért Egyesületnek a 03 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon 
800 m2-es játszótér kialakításához.

A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.
nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Adófizetők!
Köszönjük a határidőben megküldött adó befizetéseket. Aki még nem tudta 
befizetni, kérjük minél hamarabb tegye ezt meg.
Amennyiben valami oknál fogva nem tudta teljesíteni az adó befizetési 
kötelezettségét, minél hamarabb jelezze írásban az ado@nagykovacsi.hu  
e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, és kérjen részletfize-
tési lehetőséget.
Április hónapban kiküldjük a fizetési felszólításokat azon adóalanyoknak, 
akiknek tartozás mutatkozik a számlájukon. Az esetleges eltérést kérjük 8 
napon belül jelezzék Pénzügyi és Adóügyi osztályunkon.
Helyi iparűzési adóalanyok figyelem!
Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is (NAV) benyújtható 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, fele-
ség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az összeget külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:        11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám:11600006-00000000-45851245

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell eljuttatni 
az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a változást, 
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 adó-
tárgy tulajdonosa.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behaj-
tása, adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, behajtások
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok adók 
módjára történő behajtása, anyakönyv
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  
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„A közterület-felü-
gyelet dolgozója: 
köztisztviselő és in-
tézkedésre jogosult 
hivatalos személy”. 
Nagykovácsiban a köz-
terület-felügyelettel 
kapcsolatos felada-
tokat és teendőket a 
Budakeszi Közterület-
felügyelet két dol-
gozója Erős Kálmán 
és Mucsi Gábor látják 
el. Őket kérdeztem 
munkájukról, tapaszta-
lataikról, a lakossággal 
és a társszervekkel való 
együttműködésükről.
Mi motiválja Önöket, miért ezt a pályát választották hivatásként?
E.K.: Augusztusban lesz immár 10. éve, hogy Nagykovácsiban dolgozom. 
Nap mint nap nagy kihívás, de szeretek emberekkel foglalkozni. A vég-
zettségem is erre predesztinált, hiszen szociálpedagógus diplomat sze- 
reztem Esztergomban, majd ezt közigazgatási menedzser mesterszakkal 
egészítettem ki a Miskolci Egyetemen, az Állam- és Jogtudományi karon.
M.G.: Én 2016 szeptemberben nyertem felvételt a munkakörbe. Itt élek a 
településen, ahol polgárőrként tevékenykedtem már korábban is.
Kérem foglalják össze a közterület-felügyelői munkakör feladatait és 
felelősségét?
E.K.: Jogi keretet az 1999. évi LXIII. törvény ad részünkre, de nagyon sok 
egyéb jogszabály is érinti a munkánkat, amelyek ismerete alapvető krité-
rium a részünkről.
M.G.: Feladataink közé tartozik a közterületek rendjének, tisztaságának és 
használatának a felügyelete valamint az Önkormányzati rendeletekben 
nevesített ellenőrzések pl. a behajtási engedélyek, a közterület használati 
engedélyek és a KRESZ szabályainak ellenőrzése. Vannak továbbá „sze- 
zonális” ügyek pl. a hó- és síkosságmentesítés, a gaz- és gyommentesítés 
illetve a parlagfű elleni védekezés.
Kikkel, milyen szervezetekkel kell együttműködniük és milyen velük a 
viszony?
E.K.: Első helyre tenném itt a helyi Önkormányzatot, ahonnan évről-évre 
minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk a tele- 

pülés érdekében dolgozni! Amikor csak lehet közös szolgálatokat szer- 
vezünk Veverka Gábor körzeti megbízott úrral. Munkánkat segíti Dr. Mol-
nár Csaba állatorvos, Ambrózi Mária állatvédő, Csavar Attila gyepmester és 
a Készenléti Szolgálat. 
Milyen eszközök vannak az Önök kezében, milyen szankciókat al-
kalmaznak?
M.G.: Az 1999. évi LXIII. törvény biztosít jogi keretet, amely alapján hivata-
los személynek minősülünk. Ez fokozott jogi védelmet jelent számunkra. 
Szankciók a teljesség igénye nélkül: tájékoztatunk, figyelmeztetünk, sza-
bálysértési-, vagy közigazgatási bírságot szabhatunk ki, feljelentéssel él-
hetünk, igazoltathatunk, amelynek az érintett köteles eleget tenni.
A napi gyakorlatunk során mi mindig jó szándékkal és segítőkészen állunk 
a problémákhoz. Lehetőség szerint elsőre figyelmeztetünk, ha kell levelet 
írunk és nem bírságolunk. Tavaly kb. 200 levelet küldtünk ki olyan ingatlan-
tulajdonosoknak, akik nem tartották be a közösségi együttélés szabályait. 
Sajnos a pénzbírság is eszköz, mert van aki csak befektetésként tekint a 
telkére.
Önök szerint a lakosok hogyan értékelik a munkájukat?
E.K.: a többség elégedett. Természetesen azok, akik bírságot kapnak nem 
mindig értenek egyet a büntetéssel és sajnos ennek eltérő stílusban adnak 
hangot. Sokszor találkozunk ideges, feszült emberekkel, akik vitatják pl. 
egy megállni tilos táblánál a következményt, pedig úgy gondolom, hogy a 
rendet ők is szeretik és ha az ő bejáratuk elé parkol valaki akkor nem ilyen 
elnézőek. A baj azzal van, ha a sérelmüket rajtunk akarják levezetni, ehhez 
mi nem akarunk asszisztálni. A facebook-on is sok valótlan információ ke- 
ring, amely fórum nem alkalmas a hivatalos ügyek kezelésére.
Hogyan látják Nagykovácsi jövőjét?
M.G.: egyre több ház épül a Nagyközségben, növekszik a népesség, jelen-
leg 8000 felett van a bejelentett lakosok száma, ami magával hozza az ese- 
mények számának a növekedését is. Szerencsére a négy-öt évvel ezelőtti 
faluképhez képest sokat javult a település arculata és a kertek, épületek 
előtti közterületek állapota is sokat fejlődött. Az itt élők egyre jobban 
adnak a külsőre és a rendezettségre. A lakossági igényekre és a saját ta-
pasztalatunkra alapozva mi is valljuk a közbiztonságiak mondását, hogy 
„egy rendőr nem rendőr”, ezért a jövőben a folyamatos és páros szolgálat 
nagyban segítene a hatékonyság növekedésében. Jelenleg csak 1.5 ál-
lásként működik a felügyelet, mert én 50%-ban a környező falvakban dol-
gozom.
Van-e olyan jó példa más településen, amit követnie kellene Nagyko-
vácsinak?
E.K.: Nagykovácsi a saját útját járja, amely szerintem megfelelő irány. Szak-
mai szemmel nézve jól ismerjük pl. Eszetergom, Budakeszi, Perbál vagy 
Tök működését és az ottani kollegákat. Büszkén jelenthetem ki, hogy Ők 
kérnek tanácsot tőlünk, mert pl. a közösségi együttélés szabályozásában, 
az állattartás, vadászat vagy a közigazgatási ügyekben mi vagyunk nekik 
a példa.

Közterület-felügyelet 
Nagykovácsi
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester

A NATÜ dolgozói megkezdték a település nagytakarítását.
A játszóterek, a temető, a füves sportpálya, a sportpark és a műfüvespálya 
átestek a tavaszi takarításon. A balesetmentes játékért minden csavar át-
nézésre, meghúzásra került és egészséges, friss homok várja a gyerme-
keket a homokozókban. A bokrok, kisebb fák és a lenyúló ágak, gallyak 
levágásra kerültek és dolgozóink kitakarították a nagy vízmosókat, kijelölt 
árkokat, valamint az Ördögárok belterületi szakaszát. Kivágásra kerültek a 
benőtt gazok, bokrok, így most már tovább engedve az árkokon lefolyó 
hatalmas tavaszi vízmennyiséget.
Rövidesen sor kerül a terek ülőpadjainak, valamint a játszóeszközöknek a 
festéséhez és a közterek virágosításához.
Örülünk a tavaszi, sikeres hulladékgyűjtésnek, bár az lenne az igazi, ha 
nem lenne szükség településünkön hasonló megmozdulásokra. 
Köszönjük a szervezést és a példamutató részvételt. 
A NATÜ dolgozói a gyűjtést követő napokban elszállították a 
gyűjtőpontokról az összegyűjtött szemetet: a papírféléket, WC kagylókat, 

csempéket, egyéb építési törmeléket, autógumikat, ágyakat, szekré-
nyeket, PET palackokat, üvegeket és ki tudja, hogy még mit találtak a lelkes 
önkéntesek. Ezek zöme a házhozmenő szelektív gyűjtésben kihelyezhető, 
illetve másik részük esetében évi 1 alkalommal kérhető 3 m3-ig ingyenes 
elszállítás az ingatlanainktől. A maradék hulladék pedig a veszélyes ka- 
tegóriába tartozik. Ezek gyűjtését és elszállítását az önkormányzat évente 
2 alkalommal – ősszel és tavasszal – megszervezi.
Innen nézve viszont már érthetetlen egyes lakótársaink sajátos, 
öntörvényű „hulladékkihelyezése” a közterületeinkre.
Egy biztos, aki akárcsak egy alkalommal is, részt vesz hulladékgyűjtő 
akciókban és más 
után összeszedi 
az eldobált hul-
ladékot, az nem 
képes „szeme-
telni”! 
És ahogy a ki-
h e l y e z e t t 
figyelmeztető táb-
lákon olvasható: 
intelligens ember 
nem szemetel, a 
többieknek pedig 
tilos!

