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„Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi társadalom fontos részének tekinti az 
önszerveződő lakossági közösségeket, elismeri, megbe- 
csüli és támogatja a civil szervezeteket. Tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát 
és közügyekben való részvételi jogát.” Így kezdődik a lakosság önszerveződő közös-
ségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil  
szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet. A nemes cél 
iránti elköteleződését a képviselő-testület azzal is kifejezte, hogy immár negyedik éve 
a környékbeli települések között szinte egyedülállóan magas, évi 6 millió forintos kere-
tet biztosít civil szervezetek támogatására amellett, hogy minden évben a költségvetés 
egyéb sorai is tartalmaznak támogatásokat (pl. egyházak, sportszervezetek). 

Idén 13 szervezet 21 különféle célra nyújtott be támogatási igényt az Önkormányzathoz 
12.812.540 Ft értékben. Az igényelt támogatás több mint kétszerese volt a szétosztható 
összegnek. 

A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására minden évben más összeté- 
telű ideiglenes bizottságot hoz létre a képviselő-testület, amelyet képviselőkből és külső 
bizottsági tagokból állít össze. 2017-től a Bíráló bizottság tagjaként részt vehet egy olyan  
civil szervezet is, amely az adott évben nem pályázik. A kiküldött felhívás ellenére  
egyetlen civil szervezet sem jelezte részvételi szándékát a Bíráló bizottságba. 

A beérkezett pályázati anyagok formai ellenőrzésen estek át, amelynek során megállapí-
tásra került, hogy 2 civil szervezet nem felelt meg a rendeletben, valamint a pályázati 
kiírásban foglalt feltételeknek. Az egyik szervezet bírósági bejegyzése nem történt még 
meg, a másik szervezetnek pedig nincs Nagykovácsiban bejegyzett székhelye, telephelye 
vagy egyéb szervezeti egysége sem. Ez a két pályázat formai szempontból érvénytelen 
volt. A többi pályázat esetében a Bíráló bizottság 30.000 és 1.330.000 Ft közötti összeg- 
ben ítélt meg támogatást a szervezeteknek (többek között pl. táborozásokra, zenei és 
néptánc rendezvényekre, hagyományőrző programokra, kerékpártárolóra, közparki pa-
vilonra). A bírálati szempontok között meghatározó volt, hogy mekkora közösséget szólít 
meg a rendezvény vagy a szervezet, illetve, hogy milyen maradandót alkot a pályázati 
forrásból. Ezen szempontok alapján a legmagasabb pályázati összeget a BÁZIS Ifjúsági 
Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány nyerte el, akik a kültéri fitnesz park bővítését 
tűzték ki célul olyan eszközökkel, amelyeket az idősek és a gyengébb fizikumú lakosok 
is használni tudnak majd a jövőben. A megvalósításhoz sok sikert kívánunk, és egyben 
köszönjük valamennyi jószándékú, helyben tevékenykedő civil szervezetnek a lakossá-
gért való összefogást és Nagykovácsi érdekében végzett tevékenységet. 

Hat millió forint 
támogatás 
civil szervezetek 
számára
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 Önkormányzata felhívja a Nagyková- 
csiban élő, vagy egykor a település intézményében dolgozó pe- 
dagógusok figyelmét díszdiploma igények benyújtására és a jogo-
sultság feltételeire.

Arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszdiplomára az a pedagógus 
(óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki a pedagóguspályán legalább 30 évet 
eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, 70, ill. 75 évvel ezelőtt kapta kézhez.
Az adományozás feltételei: 
•   pedagógus pályán eltöltött 30 év munkaviszony;
•   eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás; 
•   különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható a 

díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 30 évnél keve- 
sebb. 

A dokumentumok beadási határideje: 2018. május 22. napja. 
A határidő elmulasztása nem menthető ki, amennyiben a kérelem 
elkésett, az adott évben elbírálásra nem kerül, csak a következő évben. 

A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell: 
•   a pedagógus személyi adatait tartalmazó igénylő lapot; 
•   az eredeti oklevél fénymásolatát;
•   rövid szakmai önéletrajzot a pedagóguspályán eltöltött idő 

megjelölésével; 
•   pedagógusi pályán eltöltött 30 év igazolását (munkakönyv fénymáso-

lata vagy a volt munkahely igazolása, esetleg Tb igazolás); 
•   ha a képző intézmény adományozott már díszoklevelet, akkor 

elegendő annak a másolatát az igénylő laphoz csatolni. 

Igényelhető oklevelek: 
•   Arany – 50 év után; 
•   Gyémánt – 60 év után; 
•   Vas – 65 év után; 
•   Rubin – 70 év után; 
•   Gránit – 75 év után. 
Adatlap a Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, illetve letölthető a www.
nagykovacsi.hu honlapról, tájékoztatást az igazgatas@nagy-kovacsi.
hu e-mail címen, illetve a 26/555-034/104 mellék telefonszámon 
Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.
A díszoklevelek átadásának pontos helyéről és időpontjáról minden 
érintett pedagógus írásban értesítést kap.

Jubileumi  
díszdiplomák igénylése

Mikor lesz ebben az évben az Önkormányzat által szervezett ked-
vezményes macska ivartalanítási akció? 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi ivartalanításra csekély  
igény mutatkozott, hiszen a cicák nagy része ilyenkor már vemhes, így 
az Önkormányzat a kedvezményes ivartalanítás időpontját őszre tette.
Az áprilisi Tájolóval együtt megjelenő Civil Kiaványban voltak-e 
megjelenési feltételek és kellett-e fizetnie ezért a megjelenő szer- 
vezeteknek?
Valamennyi Nagykovácsiban működő és az önkormányzat honlapjára 
felkerülni kívánt civil szervezet (http://nagykovacsi.hu/civil-szervezetek) 
megkeresésre került,hogy szeretne-e bekerülni a kiadványba. A bekerü- 
lésnek nem volt anyagi feltétele, a költségeket az önkormányzat állta.
A megkeresett szervezetek közül az Általános Iskola alapítványa és a  
Civilek Nagykovácsiért Egyesület (CINKE) nem kívánt megjelenni a kiad-
ványban.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. áprilisi üléseiről

A Képviselő testület április 13-án rendkívüli és 26-án rendes ülést tartott.

A rendkívüli ülés napirendjén szerepelt a Nagykovácsi Nagyközség terü- 
letén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint a köz-
területek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) rendelet módosítása. A 
kiírt közbeszerzési pályázat tartalmazza a veszélyes és elektronikus hulla-
dékszállítást is, ennek jogszabályi alapját a módosított rendeletünk adja 
meg.
Döntés született arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be az 
Erdősétány utca két szakaszának felújítására. A pályázati cél 50 millió 
forint, a szükséges önerő, 19 millió forintot a költségvetés terhére biztosí-
tott. 
Ugyancsak pályázati forrásból tervezi az Önkormányzat az Öregiskola 
tetőszerkezetének rekonstrukcióját. Ennek becsült költsége 8,3 millió 
forint, és a felére lehet pályázni.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy fedezetet biztosít a műfüves fut-
ballpálya környéki parképítési munkákra, 3 millió forint összegben, és 
visszavonja az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 
benyújtott támogatási kérelmet, mivel az elszámolható projektköltség 
alacsonyabb lett a minimálisan igényelhető támogatás összegénél.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti áprilisi ülése előtt az Egész-
ségügyi és Szociális bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési bizottság megtárgyalta és véleményezte a hatáskörébe tartozó 
előterjesztéseket, és módosító javaslatokat nyújtott be.
Napirend előtt Papp István jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője 
szóbeli tájékoztatást adott az április 8-ai országgyűlési választás helyi 
lebonyolításáról, a költségkeretek felhasználásáról.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester köszönetet mondott Nagyková- 
csi polgárainak a kiemelkedő választási aktivitásért, és gratulált Csenger-
Zalán Zsolt újraválasztott országgyűlési képviselőnek.
Köszönetét fejezte ki Bánóczi Margit képviselő asszonynak a Sebestyén 
kápolna környékének virágosításáért.
Elmondta, hogy a Teleki-Tisza-kastély felújítás utáni ünnepélyes 
átadására május 27-én kerül sor, amelyre várják Nagykovácsi lakossá- 
gát is.

Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszerzésekről, 
pályázatokról és beruházásokról.
A 9 fővel határozatképes képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló 
beszámolót, valamint a költségvetési év zárásaként a 2017. évi zár- 
számadásról szóló rendeletet.
A közbeszerzés jogi környezetének változásai és az Elektronikus Köz-
beszerzési Rendszer bevezetése miatt módosult az Önkormányzat Köz- 
beszerzési Szabályzata.
A NATÜ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
elsősorban az indokolta, hogy a műfüves focipálya és kültéri sportpark 
üzemeltetését a Képviselő-testület az intézményre bízta, ezért e feladat-
tal ki kellett egészíteni azt.
Megvitatta és elfogadta a Képviselő-testület a Solymári Ezüstkor Szo-
ciális Gondozó Központnak a 2017. évben Nagykovácsiban végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót. Ez magában foglalja a család- és  
gyermekjóléti szolgáltatást és a házi gondozó szolgálatot is.
Beszámolt a képviselőtestületnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka.  
Braczkó Gábor őrnagy, a rendőrőrs munkája mellett részletesen is-
mertette a Nagykovácsival összefüggő, munkájuk során megismert té-
nyeket, adatokat.
Elfogadták a képviselők a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társu-
lási megállapodásának módosítását.
Pályázat benyújtásáról határozott a testület az Erdősétány utca két 
szakaszának a felújítására. A pályázható összeg 15 millió forint, mintegy 6 
millió forint önrész mellett.
A civil szervezetek támogatási pályázata alapján az Önkormányzat az 
idei évben rendelkezésre álló 6 millió forintos keretével anyagi segítséget 
nyújt az önszerveződések működéséhez és programjaihoz.
Zárt ülésen döntés született a Lombos utcában egy magáningatlanhoz 
kapcsolódó 170 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú telekrész 
elidegenítéséről, valamint a Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásáról. 
A díj átadása a Pedagógusnapi Ünnepségen történik.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.
nagykovacsi.hu honlapján.
 Papp István

jegyző

Képviselő-testületi ülés

NAGYKOVÁCSIAK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy május hónapban megkezdődnek a behajtási 
eljárások az adótartozásokra. 
Amennyiben valami oknál fogva nem tudta teljesíteni az adó befizetési 
kötelezettségét, minél hamarabb jelezze írásban az ado@nagykovacsi.hu 
e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

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, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az összeget 
külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:        11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám:11600006-00000000-45851245

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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2018. 03. 26-án elkezdődtek a buszvárók elhelyezésével, peron- 
rekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok. Az új várószerkezet elhelyezése 
három megállónál már részben elkészült. A munkálatok tovább 
folytatódnak az Ady Endre utcai, Sebestyéndombi, valamint az Úttörő 
utcai megállóknál.
A Sebestyéndombi (Budapest felé), valamint a két Községháza megállónál 
a végső burkolati réteg is hamarosan a helyére kerül.

Buszmegállókkal  
kapcsolatos  
rekonstrukciós munkák 6 körzetben, körzetenként 3-4 

fő – a választási bizottság tagjai 
és általában 2-3 párt delegált – 
érkezett meg vasárnap reggel 
5.30-ra az iskolában kialakított 
választási helyiségekbe, ahol az 
eligazításnak megfelően minden- 
ki elfoglalta az általa betöltött 
szerepnek megfelelő pozíciót. 
Elsőként Jegyző úr ellenőrizte 
a választás tisztaságát biztosító feltételek meglétét, és a szükséges 
kellékeket, majd a szavazólapok szétosztása és a kitöltéshez szükséges 
íróeszközök elhelyezése következett.
Voltak rutinos közreműködők és olyanok is, akik első alkalommal vállalták 
fel a lebonyolító vagy az  ellenőrző szerepkört. Ezért Ők a tapasztaltab-
bak tanácsait követték. Bátran állíthatom mindenki izgult, ki jobban, ki 
kevésbé.
06.00. Belépett az első Választópolgár és ezzel megkezdődött a 2018-as 
Országgyűlési Képviselői választás.
A matematikusok, stasztikákat elemzők vagy a valószínűségszámításhoz 
értő tudósok talán képesek felállítani azon algoritmusokat, amelyek az 
érkezések ütemét vagy a szavazófülkében eltöltött időintervallumok 
hosszát megjósolják, de mi, a településünk megbízottai érdeklődve áll-
tunk az eltérő jelenségeket figyelve.
Voltak akik négy részbe hajtották és úgy dobták be, mások akkurátusan 
ragasztották a borítékot, voltak akik feltűnően gyorsan döntöttek és vol-
tak, akik megfontoltan ikszeltek. Volt, aki kibeszélt a fülkéből, sokan pedig
a függöny mögötti magányosságban merültek el a feladatban.
Este 7 órára az egész napos koncentráció miatt a Bizottságok minden tag-
ja elfáradt, de ekkor következett a legizgalmasabb rész: a választási urnák 
felbontása. Ekkor már nem számított, hogy kit melyik párt delegált vagy 
milyen szemlélettel érkezett a közös munkára, mert mindenhol összeko-
vácsolódott a csapat.
Elkezdődött a számlálás. Ez egy igazi team munka, amelyet csak közös 
erővel lehetett elvégezni, és amelyhez az eredmény közelsége újabb 
lendületet adott az amúgy kimerült résztvevőknek.
Az eddigi gyakorlattól eltérően, ebben az évben egy új összegzési meto-
dika segítette az országos százalék egyeztetést, ami kissé megnehezítette 
a bizottságok munkáját, de annál nagyobb volt az öröm, mikor a központ- 
ból megjött a jóváhagyó visszajelzés: MINDEN OK.
Éjfélhez közel egy fáradt, de eredményes csapat búcsúzott egymástól, új 
ismeretségek, talán barátságok szövődtek és másnap mindenki visszatért 
a hétköznapi feladatok forgatagához. 
A búcsú közös volt: Veletek egy bizottságban a következő választásokon!

Egy választás margójára
Ábrahám Móni

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által működtetett Vállal- 
kozói Inkubátorházban 2018. május 1-től közös irodában íróasztal 
bérlésére van lehetőség. Az Inkubátorház célja a kezdő, induló vál-
lalkozások segítése kedvező bérleti díj ellenében munkaasztal biz-
tosításával.
Az irodabérlők Nagykovácsi székhellyel, illetve fiókteleppel 
rendelkező vállalkozások vagy Nagykovácsiban élő (lakcímkártyával 
igazolható) adószámmal rendelkező magánszemélyek/egyéni vál- 
lalkozók. A bérlési igényeket felülvizsgálva előnyt élveznek az  
energetikával és mezőgazdasághoz bármely módon kapcsolható 
tevékenységgel foglalkozó vállalkozások.  
A bérlemény havi bérleti díja 2018.05.01-től 12.600 Ft + áfa havonta. 
A bérleti díj minden évben az önköltség alapján változik. 
További információ: 
Pataki Ildikó (30/314-4375) pataki.ildiko@nagykovacsi.hu 

FELHÍVÁS
Inkubátorházban asztalbérlésre

 

KONYHAI KISEGÍTŐKET KERESÜNK  
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ 

TÁLALÓ KONYHÁBA 4 ÉS 8 ÓRÁS 
MUNKAVÉGZÉSRE!

Feladatok:
– az elkészített ételek adagolása, tálalása a tanulók részére,
– a konyha és a konyhai eszközök tisztán tartása,
– szállítóedények, egyéb főző- és tálaló edényzet mosogatása,
– a konyha és főzőtér takarítása, rendben tartása.
Szakképesítést nem igénylő, könnyen megtanulható, betaní-
tott munka.
Juttatások:
Alapbér és béren kívüli juttatások, egyéb ösztönzési rendszer, 
hosszútávú munkalehetőség.
Csapatunkba azonnali kezdéssel, megbízható, rend- és 
tisztaságszerető munkatársat keresünk.
A jelentkezők önéletrajzát az uzemeltetes.natu@nagykovacsi.hu 
email címre várjuk ill. személyesen a központi irodánkba (2094 
Nagykovácsi, Pók u. 58.)

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: (26) 355 159 

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény
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Anno, a rendszerváltást követően találkoztam egy polgármesterrel, aki- 
nek a legfontosabb célja az volt, hogy hatóság helyett szolgáltatói szem- 
lélettel rendelkezzenek a hivatalok. Önöknek mi erről a véleménye?
Papp István: A helyi önkormányzat feladatköre átalakult, egyre kevésbé 
hatóság, elsősorban intézményfenntartó és településüzemeltető, ami 
egyértelműen szolgáltatás. Maradtak azonban hatósági feladatok is,  
ilyen az anyakönyvezés vagy a szocális feladatok ellátása, vannak továbbá 
kötelezettségeket előírók, és egyéb hatósági feladatok, mint pl. hagya-
téki eljárások, határozatok, amelyek a jogszolgáltatás területét ölelik fel. 
A kötelezések inkább az együttélési szabályok betartatására irányulnak.

Miért felelős egy nagyközségben a jegyző?
P.I.: Ez két nagy csomag, egyrészt vezeti a hivatali apparátust, mint 
hivatalvezető, másrészt segíti a polgármestert működtetni az 
önkormányzat testületét és bizottságait. Így szolgálja a képviselőket is, 
ez legalább annyira fontos, mint a hivatal vezetése. A legfontosabb cél 
a törvényesség, a jogszerű működés biztosítása. Az egyedi, különleges 
eseteket is ide sorolhatjuk pl. gyülekezési jog vagy az éjszakába nyúló 
hangosabb rendezvények engedélyezése, vagy az óvodából való felmen-
tés elbírálása. Aktuális téma az ebösszeírás, ami 3 évente kötelező és nem-
sokára következik.

Van-e munkamegosztás a jegyző és az aljegyző között ill. mi indokolja, 
hogy két szakember is végzi ezeket a feladatokat?
Halmosi-Rokaj Odett: Igen, konkrét munkamegosztás van közöttünk.  
A jegyző kiosztja a feladatokat az aljegyző pedig ellenőrzi a megvalósu-
lást, a jogi megfelelőséget és ösztönzi a határidők betartatását. Nagyko-
vácsiban 2011-ben jött létre az aljegyzői osztálytagozódás, mert ez a 
jegyzői feladatkör több szereplőt igényel. Folyamatosan kell biztosítani 
a működés biztonságát, akkor is ha szabadságra megy egyikünk, vagy 
ha más ügyeket intézünk, ha oktatáson veszünk részt, ami gyakori köte-
lesség hiszen pl. a közigazgatási jogi környezet harmada változott meg 
2018-ban. Fontos az egymás helyettesíthetősége. 

Ki felügyeli a jegyző munkáját és milyen szabályoknak kell megfelelniük?
P.I.: A felügyelet nem pontos, ki irányítja? A rendeleteket, határozatokat 
a kormányhivatal felügyeli. Az egyedi döntéseket a megfelelő másodfok 
ott, ahol van jogorvoslati fórum. Az irányítást a polgármester gyakorolja. 
A polgármester nevezi ki a jegyzőt és a jegyző javaslatára az aljegyzőt.

Milyen hatásköre van a jegyzőnek, miben és miről dönthet önállóan?
H.R.O.: A jegyző a helyi adóhatóság! Adókérdésekben a méltányossági 
lehetőségek, és a fizetési könnyítések elbírálása kizárólag a jegyző ha-
tásköre. Döntéseink során az az alapelvünk, hogy a vitákat moderációval 
kell segíteni és nem szabályokkal, le kell ültetni a feleket egymással. 
Mind emellett a hivatali dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása 
is jegyzői hatáskör.

Önök hogyan értékelik a polgármesteri hivatal munkáját?
H.R.O.: Itt egy rendkívül elhivatott és összeszokott csapat dolgozik, 
képesek vagyunk minden helyzetben együttműködni, ha kell éjaszaka ad-
juk be a határidős pályázatokat, ha kell takarítunk, ha kell kiállunk egymá-
sért és már az ügyfélszolgálaton is érződik az ügyfélbarát szemlélet. 
Természetesen nálunk is van, amit javítani lehet pl. a reakcióidő, aminek 
eredményeként gyorsabban oldódhatnak meg a problémák a faluban 
pl. harmadik fél által végzett munkák esetében, ilyen a kátyúzás, vagy a  
prioritások megválasztása a dolgozók részéről, ezen folymatosan 
munkálkodunk, cél az adhoc feladatok munkaszervezésének javítása.

A környező településekhez viszonyítva van-e különbség a Nagykovácsi 
és más hivatalok között?
P.I.: Az egyik erősségünk az, hogy a 28 fős apparátus a feladatok iránt lo-
jális, 2/3-a diplomás, és alacsony a fluktuáció is. Viszont az önkormány- 
zati épület a település szégyene, nem tudunk úgy leültetni egy ügyfelet, 
hogy biztosítsuk az alapvető emberi jogokat. Íg pl. szociális- adó- vagy 
anyakönyvi ügyekben képtelenek vagyunk az intimitásra, nincs egy tár-
gyaló, ahol a nagyközségbe érkezőket vagy a helyi partnereket fogadni 
tudjuk.