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
TELEPÜLÉSÜNKÖN!
Kántor Ágnes intézményvezető
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Aki iskolába viszi gyermekét, tapasztalhatta, hogy reggelente milyen 
nehézkes a közlekedés az iskola környékén, ezen felül mennyire baleset-
veszélyes a gyermekekre nézve. Elég csak az iskola első parkolója mellett 
reggel elsétálni, látható, ahogy az autók két oldalt a parkolókból próbál-
nak kitolatni, középen pedig a sorban várakozó gépjárműből gyerekek 
szállnak ki és az autókat kerülgetve igyekeznek fel a járdára. Az iskola 
hátsó kerítésénél még rosszabb a helyzet, mivel ott még járda sincsen. Itt 
a parkolni készülő és a parkolóból kitolató autók mögött, között közleked-
nek a gyerekek. Mindkét helyen elég csak egyszer egy kis figyelmetlen-
ség, megcsúszás és a tragédia elkerülhetetlen.
Évről-évre egyre több gyermek jár az iskolába, bárki beláthatja tehát, 
hogy a jelenlegi helyzet hosszú távon nem tartható. A baleseteket 
megelőzendő vitatta meg a szülői szervezet még az egyik őszi ülésén 
azokat a lehetőségeket, hogyan tehetnénk biztonságosabbá a gyerekek 
közlekedését. Ekkor vetődött fel az az ötlet, hogy külföldi mintához ha-
sonlóan, illetve Magyarországon is már egyre több helyen találkozhatunk 
hasonló megoldással, alakítsunk ki az iskola körül ún. Kiss&Ride (K+R) 
parkolókat, biztonságosabbá téve ezzel a gyerekek kiszállását az autók-
ból. Tanulmányokat olvastunk el ezzel kapcsolatban, megnéztük, hogy 
külföldi iskoláknál hogyan történt a megvalósítás, személyes tapasztala-
tok hangzottak el. Azt is megbeszéltük, hogy csak a reggeli időszakban 
van szükség erre a megoldásra, mivel a legtöbb szülő most is csak megáll, 
hogy kiszálljon a gyermeke és siet tovább a munkahelyére. Az iskola dol-
gozóira is gondoltunk, ezért a pedagógusok számára az iskola melletti 
hátsó parkoló részt javasoltuk használatra.
Igazgató úr teljes mértékben támogatta a javaslatot. Polgármester  
Asszonyhoz fordultunk ezek után, aki szintén a támogatásával biztosí-
totta a kezdeményezést. A körzeti megbízott, közterület felügyelők és 
a készenléti szolgálat is a javaslat mellé álltak, összegyűjtötték, hogy ta-
pasztalataik alapján milyen problémák merülhetnek fel, segítettek listát 
írni arról, hogy mire kell az autósoknak figyelniük. Ezek után kezdődtek az 
egyeztetések a tényleges megvalósításról, hol és hogyan lehet kialakítani 
a parkolókat. Tekintve, hogy az iskola két oldalról is megközelíthető, ezért 
egyértelmű volt, hogy az épület előtt és mögött is legyen ilyen parko-
lásra lehetőség. Az iskola előtti részen, mivel baloldalon van a járda, kézen 
fekvő volt, hogy a parkolónak azt a részét lehet erre a célra használni. Az 
épület mögötti részen pedig úgy lehet megvalósítani a parkolást, ha az 
iskola kerítésével párhuzamos parkolókat alakítunk ki. Ez azért is tűnik jó 
megoldásnak, mert így egy járda részt is ki lehet alakítani a parkoló autók 
és a kerítés között.
A megvalósítás most már a próba időszakába került. A szülők tájékozta-
tása emailben és a szülői értekezleteken is megtörtént. Az önkormányzat 
legyártatta a szükséges táblákat, a körzeti megbízott és a készenléti szol-
gálat is készül, hogy segítse a közlekedést. Megállapodásunk alapján a 
tesztüzem április 16-án indul.
Mindenki tisztában van vele, hogy ez egy új és eddig ismeretlen helyze-
tet jelent. Gyermekeink biztonsága érdekében kérünk mindenkit, hogy 
legyen türelemmel, tartsa be az alább felsorolt figyelmeztetéseket, hogy 
zökkenőmentes és balesetmentes legyen a közlekedés! 
A legfontosabb tudnivalók: 
–  K+R parkolás CSAK reggel lesz!
–  Az iskola előtti parkoló BALOLDALI része lesz K+R parkoló és CSAK 

a reggeli időszakban. Ekkor a járdával párhuzamosan állnak meg  
az autók, kiszáll(nak) a gyermek(ek), ami kb. 10 másodpercet vesz 
igénybe, majd az autók továbbhajtanak és a következőkből száll(nak) 
ki a gyermek(ek). Aki be szeretné kísérni gyermekét az iskolába, a  
jobboldali részt továbbra is hagyományos módon tudja használni.  
8 óra után a megszokottak szerint lehet parkolni mind a két oldalon.

–  Az iskola mögött a kerítés mellett lesz a reggeli órákban K+R parkolás 
párhuzamos megállással, hogy legyen járda. Itt is a beálló autókból 
száll(nak) ki a gyeremek(ek) majd mennek tovább és jönnek a soron 
következő járművek. Aki be szeretné kísérni a gyermekét az iskolába, 
a hátul kialakított parkolóban tud megállni (ahol a Hegyi Buszjárat 
megállója is van). 8 óra után hagyományos parkolóként üzemel a ke-
rítés melletti rész is, DE a párhuzamos parkolás megmarad!

–  Tanári parkoló az iskola melletti rész hátsó szakasza lesz. Természe-
tesen, ha van hely bárki meg tud itt is állni.

–  A gyermekek az iskola előtti parkolóban a bal oldalon tudnak bizton-
ságosan a járdára kiszállni, az iskola mögött pedig a jobb oldalon a 
kerítés mellé.

–  Mindenki figyeljen, hogy NE LEGYEN bekapcsolva a GYEREKZÁR a 
hátsó ajtókon, hogy a gyermekek egyedül ki tudjanak szállni.

–  A TÁSKA a gyermek ölében legyen, NE a CSOMAGTARTÓBAN!
–  A szülő mindig az első helyen álljon meg, ott szálljon ki a gyer-

mek, legyen türelemmel, TARTSA MEG A SORT, ne álljon ki belőle a 
balesetek elkerülése érdekében!

–  A szülő ne szálljon ki az autóból, csak ha feltétlenül segíteni kell a 
gyermeknek a kiszállásnál!

Köszönjük mindenkinek: az Iskolának, Igazgató Úrnak, Polgármester  
Asszonynak, az Önkormányzatnak, a Körzeti Megbízottnak, a Közterület 
Felügyelőknek a Készenléti Szolgálatnak, minden szülőnek és gyer- 
meknek a megértését, támogatását, együttműködését. Legyen Nagyko-
vácsié a legbiztonságosabb iskola!

Kiss&Ride (K+R) parkolás  
az iskolánál 
dr. Ábrahám Csilla a Szülői Szervezet elnöke

  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

Közérdekű adatigénylés költségtérítése
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) vonatkozó ren-
delkezései alapján a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal is ellátja a 
közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény teljesítésével kap- 
csolatos feladatokat.
A tavalyi év során kiemelkedően sok közérdekű adatigénylés érkezett. 
A vonatkozó jogszabályok és a hivatali szabályzat rendelkezései  
szerint a 18 kérelemben benyújtott 32 kérdést határidőben meg-
válaszoltuk. Közérdekű adat megismerése iránti igény elutasítására 
olyan adatigénylés esetén került sor, ahol az adatgazda nem a Pol-
gármesteri Hivatal volt, illetve a kérelem olyan adat kiadására irá- 
nyult, amely nem minősült közérdekű adatnak.
A beérkezett közérdekű adatigénylések nagy száma és az igénylések 
megválaszolására fordított munkaidő szükségessé teszi az Info tv. 
29.§ (3) bekezdésében biztosított költségtérítés alkalmazását. A költ-
ségtérítés összegszerűsége tekintetében a vonatkozó hivatali sza- 
bályzat és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet 
rendelkezései irányadók.
Ennek megfelelően a jövőben a közérdekű adat megismerése iránti 
igény előterjesztőjét tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal Jegyzője a 
vonatkozó költségtérítés összegéről, és az igénylőnek nyilatkozni kell, 
hogy az összegszerűség ismeretében is fenntartja-e a kérelmét.
Amennyiben az adatigénylés teljesítése a Polgármesteri Hivatal 
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás arány-
talan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy 
dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős 
terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja az 5000,-Ft-
ot, a közérdekű adat kiadására kizárólag a költségtérítés megfizetését 
követően kerülhet sor.

Papp István
     jegyző
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 Vertreibung 1946.
Nagykovácsi 

Német Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

Nagykovácsi német ajkú lakossága kitelepítésének 
72. évfordulója alkalmából
2018. május 6. napján

11:30 órakor a katolikus templomban 
az ünnepi szentmisén, 

azt követően a kitelepítési emlékműnél 
tartandó megemlékezésre.

Dr. Klein Ferenc
elnök

Bányásztemetés volt a faluban 2018. március 13-án
Hudák Zsigmondot kísérték utolsó útjára 
gyermekei, unokái, rokonai, tisztelői, kedves 
ismerősei, régi jó szomszédai. 1927. január 
23-án született Besenyőtelken. Szép kort 
megélt szerető családja körében, 2018. 
február 27-én érte a halál.

A jó tanuló kisgyermeknek hamar munkába 
kellett állni. A katonaság után, bár ez a pálya 
is vonzotta, mégis a bányászatot válasz-
totta. A bánya nyugdíjazásáig szép megél-
hetést biztosított maga és egyre gyarapodó 
családja számára.

1954-ben nősült meg, felesége a szülőfalujabeli Szabó Mária lett. 
Három gyermekük született, György, Zsuzsanna és Zsolt.

A szorgalmas szakembert a bánya, a pályatársai, vezetői is elismerték, 
számos alkalommal tüntették ki példamutató munkájáért.

Gyermekei, unokái számára a családi élet tiszteletét, a gondokon túl-
mutató vidám életfelfogást, a természet, a sport szeretetét tanította 
meg.