Az elmúlt 10 évben 6 jegyző és megbízott jegyző töltötte be a jegyzői 
tisztséget. Minek köszönhető, hogy immár közel 5 éve nem változott a 
jegyző személye?
P.I.: Gondolom az egyik ok, hogy nem karriert építeni érkeztem és nem 
vagyok vándormadár típus. A polgármester-váltáskor a kezdeti ismerke-
dés után sikerült egy harmonikus munkakapcsolatot kialakítani polgár- 
mester asszonnyal és ez egyfajta stabilitást eredményezett. Ez jelenti a 
jogbiztonság és a közbizalom alapját a lakosságnak és a partnereknek is.

A hivatalban 28 munkatárs dolgozik. Mit gondolnak arról, hogy a 
jövőben, a elektronikus ügyintézés csökkenti-e a jelen létszámot?
H.R.O.: Ez nem jelent munkateher csökkenést, ez a kommunikáció gyor-
sítását jelenti. Az elektronikus ügyintézés következtében nincs szükség a 
csekkekre, a személyes találkozókra, de az ügyintézőnek ugyanúgy végig 
kell követnie a folyamatot, mert a folyamat nem változik. Tudni kell azt 
is, hogy csak a hivatali apparátus harmadát érinti ez a változás, az intéz- 
ményfenntartás, a testületi ügyek és a felügyelet ezen a fogalomkörön 
kívül van.

Beszéljünk a tisztséget betöltők sze- 
mélyéről is. Mi motiválja Önöket?
P.I.: Én 35 éve élem ebben az életem, 
a közigazgatás az én közegem és 
presztizskérdés, hogy működjön és jól 
működjön a szervezet, amit irányítok. 
H.R.O.: Én mindig ügyeket oldottam meg. 
Helyi lakosként a település problémáival, 
ügyeivel foglalkozom, ez az életem.  
E mellett kellő lökést tudok adni a folya- 
matoknak, amelyek néha bürokratikus-
nak tűnnek és ezen az én lendületem se- 
gít. Soha nem történt egyetlen egy olyan  
kormányhivatali felügyeleti intézkedés 
sem, amelyben kritikával éltek volna.

Végezetül. Mit üzennek az itt élő lako-
soknak, mi az, ami a hatékony ügyke- 
zelés biztosítéka?
Türelem és empátia egymás felé, a pol-
gártársak, a szomszédok és az ügyintézők 
felé.

Emberek  
a tisztségek mögött
Interjú Papp István jegyzővel  
és Halmosi-Rokaj Odett aljegyzővel
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
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Végéhez közeledik a Teleki-Tisza-kastély felújítása, melyet a Magyar 
Cserkészszövetség 2016 közepén kezdett meg.
Szórád Elődöt a Teleki-Tisza-kastélykomplexum igazgatóját kérdeztük 
a felújítási munkálatok részleteiről, a kastély hasznosításáról, 
Nagykovácsi számára történő hasznosságáról.

A kastély bejáratánál levő kúton talált szám 1821-et ír, így talán az 
1800-as évek első fele datálható a kastély eredetének. Több családon 
átívelő története van a helyszínnek: Wattay, Teleki, Tisza családok lakták, 
főként vadászkastélyként, de a történelem során volt, aki lakóhelyként is 
használta. A második világháborút követően hányattatott sorsa volt az 
épület-komplexumnak, több intézménynek adott helyet.

Milyen felújítási, helyreállítási munkálatok folytak a kastélyban? 
2014-ben kapta meg a Magyar Cserkészszövetség a kastélyt. Az épület 
már egy ideje lakatlan volt, az iskola kiköltözött, jelentős állagromlás 
volt megfigyelhető, az épület több pontján is életveszélyes állapotok 
uralkodtak. A 2014-15-ös év tervezéssel, műemléki feltárással és 
állagmegóvási munkálatokkal telt, valamint ekkor újítottuk fel az oktatási 
épületet, majd nyílt közbeszerzési eljárást követően kiválasztottuk 
a kastély-felújítást végző kivitelezőt és 2016 közepén elkezdődtek a 
munkálatok. Ezt követően 2018 elejére a lényegi munka elkészült, 
jelenleg már csak apróbb hibajavítások, papírmunkák maradtak. Korabeli 
belső berendezési tárgy sajnos nem volt már fellelhető az épületben.  
A kastély történelméből elsősorban azok az elemek maradtak meg, 
amelyek beépítve voltak, így például a külső nyílászárók, fa- és 
vasszerkezetek, valamint egy díszes falépcső. Törekedtünk arra, hogy 
ezeket eredeti formájukban tartsuk meg, újítsuk fel.
A helyreállítás során nem csak maga a kastély épület újult meg, hanem 
a Kossuth Lajos utca felöli épületek, illetve díszkert kialakítására és 
tereprendezésre is sor került.  

Tervbe van-e véve a kastély kertjének megújíítása? A Nagykovácsiak 
számára látogatható-e a park?
Igen, a kastélypark arborétum, pihenő-, sportpark jellegét szeretnénk 
hangsúlyozni. Ez a munka az idei évvel kezdődhet meg, jelenleg az 
előkészületei vannak folyamatban.
A jelenlegi – átmeneti – nyitvatartás szerint a kastélypark munkanapokon, 
hétköznap 10-17 óra között várja az egyéni látogatókat, azonban 

szervezett, csoportos, esetleg gazdasági tevékenységgel járó rendezvény 
esetén mindenképpen szükséges az előzetes egyeztetés.
A kastélyépületben egy kávézó-cukrászda nyitását is tervezzük, amely 
természetesen elérhető lesz bármely hozzánk látogató vendég számára, 
így igazán érdemes lesz a parkba látogatni.
A házirend a Kossuth Lajos u. 2. bejárat mellett (nagy főkapu) 
kifüggesztésre került, érdemes elolvasni.

Mikorra várható az átadás?
A kastély hivatalos és nyilvános megnyitója 2018. május 27-én, 10 órától 
lesz. Ezt követően egész napos programmal várjuk cserkészeink mellett 
a parkba érkezőket, érdeklődőket, Nagykovácsi lakosokat. Szervezett 
formában a kastély látogatására is lehetőség lesz ezen a napon.  
A megnyitó napjára esik a gyermeknap is, így a gyermekeket is várjuk, 
hiszen az országos cserkésznap keretein belül többféle programon lehet 
majd résztvenni.

Hogyan kívánja hasznosítani a Cserkészszövetség a nagykovácsi 
Teleki-Tisza-kastélyt?
Egyik célunk, hogy a Cserkészszövetség saját belső képzéseit, oktató-
nevelő tevékenységét, rendezvényeit meg tudjuk itt valósítani, valamint 
saját szervezésben, de egyéb partnerek számára is szeretnénk erre 
lehetőséget biztosítani. Mindezek mellett, külsős rendezvényeket 
is befogadunk (pl. esküvők, fogadások, díszvacsorák, tréningek), a 
Szövetség programjai közötti időszakokban. Terveink között szerepel, 
hogy megfelelő számú érdeklődés esetén helyi, közösségi programokat 
is szervezzünk, pl. koncertek, művészeti estek. A helyi cserkészcsapat 
munkáját is segítjük.

Milyen előnyeit élvezhetik a nagykovácsiak a felújított kastély- 
komplexumnak?
Talán az egyik legfontosabb, hogy kinyitottuk a község felé is a kastélyt, 
elbontottuk az eddig az épületet takaró épületrészeket. A kastélyparkban 
az előző években megrendezett események továbbra is itt kapnak 
helyet, mint pl. a Crosskovácsi vagy a Varázskastély. A kastély árlistájában, 
bérbeadási díjaiban rögzített tételként szerepel a Nagykovácsiak számára 
kapható kedvezmény. 
A komplexum munkát tud adni a nagykovácsiaknak, álláshirdetéseinkre 
elsősorban Nagykovácsiban élőket várunk. A melléképületekben 
helyi vállalkozók tevékenykednek, akik számára a székhelyként való 
bejelentkezést is támogatjuk, így a helyi adóbevételek is nőhetnek. A park 
látogatható, a hamarosan nyíló cukrászda pedig igazán hangulatossá és 
komfortossá teszi a helyszínt látogatóink számára. A catering partnerünk 
is Nagykovácsi székhelyű. Szálláslehetőséget is tudunk biztosítani az ide 
érkezőknek. 
Nyitottak vagyunk minden helyi kezdeményezésre, így javaslom, hogy 
bátran keressenek meg bennünket ezekkel.

Nagykovácsi méltán büszke a területén fekvő kastélykomplexumra, mely 
hamarosan eredeti pompáját visszanyerve várja az érdeklődőket. 

A Teleki-Tisza-Kastély történetéről, a felújítás képeiről további 
információkat a www.cserkeszingatlanok.hu oldalon találnak, a face- 
book.com/NagykovacsiKastely/ oldalon pedig az aktualitások 
olvashatóak.

Nagykovácsi Kastély
Huszár Antal Virág
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS KERETÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT 
VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉST SZERVEZ

 A hulladékok begyűjtésének ideje: 2018. május 26. (szombat), 8–12
Helyszíne: Általános Iskola hátsó parkoló (Nagyszénás utca)

   

Milyen hulladékokat veszünk át:
A gyűjtés alkalmával a háztartásában keletkezett alábbi hulladékokat hozhatja el:
•  festék-, lakk-, oldószer maradékok;
•  egyéb vegyszerek (savak, lúgok, stb.);
•  növényvédő-szer maradékok;
•  fáradt olaj gépekből és elhasznált háztartási sütőolaj;
•  kiürült vegyszeres göngyölegek (olajos üveg, vagy kanna, festékes vagy lakkos göngyöleg, hajtógázos palackok, stb.);
•  elektronikai hulladék (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, stb.);
•  ólomakkumulátor, szárazelem, telefonakku;
•  fénycső, izzó;
•  lejárt szavatosságú gyógyszer;
•  mosószerek;
•  irodatechnikai hulladék (tinta- és festékkazetták, patronok, tonerek);
• gumiabroncs

Kik vehetnek részt a programban?
A szolgáltatást Nagykovácsi lakosai vehetik igénybe, számukra a veszélyes hulladék begyűjtése ingyenes. Közületekre és gazdasági társaságokra, 
egyéb vállalkozásokra nem terjed ki a begyűjtés. Kizárólag a lakosoknál, illetve a háztartásaikban keletkező hulladékok kerülnek átvételre.

Milyen mennyiségű hulladékot adhatok le?
Kizárólag az életvitelszerűen keletkező, a háztartásokban előforduló mennyiségben.

Milyen csomagolásban adhatom le hulladékomat?
Lehetőleg az eredeti, vagy a hulladék tulajdonságainak ellenálló csomagolásban hozza el hulladékát. Az átvételt ez megkönnyítheti.