Nyugdíjas éveiben is szívesen kereste a bányász kapcsolatokat, 2016-
ban idős társaival örömmel vett részt a Bányász Emlékkő újra ava-
tásán.

Az egykori robbantómestert végakaratának megfelelően a bányász 
himnusz kíséretével helyezték végső nyugalomra.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Utolsó jó szerencsét!
G. Furulyás Katalin

Végső nyugalomra helyezték 2018. március 
23-án 11 órakor, a Nagykovácsi temetőben, 
Tóth László igazgató urat, a Hevesi Ákos 
Erdészeti Nevelőotthon nyugalmazott igaz-
gatóját.
Temetésén a családon, rokonokon kívül 
az egykori diákok és egykori kollégák is 
megjelentek, elkísérve az utolsó úton.

A búcsúztatáson az egykori tanítvány, aki szintén tanárember lett, 
meghatottan emlékezett azokra az évekre, amelyeket az Intézet 
falai között töltött, felelevenítve az első napok emlékét, amikor a 
család hiányában még a szökést is fontolóra vette. Az igazgató bácsi 
azonban a térdére ültette, megértetve a kisfiúval, hogy bár a család 
messze, nincs egyedül. Ennél többet pedagógus nem is tehet.
A régi-régi osztályok koszorúinak feliratai arról árulkodtak, ezt az ér-
zést generációkban sikerült megerősíteni.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

G. Furulyás Katalin

ELADÓ  
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ  
INGATLAN NAGYKOVÁCSIBAN

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Z-59/2018.(III.22.) határozatában döntött a Kerekhegyi sétányon 
található 2576 hrsz-ú – 456 m2, kivett, beépítetlen terület – 
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről,

bruttó 15.000.000,– Ft vételáron
A telek, a területre vonatkozó hatályos Szabályozási Terv – HÉSz 
SzT-2 tervi melléklete – szerint Lf-5 lakóövezetbe tartozik, jelen-
legi használata kert jellegű, közútról megközelíthető. Az ingatlan 
összközműves területen fekszik, közcsatorna csatlakozása 2015-ben 
kiépült, ivóvíz, földgáz, és elektromos bekötése az utcai hálózatról 
megoldható. A telken egy lakás létesíthető.

 

 

 

 
A telek szabadon megtekinthető. 
Bővebb információ Nagykovácsi holnapján (nagykovacsi.hu)
További részletek: Györgyi Zoltán, főépítész, 06 30 314 4425
foepitesz@nagykovacsi.hu
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A Település Arculati Kézikönyvnek van egy olyan szekciója, mely az ed-
digi szabályozásokban nem vagy éppen hogy csak érintett téma volt, 
nevezetesen milyen növényfajok telepítése tilos, illetve elkerülendő. A 
tiltás persze írott malaszt marad, ha nincs megmagyarázva annak miértje, 
de az ideális eset az, ha emellett alternatív javaslatokkal is él a szabályozó.
Tapasztalataim szerint az invazív fajok nem jelentenek gyötrő gondot 
legtöbb honpolgárunknak, hiszen nincsenek is tudatában ennek a prob-
lémának, már pedig amiről nem tudunk, az ugye nem is fáj! Ezzel szem-
ben a kínos valóság az, hogy az élőhelyek elpusztítása mellett talán ez 
a Földi élővilág egyik leggyötrőbb biológiai problémája. Mindkettőt az 
ember okozza, de míg például az erdők kiírtásának következményei min-
denki számára felfoghatóak, addig invazív fajokról eddig nem sokan hal-
lottak. Magyarországon legismertebb képviselőjüket, a parlagfüvet sokan 
utálják, bár sokkal kevesebben ismerik fel ):, de ugyan mi baj lehet a szép-
séges kerti orgonánkkal vagy az akáccal. Ezek megértéséhez szeretnék 
egy cikksorozat keretében hozzájárulni, a legveszélyesebb inváziós fajok 
bemutatásával.

Invázió 1 – Az ördögfája
A sorozat első fajaként a Kínából a 18. században Európába behozott 
mirigyes bálványfát (Ailanthus altissima) mutatom be. Rendszertanilag a 
bálványfafélék családjába (Simaroubaceae) tartozik. Ezek trópusi és szub-

trópusi elterjedésű fák vagy cserjék. 
A bálványfa nemzetség tucatnyi 
faja főként elő- és hátsó-indiai vagy 
távol-keleti elterjedésű. Rendkívül 
jól alkalmazkodóképességű fafaj, 
ennek köszönhetően a kezdeti 
telepítéseket (hazánkban az 1840-
es évek) gyorsan „meghálálta”, s 
azóta már ő diktálja a feltétele-
ket. Kínaiul a mennyek fájának is 
nevezik, bár nálunk jobban illik rája 
a pokol vagy ördögfája megne- 
vezés, hogy miért is, arról később.
Gyorsan növő, 25–30 méter ma-
gasra növő, egyenes törzsű fa. 
Szürkés kérgét hosszanti irányban 
sárgás-fehér repedések tarkítják. 
13–41 levélkéből álló páratlanul 
összetett hatalmas levelei vannak. 
Levélnyele erőteljes. Igen kelle- 
metlen szagú vegyületek hal-
mozódnak fel növényünkben 
(innen a köznapi neve: ecetfa). 
Felemás kétlaki, mert csak porzós, 
illetve hímnős virágú példányai 
is vannak. Végállású, laza, kelle- 

metlen szagú bugavirágzata zöldessárga. Nektárban gazdag. Lependék 
termései csomókban helyezkednek el; oldalról csavarodottak, ezért le-
hullva oldalirányban is terjednek. Magvai sokáig megőrzik csírázóképes-
ségüket, s jaj nekünk, hisz egy idősebb egyede több mint 1 millió magot 
is tud produkálni évente.
Gyökérzete a talajfelszín alatt legyezőszerűen terül szét. Mint a legtöbb 
inváziós növényfajnak eredeti élőhelyeitől távol, a sikerességük legfon-
tosabb oka, a nagyon hatékony vegetatív szaporodása. A gyökereken 
kialakuló járulékos rügyek szinte áthatolhatatlanul sűrű sarjtelepeket tud-
nak létrehozni. 
Rossz szomszédság, török átok
Magyarországon szinte mindenütt elterjedt, ahol megtelepszik, ott gyor-
san szaporodik, és kiszorítja az őshonos fajokat. Miként tudja ezt elérni. 
Az egyik, a gyors növekedési erénye miatt hamar képes leárnyékolni po-
tenciális versenytársait. Környezetének fajösszetételét nagyon gyorsan 
átalakítja a gyökerekből felszabaduló és a lombavarjából kimosódó al-
lelopátiás vegyületek révén. Ezek kibocsátásával szomszédjaik életfolya- 
matait tudják befolyásolni, azok növekedését elősegítik vagy gátolják, sőt 
magjaik csírázását is megakadályozhatják (ugye ismerős ez a diófák ese- 
tében is). Ráadásul a lombavarja sok nitrogénnel terheli a környezetét, 
gátolva az eredeti társulás fajait, de elősegítve a nitrofil (nitrogénkedvelő) 
fajok előrenyomulását. Nagyon jól tűri a szennyezett levegőt, így városok-
ban is megél, s itt fertőző gócot alkotnak. Magjuk révén még a háztetőkön, 
függőleges falakon is megtelepednek, szép lassan tönkretéve azokat.
Kiterjedt gyökérrendszere és erős sarjképzése miatt ezt a fát nem lehet 
csak kivágással eltávolítani. Csak évtizedekig folytatott folyamatos visz- 
szavágással lehet kimeríteni. Eltávolításának egyetlen hatékony módja 
– a megelőzés mellett – olyan herbicidekkel való beoltása, amely szét-
terjedve a teljes gyökérrendszeren lassan megmérgezi az egész egyedet.
További információkat/részleteket olvashat honlapunkon: www.nate.hu

INVÁZIÓ!
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.

A JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ A HONLAPRÓL
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Március hónapunk meglehetősen zsúfoltra 
sikeredett. Egymást érték a mérkőzések, 
folyamatos mozgásban volt minden nevezett 
csapatunk.
OSB-s lányaink jártak Gyöngyösön, ahol igen 
kemény ellenféllel kellett megmérkőzniük. 
Nagyon sokat futottak, harcoltak, de ellenfelünk 
fölénye és sajnos rendkívűl sportszerűtlen 
magatartása egyértelmű végeredményt 
hozott.
Már hazai környezetben fogadhattuk az 
éllovas és évek óta az első osztályban szereplő 
Dunakanyar Akadémia lány csapatát. Lányaink 

küzdő szelleme nem 
lankadt az előző vesztes 
meccs óta, így ezt a 
mérkőzést is becsülettel 
harcolták végig.
A hónap közepén 
Balassagyarmatra utaztunk, 
ahol a helyi Balassa SE 
lányai ellen vívtuk meg 
következő mérkőzésünk. 
Lányaink küzdőszelleme és 
morálja minden dicséretet 
megérdemel!
OSB-s fiainkkal is sokat 
utaztunk. Kétszer is megfordultunk Vácott, 
ahol elsőként a helyi serdülő csapattal vettük 
fel a versenyt. Másodszor pedig a következő 
gyerekbajnoki fordulón vettünk részt, szintén 
a hazaiak csapata ellen. Mindezek után 
következett Pilisvörösvár csapata, akikkel ismét 
parázs, fej-fej melletti meccset vívtak a srácok.
Ezek után másnap következett az angyalföldi 
ASI DSE csapata. A srácok már így is nagyon 

fáradtak voltak az előző nap meccseitől, de 
felvették a kesztyűt az angyalföldiek ellen, és 
folyamatosan szorongatták a hazaiakat.
Lapzárta után március utolsó hétvégéjére is 
marad csemege... U10-es apró fiókáink kaptak 
meghívást egy barátságos MINI-Kupára 
Szentendrére, ahol játékosaink három másik 
csapattal (Budakalász, Farkasvár, VS.Dunakeszi) 
mérhetik össze tudásukat.