TEGYEN ÖN IS KÖRNYEZETE TISZTASÁGÁÉRT ÉS VEGYE FIGYELEMBE A FENTI INFORMÁCIÓKAT!  
KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
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Nevezési kategóriák:
   I.  kicsi virágos kert (20-100 m2 között), balkonkert, teraszkert vagy 

ezek kombinációja;
  II.  nagy virágos kert (100-500 m2 között) „Nagykovácsi legszebb 

kertje” kitüntető címet nyer a kategória nyertese (magában fog- 
lalhatja a fákat, bokrokat, virágokat, fűszernövényeket, vetemé-
nyest, pázsitot, illetve ezek bármilyen variációját);

III.  Nagykovácsi legvirágosabb utcája minimum 6 ingatlan előtti 
külső előkert, bejárat.

Kétszeri elbírálás lesz, amelyek várható időpontjai: 
2018. május 31. és július 31.

Eredményhirdetés: 
a BÚCSÚ napján 2018. augusztus 11-én szombaton.

Jelentkezés módja: 
A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról (nagyko-
vacsi.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.

Nevezési és jelentkezési határidő: 
meghosszabbítva 2018. május 30.

Virágot Nagykovácsinak 2018.

Képviselői mandátumot szerzett a országos német önkormányzat 
listája, Ritter Imre a következő négy évben független képviselőként 
dolgozik a magyarországi németekért az Országgyűlésben.
A mandátumhoz 22.342 szavazatra volt szükség, ezt a küszöböt a 
német lista 25.660 vokssal magabiztosan átlépte. A német nemzeti-
ségi névjegyzékbe regisztráltak rendkívül magas arányban, csaknem 
78%-ban járultak az urnákhoz.
A nemzetiségi listát állító Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata és a listavezető, Ritter Imre ezúton mondanak 
köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal és szavazatukkal a 
német nemzetiségi listát támogatták.  

Ritter Imre köszönő szavai:
WIR SIND DA! - Ungarndeutscher Parlamentsabgeordneter

A magyarországi németek és a saját nevemben is hálásan köszönöm az 
elmúlt hónapok során, a regisztrációban végzett munkátokat, valamint, 
hogy április 8-án, az országgyűlési választásokon a német listára le is 

adtátok a szavazataitokat! Kérem, köszönetemet továbbítsátok a német 
nemzetiségi választóknak is!
Közösen elértük, amiért dolgoztunk: a teljes jogú német parlamenti 
képviseletet!
Történelmi lehetőség van a kezünkben. A magyarországi németek sze-
mélyemben először küldhetnek a magyar Országgyűlésbe pártoktól 
független, szavazati joggal rendelkező, teljes jogú német képviselőt.
Parlamenti munkám során – ahogy ezt eddig is tettem – pár-
tokon felül állva, függetlenül, DE MOST MÁR SZAVAZATI JOG-
GAL rendelkező német nemzetiségi képviselőként a nemzetiségek 
közötti egységet erősítve még többet fogok tudni tenni a magyar- 
országi németségért, gyermekeinkért, unokáinkért.
Munkátokat, támogató szavazataitokat még egyszer tisztelettel 
köszönöm!
Wir stehen für Werte – wir sind dabei!
Kiállunk az értékek mellett – ott vagyunk!

Dr. Klein Ferenc, elnök, Nagykovácsi Német nemzetiségi Önkormányzat

Historischer und gemeinsamer Erfolg. Danke!
Történelmi és közös a siker. Köszönjük!

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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A Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó Kis- és Nagy-Szénás hegycsoport 
olyan értékeket rejt, amelyek országos viszonylatban is egyedülállóak. 
Ezt ismerték el 1994-ben azzal, hogy az Európa Tanács Európa Diplomát 
adományozott a területnek.

A terület különleges értékei a do-
lomit sziklagyepek, amelyek sziklás  
hegygerinceken, hegyoldalakon 
találhatók. A meredek, sziklás olda-
lakon a lezúduló esővíz időről időre 
lemossa a talajt, s a kopár szik-
lákon, vagy a megmaradt sekély 
termőrétegen a fák, cserjék nem 
tudnak felnőni. Így alakul ki ez a 
fűfélékből és változatos virágokból 

álló társulás, amely leginkább egy színpompás sziklakerthez hasonlít. A 
sziklagyepek a legősibb gyepeink, akár több millió évesek is lehetnek, és szá-
mos reliktum és bennszülött fajnak nyújtanak menedékhelyet ma is. Ilyen nö- 
vényfaj a világon csak itt előforduló pilisi len (Linum dolomiti-
cum). Nem kisebb értéket képviselnek a Nagy-Szénáson található 

lejtőssztyepp rétek. Ezeket a gyepeket védeni 
kell a túlzott taposástól, mert a vékony  
talajréteg könnyen lepusztul, magával sodorva a 
védett, veszélyeztetett növényfajokat.

Ismerkedjünk meg néhány a területre jellemző 
értékes, védett növény és állatfajjal. Az ösvé-
nyek mentén előforduló védett növények közül 
megemlítjük a kora tavasszal nyíló leánykökör- 
csint (Pulsatilla grandis), aminek „bundás” 

szőrözöttsége a fagyoktól védi 
a növényt. A fekete kökörcsin 
(Pulsatilla pratensis) szirmai- 
nak színe már annyira sötétlila, 
hogy szinte feketének látszik. Az 
orchideák közül a Nagy-Szénáson 
előfordul például a bíboros kos-
bor (Orchis purpurea), amelynek 
sokfürtű termetes virágzata április, 
május hónapokban nyílik.

Európa legnagyobb rovarfaja a fűrészlábú 
szöcske (Saga pedo) a sztyepprétek ritka lakó-
ja. Nagy termete ellenére nehéz észrevenni, 
mert rejtő színe és hintázó mozgása egy szél-
ben lengedező fűszálhoz teszi hasonlóvá. A 
másik ilyen nagy testű ragadozó rovar, a fogó-
lábúak egyetlen hazai képviselője, az imád- 
kozó sáska (Mantis religiosa) – más néven 
ájtatos manó – , arról kapta a nevét, hogy 

zsákmányszerző fogólábait úgy tartja, mintha 
imádkozna. A keleti rablópille (Libelloides ma- 
caronius) mediterrán elterjedésű lepkéhez ha-
sonlító rovarfaj. Vannak olyan növények és 
állatok, amelyek között olyan szoros kapcso-
lat alakult ki, hogy egyikük nem óvható meg 
a másik nélkül. Ilyen a szürkés hangyabog-
lárka (Maculinea alcon) lepke is. Tojásait kora 
nyáron a védett Szent László tárnics (Gentiana 
cruciata) leveleire és virágaira rakja. A kikelő 
apró hernyók a talajra ereszkedve várják, hogy 
a kétbütyköshangyák dolgozói megtalálják, 

és a fészkükbe cipeljék őket. A hernyók tökéletesen utánozzák ragado- 
zó hangyagazdáik szagát, emiatt a hangyadolgozók úgy gondozzák és ete-
tik őket, mintha saját lárváik lennének. A bebábozódás után kikelő lepkéket 
azonban a hangyák már idegennek tekintik, ezért a lepkéknek minél gyor- 
sabban el kell hagyniuk a fészket. Egyes fürkészdarazsak képesek a hangya-
fészekben megbúvó boglárka hernyókat fellelni és tojásaikat azokra rakni, 
így biztosítva a darazsak új nemzedékének a táplálékot. Látható, hogyha 
a Szent László tárnics a taposás áldozata lesz, vele pusztul több állatfaj is.

Védett természeti területeken, így többek között a Budai Tájvédelmi Körzet 
védett területén is járművel, kerékpárral (A kerékpár is jármű!) közlekedni 
– a közforgalom elöl el nem zárt utak kivételével – kizárólag csak az arra 
kijelölt kerékpárutakon (pl.: Pilis Bike) vagy a természetvédelmi hatóság  
eseti engedélyével (pl.: versenyek esetében „Crosskovácsi’) lehet. A sza- 
bály megszegőivel szemben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Ter-
mészetvédelmi Őrszolgálata helyszíni bírságot szabhat ki, vagy közigazga-
tási eljárást kezdeményezhet. Súlyosabb esetben, aki a kijelölt kerékpárútról 
letér és ezzel a védett természeti terület állapotát jelentős mértékben 
megváltoztatja, károsítja, illetve védett vagy fokozottan védett növény- 
és állatfajok egyedeit károsítja, elpusztítja, bűncselekményt (természet- 
károsítást) követhet el. A kerékpárutak kijelölése során – a kerékpáros köz- 
lekedésre való alkalmasság figyelembevételén túl – az egyik alapvető szem- 
pont azok megközelíthetősége, hiszen egy baleset esetén a mentést 
végző személyeknek (mentők, katasztrófavédelem) a lehető leghamarabb 
ki kell jutniuk a baleset helyszínére. A tilosban járó kerékpárosok felelőtlen 
magatartásukkal nem csak a saját, hanem mások testi épségét is veszé-
lyeztetik, ráadásul a szakszerű és gyors mentés feltételeit is jelentősen 
megnehezítik. Sajnálatos módon az utóbbi időben több súlyos baleset is 
történt, amelyek közül az egyik halálos kimenetelű volt.

A taposással, kerékpározással a fent említett védett természeti értékekben, 
területekben jelentős károkat okozhatunk. Emellett a kerékpározók sú-
lyosan veszélyeztethetik a gyanútlan túrázókat, elsősorban a gyerekeket, 
akik nincsenek felkészülve a nagy sebességgel érkező kerékpárosokra.  
A kijelölt kerékpárutakon a gyalogosokat a fára festett jelzések tájékoz-
tatják az esetleges kerékpáros forgalomról, ezzel csökkentve a veszély- 
helyzetek kialakulását.

Gyalogosan a kijelölt túraútvonalakon sokkal inkább tudunk gyönyörköd-
ni különleges védett természeti területünk értékeiben, szépségében. 

Védjük  
természeti értékeinket
Bíró Sándor, természetvédelmi őr
Karlné Menráth Réka, környezeti nevelő 

Pilisi len 

Leánykökörcsin Fekete kökörcsin  

Bíboros kosbor 

Fűrészlábú szöcske  

Imádkozó sáska  

Keleti rablópille

Szürkés hangyaboglárka Szent László tárnics 
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A hazánkba behurcolt legveszé-
lyesebb invazív növényfajokat 
bemutató sorozatunk második 
részében a keserűfűfélék család-
jába tartozó cseh óriás keserűfüvet 
(Fallopia × bohemica) vesszük 
górcső alá.
Joggal kérdezhetik, hogy miként 
lehet idegenhonos és inváziós faj, 
hiszen neve azt mutatja, hogy a 
közép-európai flóra tagja, már pe-
dig az inváziós fajok túlnyomó há- 
nyada más kontinensről származik. 
Nos a megfejtés egyszerű, a latin 
fajnévben szereplő × jel azt mu-
tatja, hogy ez hibrid – csak 1989-
ben írták le –, mely nem fordul 
elő szülőőseinek területein, csak 
Európában. Egyik szülőfaja a japán 

(Fallopia japonica), a másik pedig a szahalini keserűfű (Fallopia sachali- 
nensis). Míg az előbbi a Távol-Kelet nagy részén előfordul, az utóbbi Sza-
halin és a Kuril-szigeteken kívül csak Észak-Japánban őshonos. Sajnos 
egy tulajdonságukban megegyeznek, mindhárom agresszív terjedésre 
képes. Mint sok más invazív növényt, ezt is dísznövénynek hozták be a 19. 
században. Azóta Európát (a Mediterráneum kivételével), Észak-Amerikát 
és Ausztráliát már meghódította. A japán keserűfű (első ránézésre nem 
nyilvánvaló a cseh óriás keserűfűtől való elkülönítése) hazai kivadu-
lásáról már 1920-as évekből vannak adatok, s mára a hibriddel együtt 
a teljes Dunántúlt, az Északi-Középhegységet és az Alföld vízjárta terü- 
leteit is elborította. Szahalini rokonát hazánkból eddig csak a Gerecséből 
és a Vendvidékről mutatták ki, de ne legyen kétségünk gyors terjedését 
illetően.

Legjobban az eredeti növényta-
karótól mentes részeket kedvelik, 
de jól érzik magukat árnyékos 
helyeken is. A vízjárta területeken 
remekül gyarapodnak. Szinte min- 
denféle klímán és talajon megél-
nek, ökológiai tűrőképességük 
nagyon széles.
3–4 m magasra is megnövő, 
évelő lágyszárúak. Fásodó tövük 
március–áprilisban indul nagyon 
gyors növekedésnek. A tavalyi 
késő tavaszi fagyok után, egy hét 
(!) alatt regenerálódtak. Nagy le- 
veleik tojásdadok. Kétlaki buga-
virágzatuk júliustól októberig virít. 
Érdekes, hogy a hibrid faj virágai 
többnyire funkcionális hímek, ter-
mést nem hoznak.

Őshazájában a fiatal leveleit fogyasztják. Nálunk takarmányként való 
hasznosításával is próbálkoztak. Újabban a szárában lévő magas transz-
resveratrol-tartalma miatt próbálják felhasználni, annak vélt öregedés-
gátló hatása miatt.

Dísznövényből rémálom
Japánban itadori-nak, „erős növénynek” is nevezik. E tulajdonságukat a 
gyöktörzsüknek (gyökértörzs, rizóma) – vastag, rendszerint el nem ágazó, 
tömör, sarjadzásra képes föld alatti módosult szár – köszönhetik. Az 
anyanövénytől akár 7–20 méter (!) távolságra, legalább 2 méter mélyre 
érő rizómáik kiterjedt hálózatának segítségével nagyon gyors terjeszke-
désre képesek. Akár 1 centiméteres gyökér- vagy szárdarabok is képesek 
új növénykolóniát létrehozni. A bolygatott talaj, vízfolyás megkönnyíti 
a fiatal egyedek terjedését, s hamarosan elnyomják a többi növényt, és 
egyeduralkodóvá válnak az adott területen. Eleinte meddőhányók és pa-
takpart falak stabilizálására is ültették őket.
Minden fajt képes elnyomni, legyen az fás- vagy lágyszárú. Gyökereiből 
erős csírázást és növekedést gátló vegyületek kibocsátásával (allelopátia) 
blokkolja a többi növényt, a megmaradt keveset pedig erős árnyékolással 
fojtja meg. Az eredeti fajgazdag élőhelyeket néhány fajos, sivár vázközös-
ségekké degradálja. Vízfolyások mentén akadályozza az árvízvédelmi 
munkákat, megrongálja a vízi műtárgyakat. Településeken roncsolja az 
utakat. Jaj annak, akinek a szomszédjába települ, mert hamarosan elfog- 
lalja a kertjét.
Igazi hétfejű sárkány, a vágás, nyírás, csákányozás és gyomirtózás, kü- 
lönösen a növekedési időszak elejétől a közepéig ritkán vezet ered- 
ményre, sőt gyakran még stimulálja is a koronagyökér vagy a rizómák 
alvó rügyeinek feléledését. A védekezés nagyon nehéz ellene, nem ismer-
jük még a lovagot, aki ripsz-ropsz legyűri. Biológiai védekezésben vizs-
gálják egy levélbolha és egy levélfoltosodást okozó gomba bevetésének 
lehetőségét, de nem árt tudni, hogy eddig alig volt sikeres példa ilyen 
típusú védekezésre. Sajnos marad a fárasztó, hosszú évekig tartó fizikai 
(évi legalább hatszori kaszálás) és vegyi (csonkolást követő Medallon-os 
injektálás) küzdelem. Az óriás keserűfű fajok elleni védekezésre csak az 
Egyesült Királyságban évenként több mint 175 millió eurót fordítanak.

INVÁZIÓ 2! 
A rettenetes szomszéd
Peregovits László

Virágzó óriás keserűfű

Szár néhány hét alatt  
több mint 3 méteresre is megnő

Nagykovácsiban legnagyobb állományai az Ördög-árok mentén vannak

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.
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„ A vers az, amit mondani kell.”
                             Kányádi Sándor
Ennek a – ma már szállóigévé vált – mondat-
nak a jegyében vonultunk a verőfényes ápri-
lisi napon falunk főterére, a templom elé, hogy 
méltóképpen köszöntsük József Attila születés-
napját. Nemcsak őt, hanem Kányádi Sándort is 
megidéztük a szállóige kapcsán, illetve Weöres 
Sándort is, akinek Napsugár a levegőben című 
versét mondtuk el együtt.
Több éve hagyomány, hogy április 11-én Bárány 
Judit néni és Eperjesi Tamás bácsi irányításával 
közösen szavalunk. Így volt ez most is. Az iskola 
apraja-nagyja ezzel a kedves, tavaszköszöntő 
verssel ünnepelte a magyar költészetet.
Köszönjük a technikai segítséget Gábor atyának 
és Dér Viki néninek.

A magyar 
költészet napja

Áprilisban két külsős előadó, két fontos 
témában tartott foglalkozást tanulóinknak, a 
rájuk leselkedő veszélyekről. 
Először egy látványos bemutatóval kísért 
beszélgetésen, a szenvedélybetegségekre 
hívta fel a hatodikosok figyelmét, a rendőrség 
bűnmegelőzési munkatársa. A foglalkozás a 
korosztályra szabott volt. Az előadó sikeresen 

bevonta és véleményalkotásra késztette ta- 
nulóinkat. 
Hónap végén az internet veszélyei és biztonsá-
gos használata témakörben tartott foglalkozást 
az ötödikeseknek, a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat előadója. Hatásos filmek bemuta-
tásával, valóságos példákkal hívta fel a figyel-
met a veszélyekre. Elhangzott az is, hogy ha 

már baj történt, 
kihez lehet 
fordulni. A biz- 
tonságos inter-
n e t h a s z n á l a t 
és internetes 
kommunikáció 
fő szabályai 
többször is el-
hangzottak az 
előadás során.
Mindkét foglal- 
kozás méltó folytatása volt a februári drogpre-
venció és bűnmegelőzési előadásoknak, me- 
lyeket 7-8. évfolyamosoknak tartottunk.

Prevenciós foglalkozások  
tanulóink védelméért 
Reindl Gyula igazgatóhelyettes

Iskolánkban 2018. március 29-én került sor 
először a Pályaorientációs nap megrendezé-
sére.
A pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek 
minél megalapozottabban és időben felkészül-
jenek a pályaválasztásra, hiszen a jó pálya- és 
iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a ta- 
nulók életét. A pályaorientációs napon nem 
csak a közvetlenül a pályaválasztás előtt álló ta-
nulók vettek részt, hanem iskolánk minden alsó 
és felső tagozatos tanulója.
Alsó tagozaton meghívtuk a szülőket, hogy mu-
tassák be a gyerekeknek munkájukat. Nagyon 
jól sikerült, a szülők rendkívül sokat készültek 
erre az alkalomra. Bemutatta mesterségét töb-
bek között színész, díszlettervező, zenész, épí-
tészmérnök, vegyészmérnök, gyermekorvos, 
lakberendező, piackutató, marketinges, edző, 
tűzoltó. A gyerekek nagyon érdeklődőek voltak, 
az esemény fontosságát még inkább erősítette 
a személyes kapcsolat, kérdezési lehetőség. 
Reméljük, jövőre még több szülő meséli el, ho-

gyan telik egy munkanapja, hogyan hasznosítja 
megszerzett tudását.
A felső tagozat osztályai a solymári PEMÜ- 
ben, a dorogi veszélyes hulladékot feldol-

gozó üzemben, a Budakeszi Vadasparkban, a  
Fővárosi Állatkertben, a Vendéglátóipari  
Múzeumban, a Nokia Skyparkban, a Gelbert  
Eco Print nyomdában tettek látogatást. 

Pályaorientációs 
nap
Dér Viktória igazgatóhelyettes
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Egy szép vállalkozás eredményeként 2018. 
április 16-án átadhattuk a megújult iskolai 
játszóteret tanulóink számára. 

Szép vállalkozást írtam, nem véletlenül. A lé-
nyege az volt, hogy olyan összefogás jött létre 
a játszóterünkért, amire talán csak titokban 
számítottunk. Azt is tudtuk, hogy a tankerület 
támogatni fogja a játszótér megújítását pénzzel 
és jó építő szakemberekkel, de az igényeinkhez 
bizony szükség volt jócskán többletbevételre. 
Ekkor merült fel egy, a cél megvalósítását 

segítő bál szervezése. Úgy gondoltuk, hogy 
mindenki e nemes cél mögé tud állni. Az iskola 
pedagógusainak fő szervezője, motorja Dér 
Viktória igazgatóhelyettes volt. Szervező team 
alakult a vezetésével, mindenki hozzátehette az 
ötleteit, javaslatait. A szülők is mindenben tá-
mogattak minket. Felajánlásaikat a „Környezet 
a Gyermekekért” alapítvány koordinálta, nagy 
segítségünkre. A munkájáról szólva elenged-
hetetlen, hogy köszönetet mondjak a kapcso-
lattartó Vörösháziné Kele Gabriella tanárnőnek 
és az alapítvány vezetőinek, tagjainak. Komoly 

felajánlások voltak a tombolához is, ez lökést 
adott a minél aktívabb részvételre. Különösen 
jólesett a szervezőknek polgármesterünk, 
Kiszelné Mohos Katalin nagy értékű felajánlása, 
aki a bálunk fővédnöki szerepét is elvállalta. Az 
őszi bál a szülőkkel szenzációsan sikerült. Ennek 
eredményeként jöhetett az építkezés, majd az 
átadás, miután a szükséges TÜV engedélyt is 
megkaptuk.