Zsúfolt  
márciusi 
kéziprogram
Hajóssy Réka utánpótlás edző

Befejeződtek a megyei futsal bajnokság küzdel- 
mei. Büszkék lehetnek a fiúk a teljesítményükre, 
csoportunkban végül négy győzelemmel, egy  
döntetlennel, egy vereséggel a második helyen 
zártunk. Minden játékost dicséret illet, de kü- 
lön meg kell említenem Tafferner Mártont, aki  
az alapszakaszban szerzett 29 gólja mellé a kö- 
zépszakaszban további 27 góllal terhelte meg az  
ellenfelek hálóját, ráadásul volt csapat, (Gar- 
vittax-Nagymaros) aki inkább visszalépett a mér- 
kőzéstől, mint hogy lejátsza velünk a fordulót, 
így nem tudtuk góljaink számát gyarapítani... 
A gödöllői forduló egyik meglepetése volt 
a srácoknak a teljesítményük mellé, hogy 

találkozhattunk egy világbajnokságot is megjárt 
magyar focistával, Kovács Kálmánnal. (félő, hogy 
ezen labdarúgóink száma nem fog gyarapodni 

a közeljövőben) Kálmán mesélt a Sólymok 
focistáknak a VB-ről, a külföldi szerepléseiről és 
néhány útravaló jótanácsot is kaptak a jelenleg 
edzőként dolgozó labdarúgótól.
Hosszú szusszanásra nincs idő, március végén 
már indul a Bozsik szezon. Ugyan még egy percet 
nem tudtunk füves nagypályán gyakorolni, de 
erre nincs tekintettel a versenykiírás... szívvel, 
ésszel, lelkesedéssel meg kell felelni az új 
kihívásoknak is.
Szeretettel várjuk a labdarúgás és kézilabda iránt 
érdeklődő srácokat-lányokat, akik mozogni, 
sportolni szeretnének és részesei lenni egy 
remek közösségnek, a Sólymok csapatának!

Futsal 
ezüstérem
Herold István utánpótlás edző

1. Mikor kezdődik az utak kátyúzása? 
Az elhúzódó telet követően, március utolsó hetében történt meg az utak álla-
potának felmérése. Ezt követően azonnal megkezdődik a település útjainak a 
rekonstrukciója.

2. Mikor tesz eleget a Cinke Egyesület a sajtóhelyreigazítási kötelezettségé-
nek? 
Az egyesület elnöke – elismerve a valótlanságokat –  a következő kiadványukban 
kívánja a helyes adatokat és információkat megjelentetni.

GYIK 
(Gyakran Ismételt Kérdések)
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Iskolánk tanulói az idei tanévben ismét részt  
vettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara által az általános 
iskola felső tagozatos korosztályának szer- 
vezett Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási versenyen. A verseny célja: anya- 
nyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett 
felelősségtudat és anyanyelvünk szerete-
tének erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, 
az informatikai eszközök használatához, a 
munkavégzéshez szükséges helyesírási tudás 
mérése, erősítése. 
A feladat minden évfolyamon két részből áll: 

egy tollbamondásból, ill. egy elméleti tudást 
ellenőrző feladatsorból.

A területi válogatóról két diákunk jutott tovább 
a március 3-án Biatorbágyon megrendezett 
megyei fordulóba. A magas követelményeket 
állító versenyen felnőtteket megszégyenítő 
tudásról adtak bizonyságot a versenyzők, köz-
tük a mieink is. 
EGRI VINCE – 6. c 11. helyezést, (Tanára: Ha- 
nula Krisztina)
TELEK BENCE – 8. a 1. helyezést ért el, s ezzel 
bejutott a Kárpát-medencei döntőbe. (Tanára: 
Bárány Judit)

Eredményeik – függetlenül az elért helye- 
zésektől – tiszteletet parancsolóak, mert ko-
runkban a helyesírási tudás sokak szemében 
nem jelent komoly értéket, miközben megszer- 
zéséhez kitartó munkára, önfegyelemre s az  
anyanyelvünkért érzett felelősségre van szük-
ség. Ebben is példamutatóak ezek a gyerekek. 
BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK, GRATULÁLUNK 
KIVÁLÓ EREDMÉNYEIKHEZ!

HELYESÍRÁSI 
VERSENY 
PEST MEGYEI FORDULÓ

Az évente megrendezett Országos kompeten-
ciamérésben minden iskola 6., 8. és ahol van 10. 
évfolyama vesz részt. Az ő eredményeik alapján 
készülnek a Fenntartói, Intézményi és Telep- 
helyi jelentések (FIT-jelentések). A mérésre a 
múlt tanévben, 2017. május 24-én került sor. Az 
eredményekről, a szokásnak megfelelően, idén 
tavasszal értesültünk.
A kompetenciamérés eredménye egy fontos, 
de nem kizárólagos tájékoztatás az iskolák 
eredményességéről, oktatási színvonaláról. 
Ennek megfelelően, az egyéb eredményekkel 
együtt, azok közé illesztve érdemes kezelni. 

A hatodikosok eredményei a múlt évben 
kiemelkedők voltak.
 
Matematika tantárgyból 6. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1587 pont
Országos általános iskolák 1490 pont
Községi általános iskolák 1442 pont
Érdi Tankerület iskolái 1530 pont
Budapesti általános iskolák 1561 pont
Szövegértés 6. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1604 pont
Országos általános iskolák 1496 pont
Községi általános iskolák 1434 pont

Érdi Tankerület iskolái 1543 pont
Budapesti általános iskolák 1568 pont

Matematika tantárgyból 8. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1664 pont
Országos általános iskolák. 1595 pont
Községi általános iskolák 1543 pont
Érdi Tankerület iskolái 1647 pont
Budapesti általános iskolák 1666 pont

Szövegértés 8. évfolyamon:
Nagykovácsi Általános Iskola 1617 pont
Országos általános iskolák 1553 pont
Községi általános iskolák 1503 pont
Érdi Tankerület iskolái 1611 pont
Budapesti általános iskolák 1616 pont

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

A 2016/17-es tanév  
OKM FIT-jelentése
Reindl Gyula igazgatóhelyettes

Bárány Judit magyartanár

Évről-évre nagy örömmel állapítjuk meg,  
mennyire szeretik a nagykovácsi gyermekek a 
verseket. Március 7-én és 8-án, rekordlétszámú  
– százhuszonhárom – kisdiák mondta el versét 
az értő és szurkoló közönség előtt.
Külön dicséret illeti az első osztályosokat, 
hiszen negyvenheten álltak ki az érdeklődő 
családtagok és tanulótársak elé.
A zsűri elnökei – a községünkben élő színész 
házaspár – Gábos Katalin és Gados Béla voltak. 
Ők évek óta tanácsaikkal, észrevételeikkel, tá-
mogatják, segítik a versenyre való felkészülést, 
a verseny színvonalas lebonyolítását. A hall-
gatóság és a zsűri véleménye szerint is olyan 
színvonalas volt mindkét délután, hogy szíve- 
sen hallgatták volna még tovább irodalmunk 
gyöngyszemeit a kiváló előadóktól.
Köszönjük a pedagógusoknak, szülőknek, hogy 
figyelmesen választották ki a verseket, gondo- 
san, odaadással készítették fel a gyermekeket! 
Minden egyes versmondónak gratulálunk a 
szép előadásért!

Arany minősítést kaptak:
1. osztály
Benkő Barna 1. a
Csengeri Noémi 1. a
Schmidtmayer Flóra 1. b
Herczeg Zsófia 1. c
Krúdy Johanna 1. c

2. osztály
Palai Panna 2.a
Kulcsár Zsófia 2.a
Nagy Dániel 2. a
Tafferner Gréta 2.a
Baier Emma 2.c
Bodó Borka 2. c
Hodász Áron 2.c

3. osztály
Szabó Csongor 3.a
Kovács Nimród 3.c

4. osztály
Erdős Kata Édua 4.b
Kópházi Kamilla 4.b
Papp Levente 4.b
Gulyás Dorka 4.c
Pesei Panna 4.c
Farkas Gerda 4.c
Bíró Borbála 4.c

A területi vers- és prózamondó versenyen 
Baier Emma 2. c és Bíró Borbála 4. c osztályos 
tanulók képviselik iskolánk alsó tagozatát.

VERSMONDÓ VERSENY AZ ALSÓ 
TAGOZATON 
Veres Ildikó, Kleinné Turcsányi Tünde szervező tanítók
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2018. február 16-án rendezték a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulóját Pilis-
vörösváron, a Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában. A „matematikus körökben” igen 
népszerű és rangos versenyen iskolánkat a házi 
verseny legjobb 82 tanulója képviselte. Az ered-
ményekre nagy izgalmak közepette majd egy 
hónapot kellett várnunk. Végül március 10.-én 
Szentendrén, az ünnepélyes eredményhirde- 
tésen megtudhattuk eredményeinket.
Az Észak-Pest megyei fordulón   
5. osztályosok között Kiss Roland Ádám 19. 
helyezést 410  indulóból; 
6. osztályosok között Győrffy Zsolt 11. helye- 
zést 351  indulóból; 
8. osztályosok között Földesi Katinka 17.  
helyezést 233 indulóból értek el. Ők a szent- 
endrei eredményhirdetésen személyesen ve-
hették át oklevelüket. 