Az átadáson megtisztelt minket a jelenlétével 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony 
mellett a Klebelsberg Központ Érdi Tankerü- 
letének igazgatója, Sárközi Márta is. A szalagot 
gyerekek vágták át, jó volt nézni a játszóteret 
birtokba vevő boldog arcukat.

Megújult az iskolai játszótér
Fehér Imre intézményvezető

Hagyományainkhoz híven idén is sok szeretet-
tel és izgalommal vártuk egy kis iskolakóstolga-
tásra azokat a nagycsoportos óvodásokat, akik 
szeptemberben már táskával a hátukon lépik 
majd át az iskola kapuit.

Próbáltuk számukra emlékezetessé tenni az 
első iskolai élményeket. A tanító nénik me-
sével, dallal, kézműves foglalkozással készültek, 
és kedvességükkel minden kisóvodás arcára 
mosolyt csaltak. Ildikó nénivel verset tanultak 

és táncoltak, a készített kismadarakat pedig 
büszkén akasztották nyakukba. Tündi néni 
csigás meséjét papírcsiga formájában is élet- 
re keltették, Gyöngyi nénivel pedig sok-sok 
figyelemfejlesztő játékot játszottak.

Míg az aprónép élvezte az iskolával és a tanító 
nénikkel ismerkedést, addig szüleik széleskörű 
tájékoztatást kaptak az iskola vezetőségétől a 
jövő évet, illetve az iskola működését illetően. 
A sok beiratkozót látva köszönjük a bizalmat 
mind a gyerekek, mind a szülők részéről.

Iskolát kóstolgattak  
a leendő elsősök
Kőszegi-Kovács Noémi pedagógiai asszisztens
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Iskolánk Ökoiskola, ezért nagyon sokat fog- 
lalkozunk azzal, hogy a gyermekek vigyáz-
zanak környezetükre, Földünkre.

Kőrösi Éva napközis tanítónő
A negyedikesekkel először régi barátunkat, 
Cseppecskét üdvözöltük. A táblai applikáción 
végigkísértük hosszú útján, a kis bárányfelhőtől, 
tavakon, folyókon, termőföldön, salátalevélen 
át, a zivatarfelhőig. 
Az Ördögárok-patak izgalmas, különleges tör-
ténetének, hosszú útjának megismerése köz-
ben elkalandoztunk Nagykovácsi és Buda tör-
ténelmében is.

Kis csoportokban nagy, színes kartonokból 
halacskákat készítettünk szövéstechnikával. 
Miután sorba állították a diákok az Ördögárok 
útjának „állomásait” a forrástól az Erzsébet 
hídig, a halacskákat végigúsztattuk a kék se- 
lyempatakon. Szekrénytől az ajtóig, padokon 
fel, padokon le, padok alatt, amerre a kis se- 
lyemfolyam vezetett.
A játék után komoly terveket szőttünk arról, 
hogyan őrizzük, védjük meg Földünk éltető víz-
készletét. Ezeket üzenetként leírva, üvegpalack-
ba zárva, az Ördögárok-patak Dunai torkola-
tánál vízrebocsátjuk.
Bízunk abban, hogy Nagykovácsiból elin-
duló, vizeinket megmenteni vágyó jó példa 
hozzájárulhat Földünk egészségéhez! 

Márkus Laura napközis tanító
A harmadikosok 4-5 fős csoportokban járták 
végig a teremben kialakított játékhelyszíneket, 
forgóban dolgoztunk, játékos feladatokat ol- 
dottunk meg: Szókirakó, Víz-Kvíz, Állatos puzz- 
le, Békarajzolás a frog szóból.
A legsikeresebb játék a Víz-Kvíz volt, ahol kér-
désekre kellett válaszolniuk és a megfejtést egy 
megfejtőkulccsal saját maguk ellenőrizhették. 
A kérdések a víz témakörhöz kapcsolódtak. A 
legtöbb időt a Vizek a Földön – betűhálóban 
feladattal töltöttek el, a többi kérdésre nagyon 
gyorsan megadták a válaszokat. A szókirakó 
játékban konkrétan a Békás-tóban élő ál-
lat és növényvilágra voltak a betűk, szótagok 
összevágva, és ebből kellett nekik 10 szót (ál-
latot, növényt) kirakniuk. Az állatos puzzle-val 
nagyon hamar megbirkóztak és a rajzolásra 
már szinte alig maradt időnk, mert érkezett a 
következő csoport.
Nagyon jó volt játszva tanulni!

Csoportközi foglalkozások  
a napköziben

Április 21-én rendeztük meg ezt az iskolai 
versenyt. A csapatok feladata az volt, hogy az 
adott terepen a lehető leggyorsabban meg-
találják a tanári pontokat, ahol pedig elméleti 
feladatokat kellett elvégezniük, melyek szo-
rosan kapcsolódtak a természettudományos 
tárgyakhoz. A rajt a körtésbe vezető út elején a 
kőkeresztnél, a cél pedig külön volt az 5-6. évfo- 
lyamnak a Békás tónál, a 7-8. évfolyamnak pedig 
az Anna-lakhoz vezető út sorompójánál. Ezután 
kellett megtenni a kb. 7 km-es távot, mely at-
tól függően változott, hogy a csapatok milyen 
gyorsan találják meg az adott pontot. Így volt 

olyan csapat, mely összesen 8,5 km-t túrázott. 
Osztályonként két csapatot kellett kiállítani 
egyenlő létszámban és erősségben, mely meg-
könnyítette az együttműködést. A turista tér- 
kép részlete alapján ügyesen tájékozódtak a 
gyerekek, amit az is mutat, hogy a 22 csapatból 
csak egy volt, amelyik egy pontot kihagyott. Az 
eredményhirdetést a célba érkezést követően 
rögtön megtartottuk, aminek nagyon örültek 
a diákok. Az értékelést csapatonként tartottuk 
meg, így a végeredmény a következő lett: 
5-6. évfolyam:  1. 6.a/1,    2. 6.b/2,    3. 5.c/2
7-8. évfolyam:  1. 8.b/1,    2. 8.a/2,    3. 8.a/2

Föld napi tájokozódási túra  
és akadályverseny
Erdei Sándor testnevelő tanár

Ahogy minden évben, idén a tavaszi szünet 
előtti délutánon „nyuszi-bulira” hívtuk a nap-
közis gyerekeket a Homok-hegyre.
A tojáskereső játékot izgalmas túra előzte meg. 
Amikor felértek a hegyre a csoportok, meg- 

csodáltuk a gyönyörű kilátást a környező 
hegyekre. Megállapítottuk, hogy sze- 
rencsések vagyunk, amiért ilyen szép 
helyen élünk. A tojáskeresés mindig 
nagy izgalommal jár a bokrok tövében, 
fűszálak között. Idén már ilyen korán ki-
virágzott sombokor! Ennek örömére elé-
nekeltük a „Somvirág, somvirág...” című 
dalt.
A helyszínről sok mosolygós arcú gyerek 
távozott csokitojással a kezében.

Nyuszi-buli  
a Homok-hegyen
Tóth Mihályné napközis tanítónő
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Április 22-én, egy meleg tavaszi napon tar-
tották a budapesti és Pest-megyei tájfutó 
Diákolimpiát Csepel parkos-lakótelepes részén. 
Az eredményhirdetésekre kicsit sokat kellett 
várnunk, de ennek ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat. Mindenki sikeresen teljesítette a 
pályáját, pedig a sok ellenőrzőpont megfelelő 
sorrendben való felkeresése, nem volt éppen 
egyszerű feladat. Nagykovácsiból 12-en indul-
tak különböző korcsoportokban, ebből hatan 
továbbjutottak az országos döntőre. Korcso-
portonként 5 fő jut tovább. Gratulálunk nekik! 

Helyezések:
NII kategóriában hármas nagykovácsi dobogó 
volt:

1. Szakál-Biró Sára 
2. Erdős Kata
3. Doroszlai Lelle
5. Erdős Lili
6. Arndt Gabriella

FII
   3. Braun Vilmos
   4. Bonifert Gergely
12. Egri Illér
14. Arndt Roland

NIII
   9. Németh Eszter 
10. Mohos Villő

FIV
   6. Egri Mátyás

Tájfutó 
Diákolimpia 
Egri Mátyás 8.a

A röplabda fontos sportági szerepének 
köszönhetően a Magyar Röplabda Szövetség, 
kiemelten foglalkozik a sportág tömegesíté-
sével, a versenyrendszeren kívüli röplabdás 
kezdeményezésekkel, a szakmai munka segí-
tésével a „Vollé! 2020 – Röpsuli” program kere-
tében. A Program kettő turnusban került le- 
bonyolításra. Mi mindkét turnusban képviseltük 
az iskolát. A Nagykovácsi Általános Iskola röp- 
labda csapata idén csatlakozott a programhoz. 
Több versenyen is részt vettünk, nagyon izgal-
mas, jól szervezett meccseken a lányok sokat 
fejlődtek, kezdőként nagyon sokat számított, 
hogy még a Diákolimpia előtt volt lehetőségük 
összemérni az erejüket más csapatokkal is, il-
letve felmérni, hogy milyen szintet képviselnek, 
mennyit kell fejlődniük. A program biztosít 150 
ezer forint értékben a versenyeken szereplő 
iskolák számára röplabda szercsomagokat 
is. Így iskolánk, jó minőségű röplabdákhoz, 
eredményjelzőhöz, különböző sportszerekhez 
juthat hozzá. 

Röplabda kell 
nekünk!
Balogh Edina testnevelő tanár

Április 13-án Törökbálintra utaztunk a Lab-
darúgó Diákolimpia területi döntőjére. A tornán 
4 csapat vett részt velünk együtt. Az első mecs- 
cset a Dunabogdányi Iskola csapatával játszot-
tuk, ahol is a fiúk kiváló játékkal bizonyultak 
jobbnak ellenfelüknél. A második mérkőzésen 
a jó játékra kicsit várni kellett, mert csak a 
második félidő második felére jött ki, hogy job-
bak vagyunk a Tárnoki iskolánál. Következett 
a döntő játék, mert az ellenfél, aki Törökbálinti 
együttes volt szintén megnyerte mindkét mecs- 
csét. A 2x15 perces játékidőből 27 percig to- 
vábbjutásra álltunk, de sajnos az utolsó 3 perc-
ben fordítani tudott ellenfelünk, így a kiváló 2. 
helyet szerezte meg csapatunk.
Gratulálunk a kiváló eredményhez!

3 percre  
a továbbjutástól
Erdei Sándor testnevelő tanár

A csapat tagjai: Bánkuti Kristóf, Bátora Zsombor, Jónás Milán, Mancza Gergely, Márta Szilárd,  
Ott Benedek, Tafferner Márton, Veverka-Csipler Olivér, Zsigmond Balázs

A röplabda csapat tagjai: Barócs Liza 7.a, Bájer Boglárka 6.b, Budai Anna 6.b, Farkas Szonja 6.b,  
Gacsádi Vanessza 6.b, Körmendy-Rácz Anna 6.b, Mahler Anna 6.b, Márta Csenge 6.b, Ollé Teodóra 6.b, 

Pelei Hanna 6.b, Reinheimer Rebeka 7.a, Zgyerka Réka 6.a 
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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

Óvodánkban a környezettudatos nevelés elengedhetetlen része pedagó-
giai munkánknak.
Ahhoz, hogy gyermekeink felelősen gondolkodó, környezetüket szerető 
és óvó felnőttekké váljanak, megfelelő magatartás mintákat kell köz-
vetítenünk.
Kapcsolatba kell kerülniük a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosí-
tással, a takarékossággal, a természet kínálta lehetőségekkel.

Az óvodában a héten játékos formában hívtuk fel a gyerekek és szüleik 
figyelmét a keletkező hulladékok megfelelő elhelyezésére. A bejárat előtt 
szelektív gyűjtők (papír, fém, műanyag) várták, hogy a kihelyezett tárgyak 
rájuk találjanak. 
Ismét megrendezésre került nagysikerű BOLHAPIACUNK, mely az újra 
hasznosításra hívta fel a figyelmet. Az 5. alkalommal meghirdetett, 
hangulatos cserebere, községünk lakosságát is megmozgatta.

Sok-sok holmi, játék, ruhanemű talált új gazdára, jóízű beszélgetések 
közepette az óvoda teraszán.
Óvodásaink támogatására befolyt összegből 1 db beltéri trambulin és egy 
diavetítő kerül beszerzésre.
Ebben az évben a Nagykovácsi Kispatak Óvoda valamennyi dolgozója 
csatlakozott programunkhoz és megálmodtak egy újrahasznosított 
játszóházat. A belépőként vásárolt palánták a három intézmény udvarára 
kerültek beültetésre.
Szombaton az „Egy nap az óvodáért” felhívásunkra jelentkező, lelkes 
szülőkkel és gyerekekkel együtt kezdtük meg az óvoda udvarának meg-

szépítését. A jó hangulatú latin zene hatására mindenki ritmusra csiszolta 
és festette a virágládákat, homokozókat és az udvari játékokat.
A balkonládákba színes virágok és fűszernövények kerültek beültetésre. 
A terasz előtti rézsű benépesült talajtakaró növényekkel, cserjékkel. Az 
óvoda előkertjében megújultak és új formát kaptak a bokrok.
Bízunk benne, hogy a közösen elvégzett munka öröme, a nagyok és kicsik 
együtt munkálkodása a résztvevő gyerekek magatartását és szemlélet-
módját is megváltoztatja.
Nagyon köszönjük minden résztvevőnek a segítségét, támogatását és 
munkáját!
Reméljük, hogy óvodásainkat sikerül meglepni, ha az óvodába belépve 
szembesülnek a csodával.

Föld hete  
a Dózsa György utcai 
óvodában
Szabó Éva tagóvoda vezető
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A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvodája idén a  
– Föld Napja alkalmából a már hagyományossá vált Bolhapiacot – egy újí-
tással kibővítve rendezte meg. A programra érkező gyermekek számára 
szülői segítséggel az óvoda tornatermében újrahasznosított anyagokból 
készült játszóházat alakítottak ki. Különböző anyagok felhasználásával 
többféle ügyességi és képességfejlesztő játékok várták a kicsiket. Igen 
kreatív ötletek kerültek megvalósításra. A játékok tárházában megta-
lálható volt a fából kialakított nagyméretű kirakós játéktól kezdve, a 
papírtányérokból készített célbadobós játékon át az érzékszervekre, kife-
jezetten a tapintásra ható pályarendszer is, ami – mint egy mezítlábas 
parkban – különböző anyagokkal ismertette meg azokat a gyerekek, akik 
végigjárták a kialakított utat.
A játszóházba egy palánta megvásárlásával lehetett belépni, amit más-
nap az óvoda szépítésére használtak fel a pedagógusok. 
A program az előzetes várakozásoknak megfelelően nagyon jól sikerült. 
Célunk az volt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a háztartások-
ban előforduló, és nap, mint nap használt anyagokat újra felhasználva és 

ezáltal hasznosítva mennyi mindent lehet készíteni. Ezzel nem csak, hogy 
kevesebb szemetet termelünk, hanem valami újat, hasznosat és szórakoz-
tatót tudunk létrehozni. Nem utolsó sorban a felnőtteket is megszólítot-
tuk és elgondolkoztattuk a témával kapcsolatban. 
Jövőre újra hasznosítunk!

Föld Napja
Csiki Eszter óvodapedagógus, Katica csoport

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykovácsi Kispa-
tak Óvodába a 2018/2019-es nevelési évre történő beiratkozás 
időpontja:

2018. május 7–11.
HÉTFŐ–KEDD: 8.00–16.00

SZERDA–CSÜTÖRTÖK: 8.00–18.00
PÉNTEK: 8.00–14.00

Az óvodai jelentkezés helye az intézmény székhelye: 
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Az óvoda felvételi körzete: Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási 
területe
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
•  Az óvodába jelentkezéshez mindkét szülő/törvényes képviselő sze-

mélyes megjelenése szükséges, kivéve, ha a szülő „Jelentkezési lap” 
kitöltésével jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával kap- 
csolatban. A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével 
ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az esetben a 
beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.

A jelentkezési lap az intézmény honlapjáról letölthető, vagy szemé- 
lyesen átvehető az óvodaépületekben.
Tájékoztatásul idézzük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény ide vonatkozó paragrafusát az óvodai felvételről:
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kez-
detéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 

körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán 
fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és 
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést ad-
hat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.
(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete 
magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő fe-
ladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra 
fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habili-
tációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.
(4) A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezett-
ségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi 
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. melléklet-
ben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzett-
séggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos 
alapprogramjában foglalt követelményeket.

A beiratkozás helyszínén további információt nyújt Szabó Orsolya 
intézményvezető

Biratkozás a Kispatak Óvoda 2018/2019-es nevelési évére

Mikor szülővé válunk, megfogadjuk, hogy gyermekünknek mindig a leg-
jobbat adjuk. Ahogy nőnek, cseperednek, szembe találjuk magunkat az 
egyre nehezebb döntésekkel, amiket ha tetszik, ha nem, meg kell hoz-
nunk.
Az egyik ilyen döntés a tanító választása. 
Az idén iskolába menő gyerekek és szüleik április 10-én látogattak el a 
Nagykovácsi Általános Iskolába, hogy ismerkedjenek az iskola pedagógiai 

programjával, hagyományaival, a beiratkozás menetével és nem utolsó 
sorban a leendő tanító nénikkel.
Míg a szülők választ kaptak kérdéseikre, addig a gyerekek három játékos 
bemutatkozó foglalkozáson vettek részt Gyöngyi nénivel, Ildikó nénivel 
és Tünde nénivel.
Az iskolai szervezés idén is kiváló volt, élményszerű a gyereknek és a 
szülőnek egyaránt.

Köszönjük a szervezést, és az óvodásaink szüleinek nyújtott segítséget 
ebben a nehéz döntésben!

Iskolakóstolgató
Lukátsyné A Diana óvodapedagógus, Málna csoport
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Ebben a hónapban is nehéz feladatok 
vártak fiainkra, hiszen nem csak a Serdülő 
bajnokságban kellett teljesíteniük, hanem az 
Országos Gyerekbajnoki meccseken is, így 

összességében nekik nyolc mérkőzésük volt az 
elmúlt hónapban olyan nagy nevű egyesületek 
ellen, mint B.Braun Gyöngyös, VS.Dunakeszi, 
Salgótarjáni Strandépítők, Főnix ISE.
Lányainknak is sokat kellett utazniuk, igaz 
koránt sem annyit, mint a fiúknak, de ennek 
ellenére kemény ellenfeleket kaptak a serdülő 
bajnokság áprilisi szakaszában.
Nekik a KASE, az Aranyszarvas, illetve a Főnix 
ISE és Salgótarjáni Strandépítők voltak az 
ellenfeleik.
Kemény munka és igazán nagy kitartás a 
gyerekek részéről hétről-hétre ilyen nehéz 
ellenfelek ellen mérkőzéseket vívni, utazni, 
fáradni.
Minden elismerésünk az övék, amiért el nem 
fogyó lelkesedéssel csinálják végig minden 
alkalommal ezeket a forulókat.
Április elején az MKSZ által szervezett 
Utánpótlás Konferencián vettünk részt, 
ahol érdekes előadásokat hallgattunk meg 
az egyre népszerűbb strandkézilabdáról és 

annak finanszírozási és támogatási részleteiről, 
valamint az MKSZ szakmai igazgatójának 
előadását az utánpótlás aktuális helyzetéről és 
a sportág előmeneteléről.
Szeretettel várjuk a labda- 
rúgás és kézilabda iránt 
érdeklődő srácokat-lányokat, 
akik mozogni, sportolni 
szeretnének és részesei lenni 
egy remek közösségnek, a 
Sólymok csapatának!

Teher alatt  
nő a pálma...
Hajóssy Réka utánpótlás edző
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A Vizsla SE három kü- 
lönböző csoportjának 
32 tájfutója április 
elején részt vett a 
Tabáni Spartacus által 
rendezett nagyszabású 
tájfutó versenyen. 
Csoportjaink közül a  
nagykovácsi a leg- 
régebbi, a legnépesebb 
és a második nap 
végére kiderült, hogy a 
legeredményesebb is. 
A vadregényes erdőben 

senki sem tévedt el, köszönhetően edzőink, Biró Fruzsi és Várfoki Gabi 
munkájának.
Nemcsak mindenki célba 
ért, de négy dobogós 
helyet is elért csoportunk: 
Biró Lőrinc a 10 évesek 
között aranyérmet nyert, 
Szakál-Biró Sári a 10 éves 
lányok, Egri Mátyás a 15 
éves fiúk között második, 
Doroszlai Lelle a 12 éves 
lányoknál harmadik 
helyezett lett.

Reméljük az év 
során még bővítik az 
éremgyűjteményt.

Tájfutó kaland a Vértesben
Hegedűs Zoltán Vizsla Egészség, Sport és Környezettudatos Egyesület
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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:
május 26.