Legjobbjaink:
3. osztály: 547 induló 

25.  Lakauer Gréta 3.b
54.  Keszei Katalin 3.d
85.  Bognár – Incze Orsolya 3.b
89.  Tory Katalin 3.d 

Csapatverseny: Itt minden évfolyam három 
legjobb helyezettjének összpontszáma számít.
54 iskolából 19. helyezés
4. osztály: 519 induló

73.  Telek Csongor 4.b 
79.  Sebők Zsófia 4.b 
89.  Bonifert Gergely 4.b 

Csapatverseny: 56 iskolából 18. helyezés
5. osztály: 410 induló

19.  Kiss Roland Ádám 5.b 
26.  Kunos Anna 5.b  
53.  Péter Áron 5.c 

Csapatverseny: 49  iskolából 6. helyezés

6. osztály: 351 induló
11.  Győrffy Zsolt 6.a 
31.  Pelei Hanna 6.b  
65.  Egri Vince 6.c 

Csapatverseny: 47 iskolából 6. helyezés 
7. osztály: 280 induló

63.  Pataki Bálint 7.b 
Csapatverseny: 40 iskolából 23. helyezés
8. osztály: 233 induló

17.  Földesi Katinka 8.b
24.  Dajka Bálint 8.a 
33.  Telek  Bence 8.a 

Csapatverseny: 33 iskolából 4. helyezés

Gratulálunk minden versenyzőnek, köszöne-
tet mondunk a szülőknek és a felkészítő 
tanároknak:

3. osztály: Balik Mónika, Erdőszegi Klára, Ber-
talanné Boros Kinga, Daruka Judit

4. osztály: Lipákné Kálóczi Gyöngyi, Veres 
Mária Ildikó, Kleinné Turcsányi Tünde

Felső tagozat: Eperjesi Tamás, Dér Viktória, 
Zsohovszky Edit 

Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny hírei
Zsohovszky Edit matematikatanár

Iskolánkból 4 csapat is részt vett az országos 
döntőben, ahová évfolyamonként 12-15 csapat 
kerül csak be! A szóbeli döntőbe (az első hat he-
lyezett) 2 csapat is bejutott!

Eredmények:
3. hely: 5. c Angeli Zsófia, Holics Hanna, Kardos 
Gréta, Meszlényi Attila. Felkészítő: Kőrösi Éva, 
Smetana Erika 
6. hely: 8. Telek Bence, Egri Mátyás, Nagy Sze-
mere, Papp Ágoston. Felkészítő: Smetana Erika, 

Vörösháziné Kele Gabriella, Eperjesi Tamás, Zso-
hovszky Edit
7. hely: 4. b 
Sebők Zsófia, 
Márta Szilárd, 
Papp Levente, 
Tafferner Már-
ton. Felkészítő: 
Veres Ildikó

9. hely: 5. c Környei Kristóf, Golda Eszter, Torvaji 
Kinga, Andersen-Soós Emma. Felkészítő: Kőrösi 
Éva és Smetana Erika

Nagy siker a mi „kis” falunkban
Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
Országos döntő 2018.03.10.
Smetana Erika

Március 22-én a Víz világnapján érdekes  
programokon vehettek részt alsó tagozatos ta-
nulóink.
•   Délelőtt az aulában vízkóstolót tartottunk a 

3.b osztály közreműködésével.
•   A folyosó végi kis kuckóban diavetítés és fotó 

sorozat bemutatása zajlott.
•   A 3.a osztályosok meglepetéssel készültek, 

elénekelték és megtanították a többieknek 
a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt jelbe- 
széddel.

•   Délután pedig a napköziben csoportközi 
foglalkozások keretében tudhattak meg 
érdekes, értékes információkat tanulóink az 
életet adó vízről és interaktív játékos foglal- 
kozásokat tartottak.

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, 
nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 
anélkül, hogy megismernének. Nem szüksé- 
ges vagy az életben: maga az élet vagy.”

( A.S. Exupéry)

A VÍZ  
VILÁGNAPJA
Erdőszegi Klára
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Az alsósok kézműveskedtek: zászlót festettek, 
csákót és pártát készítettek. Mi, felsősök pedig 
a forradalom helyszíneit jelenítettük meg inter-
aktív módon. Minden osztály kapott egy-egy 
témát, amire már hetekkel az esemény előtt lel-
kesen készülődtünk. Berendeztük Petőfi Sándor 
és Szendrey Júlia lakását, a Pilvax kávéházat, a 
Landerer és Heckenast nyomdát, a Nemzeti 
Múzeumot, a korabeli Nemzeti Színházat és az 
Egyetemet. Ezáltal betekinthettünk egy letűnt 
kor világába és úgy érezhettük magunkat, hogy 
mi vagyunk a márciusi ifjak.
A 6.c és a 7.b osztályok Petőfi lakására invitál-
tak meg minket, ahol régi tárgyakat és bieder-
meier bútorokat csodálhattunk meg. Itt egy kis 
előadást láthattunk a 12 pont keletkezésének 
történetéről. A 6.a és a 7.a osztályok a Pilvax 

kávéházban vendégeltek meg bennünket fi-
nom teával és süteménnyel, melyet pincérektől 
rendelhettünk és közben az egykori Pesti Hír-
lapot olvasgathattuk. A kávéházban részesei 
lehettünk annak is, hogy hogyan hangzott el 
először nyilvánosan a Nemzeti dal. Az 5.a 
és 8.a osztályok szervezésében a Landerer-
nyomdában nekünk kellett kinyomtatni a 12 
pontot és a Nemzeti dalt. A 6.b és a 8.b által be- 
rendezett Nemzeti Színházban megtekinthet- 
tük a forradalom estéjén játszott Bánk bán op-
era egy részletét. Ezt követően gyönyörű ma- 
gyar néptáncokat tanulhattunk. Az Egyetemen, 
az 5.b és az 5.c osztályok termeiben megvarr- 
hattuk saját kokárdáinkat és megismerked-
hettünk nemzeti jelképünk eredetével és törté-
netével. Az 5.d osztály egy nagyon jó hangulatú 
honfoglaló játék keretében mutatta be szá-

munkra, hogy milyen kincsek vannak a Nemzeti 
Múzeumban a forradalommal kapcsolatosan. 
A felemelő napot az 5.c és az 5.b osztályok közös 
ünnepi műsora zárta, 
mely során részesei 
lehettünk a forradal-
mi nagygyűlésnek 
a Nemzeti Múzeum 
előtt. Itt az egész 
iskola közösen sza-
valta el a Nemzeti 
dalt, tapsolta meg 
Petőfi lelkesítő sza-
vait és énekelte el a 
Kossuth-nótát. 

Diákönkormányzati-nap  
a Nagykovácsi Általános Iskolában
Kuszál-Gombos Adrienn (DÖK-segítő pedagógus) 
és Trencsánszky Zsófia (a DÖK-elnöke, 7.b osztályos tanuló)

Ebben a tanévben is, mint tavaly, három kon-
certen vehettünk részt iskolánkban mind- 
annyian a Bonbon Matiné bérlet előadásain.

Októberben a Melodika trió látogatott el 
hozzánk. Kreatív, élményszerű műsorukkal 

elvezettek bennünket a klasszikus zene, a jazz, 
a tangó világába.
Januárban a Pro Musica fúvósötös a fafúvós 
hangszereket mutatta be.
Márciusban a Déjá Vu vonósnégyes jóvoltából 
zenei utazást tehettünk Haydntól Michael Jack-
sonig.
Köszönjük Lukácsházi Győzőnek a szervezést, a 
szülőknek az anyagi támogatást!
Jövőre is szeretettel várjuk a zenészeket!

Bonbon 
koncertek
Tábi Gyöngyike ének-zenetanár

Március 11-én, készülve nemzeti ünnepünkre, 
Erkel Ferenc: Hunyadi László című operáját 
néztük és hallgattuk meg nyolcadikosainkkal az 
Erkel Színházban.
Történelemórán és énekórán már hetedikben 
megismerkedtek a gyerekek a művel, kelet-

kezésének körülményeivel. A történetet és a 
híres részleteket felelevenítve indultunk el az 
előadásra. Az emeleten helyünket elfoglalva 
átadtuk magunkat a Nyitány felcsendülő dal-
lamának. Érdekes volt látni a zenekari árokban 
a karmestert és a zenészeket. Az első felvonás 
végén nehezen állták meg a gyerekek, hogy 
ne énekeljék együtt a kórussal: Meghalt a 
cselszövő, nem dúl a rút viszály... A második 
felvonásban gyönyörű áriát énekelt Szilágyi Er-
zsébet (Rőser Orsolya) az anyai szívről. Magával 

ragadó volt Mária és László kettőse a hűségről 
és az igaz szerelemről. A szép magyar tánc, a 
Palotás után megkönnyeztük Hunyadi László  
igazságtalan lefejezését, ünnepeltük a hős 
(László Boldizsár) példamutató erkölcsi 
győzelmét. 
Köszönet a felejthetetlen élményért a nemzeti 
opera megteremtőjének, a szervezésért 
az osztályfőnököknek, és a támogatásért a 
szülőknek!

Operalátogatás
Tábi Gyöngyike ének-zenetanár

„Hősökre, példaképekre ma is szüksége van a 
fiataloknak. A nagy tettek, nagy érzelmek ma 
is megmozgatják a fantáziájukat. Úgy érzem, 
fontos, hogy a mindennapokból kiszakadva, a 
gyorsan változó, bizonytalanságokkal teli, iga-
zodási pontokat nem nyújtó világunkban tiszta 
történeteket is el tudjunk mesélni.
Gárdonyi regénye igazi nagy történet: 
szerelemről, hűségről (és árulásokról), bá-
torságról, hazaszeretetről, hősiességről, a 
felnőtté válásról...” Vidnyánszky Attila
Ismét a Nemzeti Színházban járt a felső tago-
zat! Pár nappal a bemutató után az Egri csil-
lagok című darabot tekintették meg a 6. és 7. 
évfolyamos diákok és kísérőik. A Nemzeti Szín-

ház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös 
produkcióját Vidnyánszky Attila rendezte, a 
társrendező-koreográfus Zsuráfszky Zoltán. 
Nem egyszerű vállalkozás egy mindenki által 
jól ismert regény színpadra állítása, ezért kíván- 
csian vártuk az előadást. Azt gondolom felejt- 
hetetlen színházi élményben lehetett részünk!  
A 6.a osztályosok így foglalták össze a látot-
takat:
„Március 11-én, vasárnap délután a hatodik és 
hetedik osztályosok elindultak a Nemzeti Szín-
házba az Egri csillagok című előadásra. A szín-
házat kívülről és belülről is megcsodálhattuk. 
Eszünkbe jutott, hogy nemrég erről írtunk egy 
szövegértő felmérőt. Legjobban a gyönyörű 

csillár tetszett, amelyet egészen közelről csodál-
hattunk, hiszen a 3. emeleti karzaton foglaltunk 
helyet.” 
„Az előadás nagyon izgalmas és érdekes volt. 
Az első felvonás bizonyos részei nehezen vol-
tak érthetőek, mivel a múlt és jelen váltako-
zott benne. A szünetben az osztálytársaimmal 
megbeszéltük, hogy kinek mennyire tetszett. 
A második felvonásba jobban bele tudtuk ma-
gunkat élni. Nagyon tetszett a színészek játéka, 
kalanddal teli előadást láthattunk. A kedvenc 
részünk a várostrom volt. A díszletek is nagyon 
izgalmasak voltak és a zene is tetszett. Jó volt az 
is, hogy, vicces részek is voltak benne.” 

„Hazafelé arról beszélgettünk, hogy milyen fe- 
lejthetetlen emlék lesz számunkra ez a színda- 
rab. Ez volt régóta a legjobb vasárnapunk. 
Fáradtan, de élményekkel gazdagon feküd- 
tünk le.”

Egri csillagok a Nemzeti Színházban
Hanula Krisztina magyar-történelem szakos tanár

Mi, nagykovácsi diákok március 14-én az 1848-as forradalom 170. évfordulójára emlékeztünk  
a DÖK nap keretében. 
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„Folyvást rohanunk, soha meg nem állunk. Még 
arra sincs időnk néhanap, hogy tenyerünkbe  
rejtsük arcunk, összeszedjük magunkat egy-egy 
percre és szembesüljünk a kérdéssel: mi végre 
tesszük?”   (Latinovits Zoltán)

Ezt a kérdést teszi fel joggal egykor élt híres 
nagy színészünk Latinovits Zoltán. Mi most 
az alsó tagozatosokkal megálltunk egy ki- 

csit és elidőztünk egy-egy délelőttöt a szín-
ház világában. A Budaörsi Latinovits Színház 
előadásában 3 színdarabot tekintettünk meg.  
A dzsungel könyve című zenés bábjátékot, a Pi-
nokkiót és A két Lottit. Mindhárom hangulatos, 
gyermek közeli, érdekes előadás volt. A progra-
mon öt osztály vett részt, melynek szervezésért 
köszönet Balássy Dávidnak.

Az utolsó alkalommal betekintést kaphattak 
tanulóink a kulisszák mögé is. Megmozgathat-
ták a díszleteket, megnézhették az irányítófülke 
monitorjait és a világítást. Beszélgethettek a két 
Lottival, sőt még autogramot is kérhettek tőlük. 
A színpadon fotók is készültek osztályonként 
a főszereplőkkel. Érdekes és tanulságos három 
délelőtt volt.

A gyerekek miként vélekedtek?
„A zene hangulatos volt, a díszletek és a fények 
is jók voltak. A legjobb viszont az volt, hogy 
korunkbeli gyerekek játszották a két Lottit és 
még egy élő kutya is megjelent a színpadon”.
(Lővenberg Nádja, Rantal Sára 3.b oszt.). 
„Öröm volt nézni ahogy a kisiskolások 
kiszakadva a hétköznapok monotonitásából 
felszabadultan beszélgettek társaikkal, kér-
déseket feltéve, bátran kommunikáltak olyan 
gyerekekkel és felnőttekkel akiket egy színpad 
választ el tőlük.”
Reméljük a következő tanévben is lesz 
lehetőségünk hasonló élmények átélésére és új 
emberi kapcsolatok kialakítására hiszen: 
„Az ember az ember patikája”( Latinovits Zoltán)

Színházban
 jártunk 
Erdőszegi Klára tanító

Március 8-án Biatorbágyra utaztunk a Lab-
darúgó diákolimpia IV. korcsoportos körzeti 
selejtező versenyére. Az idő sajnos borús és 
esős volt, emiatt a pálya eléggé csúszott. Pilis-
vörösvár csapata nem tudott eljönni, ezért csak 
két meccset játszottunk. Az első mérkőzésen 
Piliscsaba ellen küzdöttünk, de sajnos nem sok 
sikerrel. Ezután a csapatunk egy picit elvesztette 
a lelkesedését, de a következő meccsre össze- 
szedtük magunkat és fölényes győzelemmel 
nyertünk a Biatorbágyi Iskola csapata ellen. Ez-
zel a 2. helyen végeztünk, és továbbjutottunk a 
következő fordulóba.

A csapat tagjai: Bertalan Tamás, Ihász Benedek, 
Gomola Dominik, Géró Péter, Simon Keve, Golda 
Márton, Szűcs Krisztofer és Várai Medárd. („Edzők”: 
Bánkuti Olivér, Ullman Gergely és Ádám)

Március 6-án Budaörsön voltunk a Labdarúgó 
Diákolimpia II. korcsoportos körzeti selejtező 
versenyén. 3 csapat jött el erre a fordulóra: két 
budaörsi iskola és mi. Az időjárás nem kedvezett 
nekünk, hisz 2 fokban és havasesőben kellett 
fociznunk. Az első meccsen még nem találtuk 
a helyünket a pályán, így 4:1-re elvesztettük azt.  
A 2. mérkőzésen már nem volt probléma, így azt 
fölényesen megnyerve biztosítottuk a tovább- 
jutásunkat. 

A csapat tagjai: Balla Áron, Dajka Bence, Éles Gá-
bor, Endrédi Bálint, Fodor Bálint, Horgas Dávid, 
Kollár Ádám, Kovács Gergely, Láng Mihály, Sere-
gély Botond, Szabó Krisztián

Március 13-án Perbálra utaztunk a II. korcsopor-
tos Labdarúgó Diákolimpia Körzeti Versenyére. 
öt csapat körmérkőzésekkel döntötte el, hogy 
ki jusson tovább a területi versenyekre. A négy 
meccsen egyenletes, kiváló játékot nyújtot-
tak fiaink. Csak dicsérni lehet őket, hisz mind a  
négy-szer fölényesen nyertek. Nagyon örültek 
az aranyéremnek is, amit a nyakukba akaszthat-
tak az eredményhirdetésen. 

A csapat tagjai: Bánkuti Kristóf, Bátora Zsombor, 
Jónás Milán, Márta Szilárd, Péter Szabolcs, Taf- 
ferner Márton, Veverka-Csipler Olivér, Zsigmond 
Balázs.

Labdarúgó Diákolimpiák 
Erdei Sándor testnevelő tanár

Csaknem 20 év szünet után ismét egy magyar 
síterepen, a mátraszentistváni Síparkban ren-
dezték meg az Alpesi Sí Diákolimpiát február 
utolsó hétvégéjén. A több mint 200 (!) induló 
között a Nagykovácsi Általános Iskola ta- 
nulói is ott voltak. Üsztöke Lél, a helyi Wax Klub 
vezetője készítette fel őket életük első „olimpiai” 
szereplésére. Az elmúlt évek fejlesztéseinek, 
valamint a hideg és hóban gazdag februárnak 
köszönhetően tökéletes körülmények várták 
a síelőket. Az óriás-műlesikló pályát egy olyan 
fekete lejtőn jelölték ki, amelyik a Nemzetközi 
Síszövetség minősítését is megkapta, tehát akár 

rangos nemzetközi viadalok megrendezésére is 
alkalmas.
Már kora reggel tele volt a Sípark profi, műlesikló-
ruhás gyerekekkel, többségükön látszott, hogy 
rendszeresen indulnak síversenyeken. A beme-
legítés, a pályanézés, a rajt előtti ráhangolódás 
mind-mind úgy történt, minta egy igazi  
olimpián lettünk volna. Legalábbis a gyerekek 
egészen biztosan így érezték! A meredek és 
technikásra tűzött versenypálya teljesítése ko-
moly kihívást jelentett: nem volt elég gyorsan 
menni, hanem az ívekre és a sebesség helyes 
megválasztására is figyelni kellett. Sokan sajnos 
„besokalltak”, kaput tévesztettek vagy elestek.
A Nagykovácsi iskolából heten neveztek, de 
betegség miatt végül négy tanuló állt a rajtba. 
I-es korcsoportban Németh Emma 4., Lovas 
Réka 8., Zala Boglárka Laura 11., Mátyás Bence 
pedig 12. lett. Ez az eredmény kitűnő az erős 
mezőnyben, hiszen a hibák miatt sokan be sem 
tudták fejezni a futamot.

Németh Emma mindössze négy tizedmásod-
perccel maradt le a dobogóról, de így sem  
volt csalódott: „Az elmúlt években 19 érmet 
gyűjtöttem már különböző amatőr síverse-
nyeken, jó lett volna a diákolimpián is dobogóra 
állni. Remélem, jövőre sikerül” – mesélte Emma, 
aki a 3.c tanulója. Hozzátette, hogy különösen 
izgatott volt, hiszen a téli olimpia ideje alatt 
r e n d e z t é k 
a versenyt, 
a legjob-
ban pedig 
azt tetszett 
neki, hogy 
az ered-
ményhirde- 
tés végén  
itt is elhang-
zott a Him-
nusz.