A „7mérföldes csizmában heted7 határon át” Orszá-
gos Mesevetélkedő helyi fordulói április elején 
befejeződtek. A csapatok négy fordulón keresztül 
küzdöttek egymással, és ismerkedtek népmeséinkkel.
A nagykovácsi döntő eredménye:
Csak a cukorért (4.a) – Harka Ödön, Pásztor Áron, 
Veverka-Csipler Olivér, Zsigmond Balázs 
Mesemanók (3.b) – Bognár-Incze Orsolya, Kubányi 
Léna, Mátyás Dóra, Zala Boglárka

Mesemüzli (3.a) – Földvári Béta, Molnár Lilla, Oldal Kata, Tegzes Veronika
Gratulálunk, mind a nyolc csapatnak köszönjük a részvételt, a szép ered-
ményeket, tanáraiknak (Balássy Dávid, Balik Mónika, Bertalanné Boros 
Kinga, Erdőszegi Klára, Lipákné Kálóczi Gyöngyi) a felkészítést! 
Április 21-én két csapat a budaörsi területi döntőn képviseli Nagykovácsit. 
Sok sikert kívánunk!

A „7mérföldes 
csizmában heted7  
határon át”  
országos mesevetélkedő 
eredményei A magyar költészet napját, vagyis József Attila születésnapját évről-évre 

megünnepeljük az Öregiskolában különféle irodalmi előadóestekkel, 
költőtalálkozókkal: járt már nálunk ezen a napon Jelenits István piarista 
szerzetes, tartott verszenei előadást Tandori Dezső műveire a Kosbor ze-
nekar, tavaly pedig Petrás Mária népdalénekes és Döbrentei Kornél költő 
előadóestjével tisztelegtünk a magyar líra előtt.
Az idei Költészet Napja előkészítésénél arra törekedtünk, hogy minél több 
irányból közelítsünk József Attila költészetéhez és közben minél több  
korosztályt szólíthassunk meg. Az origó természetesen maga az írott 
szöveg volt, amelynek megszólaltatására Varga Tamás színművészt kér- 
tük fel. A Tanband együttes pedig, amely 2017-ben éppen ugyanezen al-
kalomból alakult, elvállalta, hogy József Attila verseit megzenésítve adja 
elő ezen az estén.
A zenekari próbákkal párhuzamosan szerveződött az a fotókiállítás, amely-
nek szerzője szintén a költőóriás verseiből merített ihletett: Telegdi Ágnes 
fotóművész, írónő A semmi ágán ül szívem című tárlata a versidézetek 
és a fotók kölcsönhatásának lehetőségével játszik, és úgy gondoltuk,  
szervesen kapcsolódhat a mi estünkhöz, így meghívtuk az Öregiskolába. 
Ez a kiállítás önmagában is méltó megemlékezés lehetett volna, de ad-
tunk hozzá némi lokális értéket: hirdettünk egy rajzpályázatot az általános 
iskolások számára, és a József Attila verseit illusztráló pályaművekből 
összeállítottunk egy kamara-kiállítást.
Reméljük, hogy a végeredmény nem csak nekünk, hanem minden kicsi 
és nagy vendégünknek is az örömére szolgált. Ezúton is köszönjük min-
den művésznek a közreműködést, az iskolásoknak a gyönyörű versilluszt- 
rációkat, vendégeinknek a részvételt, az Irka-firka papírboltnak, Telegdi 
Ágnesnek és Payer Katának, a firka foglalkozások ötletgazdájának pedig 
a rajzpályázat résztvevőinek biztosított ajándékokat.

„A dolgok változnak, 
a vers örök” 
A Magyar Költészet Napja az Öregiskolában

Dienes Beáta
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Május 12. szombat Dunán innen, Tiszán túl. Gyermek- és ifjúsági 
népművészeti tehetségkutató verseny Budapest és Pest megye 
elődöntője

Május 13. vasárnap 15.30 Mazsola és Tádé. Zenés bábjáték
Előadja az Ametist Bábszínház
Belépőjegyek válthatók 1400 Ft/fő áron a Könyvtárban, nyitvatartási 
időben.

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

Május 16. szerda 18.30 – NATE Esték. A Föld és saját egészségünk 
védelme. Az egyetlen járható út - az ökogazdálkodás. 
Vendégünk: dr. Rodics Katalin a Greenpeace Magyarországtól

Május 25. 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

Május 26. szombat 09.00–13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart

Május 26. szombat 19.00 – Retro Zene Klub a Faluházban
Klubvezető: Bércesné Erika (30/748 0826)

Május 30. szerda 18.00 EZ+AZ. A. A. Milne Micimackó c. műve 
nyomán a NAMI színjáték csoportjának évzáró vizsgaelőadása  
(első szereposztás). Rendező: Monszport Kriszta
Korhatár: 9-99 éves korig A belépés díjtalan!

Május 31. csütörtök 18.00 EZ+AZ. A. A. Milne Micimackó c. műve 
nyomán a NAMI színjáték csoportjának évzáró vizsgaelőadása 
(második szereposztás) A belépés díjtalan!

Május 31. csütörtök 18.00 – Teadélután Nagykovácsiban 
Nagykovácsiért Kiszelné Mohos Katalin polgármesterrel

Június 2–3. szombat–vasárnap – Varázskastély Családi Fesztivál  
a Teleki-Tisza István Kastély parkjában. Bővebb információ: https://
www.facebook.com/varazskastely/

Június 4. hétfő 18.00 – Trianoni Emlékest  
a Nemzeti Összetartozás Napján

Június 11. hétfő 19.00 – Az én pódiumom
„Hagyd, hogy a mosolyod megváltoztassa a világot, de ne hagyd, hogy 
a világ megváltoztassa a mosolyod.” A pódiumon: Szemesy Barbara

Június 16. szombat 09.00–13.00 II. Pingpong bajnokság. 
Szervező: Kriesch György klubvezető, 30/9863526

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

Májusi és júniusi programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta
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Civil

2018. május 14. 19:00

„Legyen előtted mindig út!
Fújjon mindig hátad mögül a szél”

A 79. Pódiumon
Karczewicz Ágnes óvónő

Szeretettel várjuk Önöket!

E-mail: linumal@t-online.hu  
Tel.: 06 26 555 028, 06 203 988 216

Kérjük, adója 1%-val  
támogassa Alapítványunkat: 

18693070-1-13

„Anya, anya, édesanya,
Nem ölel úgy senki más,
Anyák nélkül mit sem érne
ez a kerek nagyvilág.”
                        (Bartos Erika)

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében  
köszöntök minden édesanyát szeretettel,

Kiszelné Mohos Katalin, polgármester
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Civil –  Önkormányzati hírek

Örömmel fogadta Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony, az idei 
év első szépkorú születésnapi meghívást Koszec Gyulánéhoz. Szemé-
lyesen adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata ajándékutalványát, valamint 
az elmaradhatatlan születésnapi tortát és virágot.
Bözsi néni boldog mosollyal, gyermekei és dédunokája körében foga- 
dott bennünket. Az immár szokásos kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, 
jókedvűen azt válaszolta, hogy ő ezt már előre tudta, hiszen megjósolták, 
sokáig fog élni, ugyan beteg volt, de kigyógyult belőle. A tevékeny éle-
tet is megemlíti, mert 84 éves koráig még nagyon mozgékony volt, be- 
vásárolt, sétált, „szomszédolt”, tett-vett. Mindez ma már nagyon hiányzik 
neki, de nem panaszkodik, mostanában leginkább rejtvényfejtéssel és 
rádióhallgatással tölti napjait. 
Lányával Ildikóval, Eszter és Csaba unokájával él együtt szeretetben a 
családi házban. Egészségi állapotára nem panaszkodik, külsejére igényes, 
ezért a fodrászhoz, Gyula fia viszi őt rendszeresen gépkocsival. 

Gyermekei: Gyula és Ildikó
Unokái: Krisztián, Attila, Eszter és Csaba
Dédunokái: Bence, az ikrek Milán és Dominik, Lilla Sára és Elza Klára
Kívánunk családja körében eltöltött további egészséges, boldog éveket!

90 éves szépkorú 
köszöntése
Fábos Éva
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Március

Botond, Zoé Georgina
Április

Kinga, Rózi, Vince, Zsuzsanna, Jonatán, 
Aliz, Dávid Olivér, Márk

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

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

2018. 05. 11-én pénteken, és 2018. 05. 18-án pénteken  
dr. Jakab Erika továbbképzés miatt nem rendel.  
Ezeken a napokon csak dr. Kordé Izabella rendel  

8-11 óra 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 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:
május 4. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
május 11. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
május 18. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
május 25. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
június 1. 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! 
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
Április

Thomas Bernard Alain (76)
Halkó Ferenc (84)

Dezső Sándorné Miskolczi Mária (76)
Endes Ferencné Nagy Erzsébet (81)

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

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester
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Aktuális

2018. április 15-én immár hetedik alkalommal rendeztük meg Nagyko-
vácsiban a Crosskovácsi Bikeschool XCO utánpótlás terepkerékpáros 
versenyt. A vasárnapi megmérettetés a Magyar Nemzeti Kupasorozat 
első állomása volt, ami egyben a Magyar Nemzeti Válogatott előminősítő 
versenye is.
A verseny két részből állt. Először a versenyközpontban kialakított külön-
féle elemekből álló ügyességi pályát kellett teljesíteni a versenyzőknek. 
Itt alakult ki a rajtsorrend: aki kevesebbet hibázott az hamarabb rajtolha-
tott. Ezt követően álltak rajthoz a gyerekek, hogy korosztályonként eltérő 
hosszúságú és nehézségű fokú körpályán versenyezzenek.
A versenylicenccel rendelkező fiatalok hat korcsoportban 149-en indul-
tak, míg a tehetségkutató „fun” futamban, négy korcsoportban 74-en áll-
tak rajthoz. Így összesen 223 gyerek vett részt a versenyen. A hetedik alka-
lommal megrendezett versenyt a Crosskovácsi Bikeschool-t működtető, 

zömmel Nagykovácsiban élő lelkes szülők szervezik minden évben. A házi  
versenyként induló évadnyitón mára az ország minden feléből (Zala- 
egerszeg, Sopron, Bükkszentkereszt stb.) érkeznek résztvevő csapatok, 
így eseményünk az év legnagyobb létszámú utánpótlás versenyévé nőtte 
ki magát. 
A Crosskovácsi színeiben induló gyerekversenyzők idén is nagy létszám-
ban, 18-an képviselték magukat. Mindegyikük az edzettségének és tech-
nikai tudásához mérten szép eredményt ért el. Az U11 kategóriában (9-10 
évesek) versenyző Crosskovácsis gyerekek megmutatták hogy ki van itt- 
hon: a dobogó első fokára Berencsi Benedek, második fokára Tóth Márk 
versenyzőink állhattak fel. Szép eredményeket értek el az U17-es (15-16 
éves) versenyzőink is: Gerely Attila bronzérmet szerzett, Katona Tamás 
a 4. helyre érkezett be. Részletes eredmények és az eseményről készült 
fotók megtekinthetők honlapunkon: 
http://www.crosskovacsi.hu/hu/bringasuli

Crosskovácsi Bikeschool 