Alpesi Sí 
Diákolimpia 
Varga Patrícia szülő
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2017 októberében harmadik alkalommal hirdette meg az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma a Kincses Kultúróvoda pályázatot abból 
a célból, hogy erősítse az óvodai és a kulturális intézményrendszer 
együttműködését, illetve elősegítse, hogy az óvodák egyre tudatosabban 
vegyék igénybe a kulturális intézmények kínálta lehetőségeket.
A címre fenntartótól függetlenül minden belföldi székhelyű óvoda pá-
lyázhatott.
Az idei kiírásra közel 150 pályázat érkezett, melyet részletes szem- 
pontrendszer alapján értékeltek óvodapedagógus, múzeumpedagógus 
és közművelődési szakértők, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság és 
az Oktatásért Felelős Államtitkárság munkatársai.
E szempontok alapján idén a Nagykovácsi Kispatak Óvoda is elnyerte 
a Kincses Kultúróvoda 2018 címet, melyet három éven keresztül visel-
hetünk, a cím adományozását igazoló emléktáblát pedig elhelyezhetjük 
intézményünk falán. Emellett felkérést kaptunk, hogy a 2018/19-es 
tanévre – az eddigi gyakorlatunkból kiindulva – mintaprojektet dolgoz-
zunk ki egy-egy komplex kulturális programcsomag megvalósítására. 
A projekttervek megvalósítására 1,3 millió Ft támogatásban részesül 
óvodánk.
Részlet a pályázatunkból
„A jövő nemzedék kulturális nevelése a családban kezdődik és opti-
mális esetben itt is folytatódik. A jó szülői mintát látó, ebben nevelkedő  
gyerekek számára természetes része életüknek az értékalapú kulturális 
világ preferálása.
Településünkön az intézményes nevelés keretein belül ezt a csa-
ládból hozott tudást igyekszünk tovább vinni, hiánya esetén pedig 
élményszerűen felépíteni és beplántálni gyermekeink személyiségébe. 
Szemléletformáló munkánkban civil szervezetek, alapítványok 
és közművelődési intézmények is társaink itt Nagykovácsiban. A 
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (NAMI), a Linum Alapítvány, az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évek óta zászlóshajója a telepü- 
lés élhető és élvezhető emberi – kulturális – művészeti környezetéért  
folytatott tevékenységnek. Munkájuk nyomán a felnőtt társadalom és a 
gyermekek világa felé is közvetítik az örök, de megújulni képes kulturális 
értékeket a zene a képzőművészet a gyermekirodalom az előadóművészet 
több területén is. 

Pedagógiai tervező munkánk szerves része a kulturális-művészeti pro-
jektek kidolgozása, amely nem egyetlen nap eseményeit rögzíti, sok-
kal inkább egy folyamatot jelöl, kiemelve az élményszerűséget, a já-
tékosságot, és a szülők bevonását/bevonhatóságát a kultúraközvetítő 
nevelésbe.
Kicsiben gondolkodunk – nagy álmokat szövünk. Hisszük, hogy óvodánk 
képes olyan színvonalon hozzáadott értéket közvetíteni a kultúra terü- 
letén, amely kitörölhetetlen emlékeket nyújt az óvodás korosztálynak, a 
Nagykovácsi gyerekeknek.
A pályázatíró csapat tagjai: Kalicz Krisztina, Karczevicz Dóra, Molnárné 
Váradi Erzsébet, Vernyik Ilona óvodapedagógusok, Megyeri Orsolya  
ügyviteli munkatárs és Szabó Orsolya intézményvezető voltak.

Kincses Kultúróvoda 2018 
pályázatot nyertünk
Szabó Orsolya intézményvezető

Március 8-án, reggel az éber járókelő egy Nagykovácsi főterénél vára-
kozó kisbuszra figyelhetett fel, mely kivételesen nem kirándulásra készülő 
gyermekekkel volt tele. A buszba a Kispatak Óvoda pedagógusai száll-
tak be. A nevelőtestület egy részének lehetősége adódott ellátogatni a 
pestszentlőrinci Pitypang Óvodába, az Oktatási Hivatal bázisintézmé-
nyébe.  Az óvodában kedvesen, meleg teával, kávéval fogadtak minket, 
és mindaz, amit a kis bemutatkozó beszélgetésben elmondtak nekünk, 
hitelesen tükröződött vissza már az aznapi gyakorlatban is.
Az óvodában 6 csoport működik, mindegyikbe 3-6-7 éves korú gyer-
mekek járnak. A csoportszobák és a tornaterem úgy, mint nálunk, egy 

hosszú folyosóról nyílnak. A csoportszobákba belépve elmélyedten 
tevékenykedő, boldogan játszó gyerekekkel találkozhattunk. A gyer-
mekek, felnőttek hat egyedi közössége jó hangulatot, bizalmat és nyi-
tottságot sugárzott.

A Manó csoportban szorgalmas lányokat láthattunk, akik fűszoknyájukat 
varrták a bennszülött jelmezükhöz, amely a „A dzsungel könyve” mese-
dramatizáláshoz készült. A Gesztenyéknél megcsodálhattuk „Az égig érő  
paszulyt” a homok-víz asztalba állítva. A Vakond csoportban patkó szögelés 
zaja ütötte meg fülünket, a lányok pedig pékségükben só-liszt gyurma 
süteménnyel kínáltak. A Maciknál jégfestéssel született a jégvarázs(lat).  
A Süni csoportban lovagi akadálypályát építettek a gyermekek. A Hun-
cutok „huncut-várost” készítették el autóutakkal, gyalogátkelőhelyekkel, 
kórházzal, tűzoltósággal, áruházakkal. Az általunk látott sokféle izgalmas 
tevékenység, ötlet közül, a felsoroltak mind csupán példák. Köszönjük 
a Pitypang Óvoda dolgozóinak, hogy látogatásunk után élményekkel 
feltöltődve folytathattuk napunkat immáron saját óvodánkban.

Látogatás a Pitypang 
Óvodában
Radványi Rita óvodapedagógus (Málna csoport)
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Az őszi nagy sikerre való tekintettel, idén tavasszal, immáron másodszorra 
lehettünk házigazdái a Neteducatio Kft. által szervezett szakmai konfe- 
renciának. A konferencia témájaként az óvoda iskola átmenet, az óvodai 
csoportszervezés kérdései, a környezeti nevelés innovatív gyakorlata, a 
Pedagógia programok módosításának lehetőségei, a jövő nemzedék IKT 
tudásának tehetséggondozása és a művészeti nevelés játékos gyakorlata 
volt porondon. 

Az előadók sorában neves szakemberként köszönthettük dr. Bakonyi 
Annát, továbbá a Budapesti POK vezető szaktanácsadóját, Nagy Ildikót. 
Munkatársaink közül immár öt óvodapedagógus tartott hihetetlenül iz-
galmas gyakorlatorientált műhelyt az érdeklődőknek.

Nagy izgalommal terveztünk és szerveztünk, álmodoztunk vajon kikkel 
sodor össze ezen a késő téli, kora tavaszi hétvégén a kispatak. A közel 70 
résztvevő nem csalódott...

Addig-addig csobogott és locsogott ez a patakocska, míg az ország min-
den sarkából ide nem csalogatta ezt a boldog-nyughatatlan, mindig újat 
kereső óvodapedagógus sereget. 

Már a regisztráció ideje alatt kiderült, hogy itt néhány óra leforgása 
elteltével közösség alakul majd... és így is lett. A prezentációk vége felé, 
egyértelművé vált, hogy az „arcok itt mind egy irányba néznek”! 

A szünetben a mennyei ebéd pillanatok alatt elfogyott mind az utolsó 
morzsáig, közben kamaszos zsibongással telt meg a Gesztenyefa csoport 
szobája, ahol mindenki egyszerre szerette volna megosztani élményeit, 

tapasztalatait társaival. A délelőtt folyamán észrevétlen kitavaszodott... 
valóban még a hajtatott aranyvessző is kibontotta szirmait! A délu-
táni műhelyek oldott hangulatú alkotó közegek voltak, ahonnan mi is 
ötletekkel és pozitív megerősítésekkel töltögethettük a tarisznyánkat az 
előttünk álló esztendőre. Jó volt megmerítkezni a kollégák lelkesedésé-
ben. Feltöltődve, boldog fáradsággal távoztunk mindannyian.

Remélem még lesz alkalmam részt venni, hasonló kezdeményezésekben.

Konferencia 
Nagykovácsiban
Karczevicz Dóra óvodapedagógus

...Kispatak óvodásokat, akik március 22-én a Víz világnapja alkalmával is-
merkedtek a Föld felszíni vizeivel. A közvetlen környezetükben előforduló 
vízforrásokkal, víz védelmével, víz körforgásával.
Fülesmackóink is nagyon várták már a tavasz kezdetét, a Békás tavi kirán-
dulásokat, patak parti sétákat, de az időjárás idén nagyon megtréfált min-
ket. Szép idő helyett zord tél jött vissza hozzánk hóval, faggyal és sok-sok 
jéggel. Utazásunk a képzelet szárnyán röpülhetett csak ezek után.
Egy egész héten keresztül ismerkedtünk az éltető vízzel.
Gondolkoztunk mi, óvodások, hogyan vigyázhatnánk rá, hogy sokáig 
tiszta ivóvizünk legyen.
Tanulmányoztuk ízét, állagát, beszélgettünk élővizeinkről (forrás, cser- 
mely, patak, folyó, folyam, tenger, óceán).
Nézegettünk képeket, térképeket és földgömböt vízben élő állatokról 
és persze készültek gyönyörű alkotások: akvárium újrahasznosított alap- 
anyagokból, kézügyességet fejlesztő éhes békák, szívószállal pecázható 
halacskák, színválogató óriáspolip és egy hatalmas társasjáték sok-sok 
furfangos feladattal.
Rengeteget kísérleteztünk, énekeltünk, mondókáztunk, játszottunk, 
játszottunk és játszottunk.
Kirándulásokra ugyan csak a képzelet szárnyán keltünk útra, de így is egy 
fantasztikus vizes birodalmat jártunk be kalandozásaink során.

Mit visz a KISPATAK?
Molnárné Váradi Erzsébet óvodapedagógus
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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:
április 21., május 19.

Megérkeztek könyvtárunkba a VII., 
tavaly meghirdetett Márai-program 
keretében kapott könyvek. Hazai és 
határon túli magyar kiadók műveiből 
választhattunk, egy lista alapján. A 
könyveket rendhagyó módon később 
kaphattuk meg, átcsúszott a 2018-as 
évre, de örömünkre szolgál, hogy a 
könyvválogatásra szánt keretössze-
günk megduplázódott. Könyvtárunk 
állománya több mint nyolcvan új 
dokumentummal – könyvvel, han- 
goskönyvvel – gazdagodott. Az új  
szerzemények elsősorban szak-
könyvek, de mesék, felnőtt szépirodal-
mi művek, ifjúsági regények, 
ismeretterjesztő könyvek is érkeztek.

NKA Márai-program: 
megérkeztek új könyveink

2018. március 7-én szülői értekezletet tartottunk  
a Lenvirág Bölcsődében

A szülők tájékoztatót kaptak a hosszú hétvégékről és az áthelye- 
zett munkanapokról: 
Április 21. szombat áthelyezett munkanap lesz, de mivel ez a nap 
a Bölcsődék napja, amely nevelés-gondozás nélküli munkanap 
a bölcsődék életében, így ezen a napon intézményünk nem lesz 
elérhető a szülők és gyermekeik számára. 
Átbeszéltük Intézményünk házirendjét, különös tekintettel a  
betegségekre és az azzal kapcsolatos kéréseinkre: hőemel- 
kedéssel, lázzal, antibiotikum szedés mellett és fertőzésre gyanús 
esetekben (pl. sűrű orrváladék, hányás, hasmenés) ne láto-
gassák a Bölcsődét. Az általunk megalkotott Bölcsődei észlelőlap 
elnevezésű „formanyomtatványunkat” segítségül szánjuk a 
szülőknek és a kezelő orvosoknak, hiszen ezen kívánjuk rög-
zíteni a kisgyermekgondozó és nevelő kollégák által tapasztalt 
tüneteket és ezen jelezzük az orvosi kivizsgálás szükségességét. 
Felhívtuk a szülők figyelmét arra, hogy minden gyermeknél, első 
sorban azonban az óvoda köteles korosztályunknál, szükség ese- 
tén írásbeli javaslatot fogunk tenni a pedagógiai szakszolgálat 
által végzett kivizsgálás irányába. 

Kosztoványi Éva 
megbízott intézményvezető 



172018. április

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár  

Április 4. szerda 18.30 – NATE Esték: Fás növények oltása, szemzése. 
Beszélgetés Török István vezetésével.

Április 5. csütörtök 18.00 – Teadélután Nagykovácsiban  
Nagykovácsiért Kiszelné Mohos Katalin polgármesterrel

Április 9. hétfő 19.00 – Az én pódiumom
Trianon száz éves árnyéka. A 78. Pódium vendégei: Surján László 
(Charta XXI – Megbékélési Mozgalom alapítója) és Barlay Tamás (MTVA 
munkatársa)

Április 11. szerda – A Magyar Költészet Napja az Öregiskolában
18.00 Kiállításmegnyitó: „A semmi ágán ül szívem” Telegdi Ágnes 
fotóművész kiállítása József Attila verseihez kapcsolódva
Költészet napi rajzpályázat eredményhirdetése és díjátadása
19.00 „A dolgok változnak. A vers örök.” Varga Tamás színművész és a 
Tanband József Attila estje
A belépés díjtalan!

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

Április 14. szombat 16.30 – Danny Mesél: A fán lakó gyermekek. 
Interaktív zenés mese afrikai ritmusokra.  
Belépő elővételben: 1000 Ft/fő, a helyszínen: 1200 Ft/fő

Április 15. vasárnap 10.00–13.00 – Sakkverseny

Április 15. vasárnap 14.00 - Jó ebédhez jár a séta – Séta a Kopasz 
erdő tetőn
Találkozó: Nagykovácsi, Tisza István tér - buszmegálló
Táv: 10 km, szintemelkedés: 200 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/930 3457)

Április 20. péntek 18.00 – Madarak – évszakok – ünnepek. Telegdi 
Ágnes írőnő előadása felnőtteknek a Föld Napja alkalmából. A belépés 
díjtalan!

Április 20. péntek 19.00–21.00 – Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai. Tánctudás nem 
szükséges.
Oktató: Vojczek Judit (70/378 5077)
Belépő: 1000 Ft/fő

Április 21. szombat 09.00–13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart

Április 23. hétfő 18.30 – NATE Esték. A Föld és saját egészségünk 
védelme. Az egyetlen járható út - az ökogazdálkodás.  
Vendégünk: dr. Rodics Katalin a Greenpeace Magyarországtól

Április 24. kedd – A Kópé bérlet 3. előadása
10:00, 11:00 Holdfű Színház: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Április 27. péntek 18.00 – Tini és felnőtt táncház és batyus bál a 
Faluházban. Zenélnek a Nagykovácsi Muzsikások. A belépés díjtalan!

Április 28. szombat 19.00 – Retro Zene Klub a Faluházban
Klubvezető: Bércesné Erika (30/748 0826)

Május 3. csütörtök 17.30 – A Nagykovácsi esküvő című  
helytörténeti kiállítás megnyitója

Május 3. csütörtök 18.00 – Teadélután Nagykovácsiban  
Nagykovácsiért Kiszelné Mohos Katalin polgármesterrel

Május 6. vasárnap 14.00 - Jó ebédhez jár a séta –  
Séta az Ördögtoronyhoz
Találkozó: Nagykovácsi, Tisza István tér - buszmegálló
Táv: 9 km, szintemelkedés: 350 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/930 3457)

Május 10. csütörtök 17.30 Pékdomb Esték

Május 12. szombat Dunán innen, Tiszán túl. Gyermek- és ifjúsági 
népművészeti tehetségkutató verseny

Május 13. vasárnap 15.30 Mazsola és Tádé. Zenés bábjáték
Előadja az Ametist Bábszínház.
Belépő: 1400 Ft/fő

Május 14. hétfő 19.00 – Az én pódiumom
„Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögül a szél”  
A pódiumon: Karczewicz Ágnes óvodapedagógus

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

Áprilisi és májusi programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Február

Lenke Emília, Dániel, Ádám, Berta Ilonka
Március

Sebestyén, Mirabell Gréta, Abigél

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

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

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

Kosztoványi Éva

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

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

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

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

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

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

telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
április 06. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
április 13. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 20. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
április 21. szombat, munkanap  
  8–12 utána 
19 óráig telefonon Dr. Sorbán András
április 27. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
április 30. hétfő Budakeszi orvosi ügyelet 
pihenőnap 06-23-451-731 
május 1. kedd Budakeszi orvosi ügyelet 
A munka ünnepe 06-23-451-731 
május 4. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 
Dr. Solynóczki Katalin távollétében április 9-től 12-ig 

mindkét háziorvos a saját rendelési idejében  
és saját rendelőjében fogadja betegeit. 

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40

Halottaink
Március

Tóth László (85)
Szilassy István (84)
Terenyi János (68)
Balzó Gyula (73)

Piller Andrásné sz.: Katzer Berta (77)
Baranyai Anna (86)

Jung Lajosné sz.: Kocsis Teréz (92)
Hudák Zsigmond (91)

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

Kedves Betegeink!

Kérjük Önöket, hogy a vérvételi időpontkéréseket  
csak rendelési időben, a vezetékes telefonon intézzék, 

mivel az előjegyzési naplóból  
csak a rendelőben tudunk időpontot adni.

Köszönettel:
a Háziorvosi Szolgálat dolgozói

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nagykovácsiban
2018. június 20. szerdától 2018. június 25 hétfőig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Időpontok:
2018. június 20. 8.00-18.00 óráig
2018. június 21. 8.00-15.00 óráig
2018. június 22. 8.00-18.00 óráig
2018. június 25. 8.00-18.00 óráig

Helyszín: 
Nagykovácsi Általános Iskola

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szűrővizsgálat 40 év feletti 
lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor 

alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat 
díja 1.700,- Ft, amely az OEP által országosan elrendelt összeg. 

A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.  
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló 
és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által 

kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,  
akiknek az oktatási törvény ezt előírja,  
a vizsgálat természetesen ingyenes. 

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség 
időben történő felismerésére. Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza 

magával személyi igazolványát, TAJ kártyáját,  
és ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást.

Nagykovácsi Nagyközség lakossága az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulóját a település általános iskolájában, a tanulók által 
megrendezett emlékműsorral ünnepelte. A köszöntő beszédet Kiszel- 
né Mohos Katalin polgármester mondta, amelyet Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő megemlékezése követett. A műsorban résztvevő 
diákok és az őket segítő pedagógusok ismét egy olyan magas színvonalú 
előadást mutattak be, amelyet az ország bármely színpadán, hasonlóan 
hozzánk vastapssal jutalmazott volna a hálás közönség.
A megemlékezést, a szokásoknak megfelelően a Tisza István téri 
emlékműnél folytatta az ünneplő közösség, ahol az önkormányzat, az in-
tézmények és a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat és a 
hála virágait.

Részlet Kiszelné Mohos Katalin polgármester ünnepi beszédéből
„Nemzetiszínű kokárdát tűzünk szívünk fölé, zászlócskákat adunk gyer-
mekeink kezébe, elmegyünk az ünnepségre és megpróbáljuk megfejteni 
a titkot. 1848 kősziklájának a titkát.
Tudom, mindenkinek más lesz a titok nyitja. Ebben már nem leszünk  
olyan egységesek, mint a kokárda kitűzésében. De éppen ez a jó! Sokan, 
sokfélék vagyunk, így a titok mélyén is mindannyian mást sejtünk. Nekem 
az összefogás, összetartozás erejét, a közösség alkotóerejének kiteljese-
dését és nem utolsó sorban a reményt jelenti 1848 márciusa.”

Március 15.
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester




