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A szervezet neve: Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány
A szervezet célkitűzése: Az alapítvány célkitűzései között szerepel a ru-
galmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely a rászorulók 
részére anyagi és természetbeni segítséget nyújt. Igyekszik segíteni a 
társadalom perifériájára szorult emberek és a hátrányos helyzetük miatt 
veszélyeztetett gyermekek, fiatalok helyzetén, valamint a válságban lévő 
családokon és azokon, akik önhibájukon kívül váltak munkanélküliekké.
A szervezet vezetője: Kiszelné Mohos Katalin
Megalakulásának ideje: 1991
Működési terület: A létminimum határán vagy az alatt élők szociális  
helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi la-
kosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson.
A támogatásra jogosultak többek között:
     – a válságban lévő emberek és családok;
     – a munkanélküliek;
     – a társadalom perifériájára szorult emberek;
     – hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Az alapítvány Nagykovácsiban 
élők támogatására jött létre és dolgozik megalakulása óta. 
A rászorulók nevében köszönjük az eddig és ezután érkező 
adományokat, támogatásokat!

Fontos üzenet: Kérjük, amennyiben lehetősége van, ajánlja fel adójának 
1%-át, hogy minél több családnak tudjunk segíteni, örömet szerezni!

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma:

10200823-22221915-00000000

Fejér György  
Nagykovácsi  
Szociális Közapalítvány

 

A szervezet neve: Egy mindenkiért, mindenki akár egyért Alapítvány
A szervezet célkitűzései: Kutyás életmentés, sérültek mentése, elszállí-
tása, segítése baleset és katasztrófahelyzetekben. Rászorulók közlekedé-
sének segítése és egyéb ezekkel összefüggő támogató tevékenységek.
A szervezet vezetője: dr. Jánki Tamás
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Szüleim, már gyermekko-
romtól arra neveltek, hogy ha tudok, segítsek embertársaimon. Ez a cél 
vezérelt, amikor az alapítványt életre hívtam. Mindennapjaimat a ver- 
senyszférában töltöm, mint cégvezető. Az üzemeltető és gyártó iparban 
vagyunk jelen. Az itt végzett tevékenységeimből származó jövedelmem 
jelentős részét fordítom jótékonykodásra, illetve az alapítványom 
működtetésére.
Megalakulásának ideje: 2013. március 20.
Tagok száma: 5 hivatalos tag és esetenként, feladatonként 100-150 akti- 
vista  segíti az alapítvány munkáját.

Működési terület: Földrajzilag Magyarország teljes területe és a határon 
túl is.
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz? Szüleim az 1970-es évek végén 
vásárolták a telket Nagykovácsiban, majd építkeztek és ideköltöztek. 2007 
óta én is itt élek. Édesanyám szintén tagja az alapítványnak. 2017. szep- 
tember 1. óta, az alapítvány üzemelteti a Hegyi Busz-t.
A szervezet 2018-ra kitűzött valamint következő 3 éves célkitűzései: 
Minél több forrást biztosítani a Hegyi Busz üzemeltetéséhez és a segítő, 
ingyenes szolgáltatás színvonalának emeléséhez, továbbá eszközök és 
felszerelések vásárlása, hogy a baleset valamint katasztrófahelyzetekben, 
minél magasabb színvonalú segítségnyújtást tudjunk biztosítani.
A legkiemelkedőb eredmény, melyet a 
szervezet elért az elmúlt időszakban: 
Számtalan sikeres mentési feladat vala-
mint a Nagykovácsi Hegyi Busz életre 
hívása...

Alapítvány adószáma: 
18511309-1-41

Bankszámlaszáma további 
adományokhoz:  

OTP 11704007-20263443

Egy mindenkiért, mindenki 
akár egyért Alapítvány

Nagykovácsiban sokunk álma, hogy egyszer minden nagykovácsi 
lakos a jövedelemadójának 1%-át helyben működő civil szervezet-
nek adományozza, aki pedig teheti adományokkal támogassa ezen 
szervezeteket.

E kiadványunk célja, hogy mindenki megismerhesse az itt működő 
civil szervezeteket, azok tevékenységét, és kiválaszthassa a számára 
legkedvesebbet. A május 5-én megrendezésre kerülő Civilek Majálisa 
is hasonló célt szolgál a sok-sok szórakoztató program mellett. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára kiemelt értéket 
képvisel a közösségünk élete szempontjából hasznos, építő munkát 
végző civil szervezetek tevékenysége. Nagykovácsiban mindenki 
megtalálhatja a szívéhez közelálló, érdeklődési körének megfelelő  
civil szerveződést, aminek jószándékú, hasznos, Nagykovácsi fejlő- 
dését segítő tevékenységét támogathatja. 
Legyünk az a különleges település, ahol amellett, hogy a legtöbb  
gyermek él, a helyben működő civil szervezetek a legtöbb 1%-os tá-
mogatást kapják! A civil szervezetek pedig cserébe bizonyára mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a közösségünk számára hasznos 
célkitűzéseiket Nagykovácsi érdekeit szem előtt tartva, a leghatéko- 
nyabban és legeredményesebben valósítsák meg. 
Köszönet mindazoknak, akik a helyben maradó forintjaikkal és 
adományaikkal támogatják Nagykovácsi közösségét. 

Civil különszám
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, hogy nem teszünk 
semmit, mert azt hisszük, hogy csak keveset tehetünk.”

(Sydney Smith)
Tisztelt Szülők, Támogatók, Érdeklődők!

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány 1992 óta segíti 
a NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA működését.

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda közösségünk olyan in-
tézménye, mellyel kapcsolatba kerül – közvetlenül vagy 
közvetetten, előbb vagy utóbb – minden nagykovácsi 
lakos. Ha másképp nem, a szomszédban biztos lakik egy  
gyermek, aki óvodás, esetleg volt, vagy éppen lesz. Minden 
itt dolgozó óvodapedagógus és munkatárs felelőssége, 
hogy munkája eredménye gyümölcsöző értékké váljon.  
Ennek elengedhetetlen feltétele a szülőkkel való együtt- 
működés, egy speciális szövetség. Egy szövetség, mely az 
értékeken, a bizalmon és az együttműködésen alapul.

Ennek a szövetségnek közös pontja, amiben mindenki egyetért, hogy a 
gyermekeket boldognak akarjuk látni, mosolyt szeretnénk látni arcukon, 
a legjobbat adva számukra.
A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány 1992-ben azért jött létre, 
hogy ezt a célt támogassa, hogy az óvodai nevelő-fejlesztő munka minél 
inkább minőségivé váljon, több pluszt tudjon adni, mint amit az adott 
önkormányzati keretek lehetővé tesznek.
A színes, változatos, élményszerű, életre szóló emléket adó foglalkozások, 
programok azonban csak úgy valósulhatnak meg, ha Önök segítenek eb-
ben. 
A szülők és jogi személyek adományai folyamatos lehetőséget biztosíta- 
nak céljaink megvalósításához és az újabb lehetőségek eléréséhez. 
Az elmúlt években Nagykovácsi-szerte híressé, népszerűvé vált esemé-
nyek kötődnek Alapítványunkhoz. Ilyen például a Mihály napi vásári for-

gatag, a Márton napi lámpás felvonulás és Tökkiállítás táncházai, a tíz éve 
megrendezésre kerülő Kispatak Jótékonysági Bál. Kirándulások százait 
támogattuk, és hozzájárultunk a pedagógusok és pedagógiai munkát 
segítők továbbképzéseihez. Megszépítettük az óvodaépületek belső tere-
it, bútorok, játszószerek és alapanyagok beszerzéséhez járultunk hozzá. 
Fákat ültettünk, udvarokat szépítettünk, mozgásra inspiráló eszközöket 
ajándékozhattunk gyermekeinknek.
Ebben a munkában Önök segítettek, és reményeink szerint a jövőben is 
segíteni fognak nagylelkű adományaikkal, felajánlásaikkal. Így leszünk  
többek, így válik a nagykovácsi óvodások élete boldogabbá és teljesebbé.

NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18660331-1-13

Bankszámlaszám: 65700086-10116618
(Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Nagykovácsi fiók)

Köszönjük a támogatásukat! 

Nagykovácsi Óvodásokért 
Óvodai Alapítvány 

A szervezet neve: Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete
A szervezet célkitűzése(i): tűzvédelem, bűnmegelőzés, mentés, termé-
szetvédelem.
A szervezet vezetője: Bakó Mihály elnök
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Hivatásos tűzoltó volt, jelen-
leg nyugdíjas.  Alapító tagja volt az egyesületnek, amelynek egy személy- 
ben tűzoltó parancsnoka és szakmai irányítója, Nagykovácsi díszpolgár.
Megalakulásának ideje: 1999
Tagok száma: 51 fő (23 tűzoltó, ebből 3 parancsnoki végzettség, 3 hiva-
tásos, 21 polgárőr végzettség) orvos, mentőápolók, könyvelő, ügyvéd stb.
Működési területük: Magyarország, szűkebben Nagykovácsi és 
Remeteszőlős.
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Évi 100-150 vonulás, tűz, 
baleset, műszaki mentés, emberkeresés, segítségnyújtás, stb. esetében. 
A szervezet 2018-re kitűzött célja: Működésünk folyamatos biztosítása 
az év során. Az új tűzoltó laktanyánk építkezésének folytatása, képzések 
és segítségnyújtás.
A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: A legnagyobb eredmény, ha segíteni tudunk, és nem esik 
baja senkinek. Számos kitüntetés, elismerés (miniszterelnöki, miniszteri, 
az Év Egyesülete cím, Nagykovácsiért Emlékérem, Nagykovácsi Díszpol-
gár cím).

Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: Esetünkben  
szétválasztanám a kedves és az érdekes fogalmát, hiszen kedves, amikor 

a rendezvényeken a gyerekekkel játszunk, vagy vigyázunk rájuk, de ál-
talában érdekes, azonban sokszor nem vidám események, amelyekhez 
riasztanak minket. Ilyen események  voltak az elmúlt években a Dunai-
Tiszai árvizek, a törökbálinti petárdagyár robbanás, a Nagykovácsi jégkár, 
az augusztus 20. viharkár, a március 15. hókár vagy a Kutyahegyen történt 
tűzkár.
Fontos üzenet: Tagjaink a munkát díjazás nélkül szabadidejükben önként 
végzik.

Adószám 1%-hoz:  
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete

18686366-1-13
Bankszámlaszám: 

65700086-10122675

Készenléti Szolgálatok 
Nagykovácsi Egyesülete
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A szervezet neve: BÁZIS Ifjúsági közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány
A szervezet célkitűzése(i): Alapítványunk elsődleges célja a 12-25 éves 
korosztály bevonása Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva 
számukra a találkozásra, a kulturált szórakozásra. Fontosnak tartjuk a 
hasznos és tartalmas szabadidős tevékenységek biztosítását számukra.  
Kiemelt feladatunk a határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsola-
tok erősítése, a fiatalok európai integrációjának elősegítése, a nemzet-
közi önkéntes mozgalomba való bekapcsolódás lehetőségének biztosí-
tása, különféle tanulmányi és kulturális tevékenységek hazai és külföldi 
lehetőségeinek monitorozása és megvalósítása. 
Alapítványunk kiemelt célja, hogy a tizenéves korosztállyal megszeret- 
tesse a mozgást és ezzel együtt a természetet. Ezen célunk eléréséhez  
kirándulások és sport programok szervezésével járulunk hozzá. Feladata-
ink között hangsúlyt kap a drog-prevenció, a bűnmegelőzés, valamint a 
környezettudatos életmódra nevelés. E tevékenységei mellett az Alapít-
vány céljai megvalósítása érdekében kulturális tevékenységet folytat: ren-
dezvényeket, koncerteket, kiállításokat, előadásokat, sporteseményeket, 
táborokat, workshop-okat szervez.
A szervezet vezetője: Vajda Nóra
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: 2011-ben csatlakozott 
a szervezői munkákhoz, mint táboroztató és tábor szervező, majd  
2016-ban már főkurátorként az alapítvány hivatalos tagjaként folytatta a 
munkát.
Megalakulásának ideje: 2011
Tagok száma: 5 fő hivatalosan, de rengeteg segítőnk van
Működési területük: Nagykovácsi
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Kifejezetten a Nagykovácsi 
fiatalok összefogására alakult meg az alapítvány.
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: Testvérfalvak vendégül látása 1 
hetes tábor erejéig Nagykovácsiban, emellett a nagykovácsi fiatalok 
kiutazásának megszervezése a testvérfalvakba szintén táborozás céljá- 

ból. Kulturális és sport programok keretében a közösségi kapcsolatok 
erősítése, és a következő generáció felkutatása. 
A szervezet célkitűzése az elkövetkező 3 esztendőre: Szeretnénk el- 
érni, hogy a fiatalok amikor elérik azt a kort, hogy az alapítvány program-
jain részt vehessenek, már ne egy idegen szervezetként tekintsenek az 
alapítványra. Célunk, hogy a Nagykovácsi élet szerves részeként legyünk 
jelen. Bízunk abban, hogy a fiataloknak tudunk olyan perspektívát mu-
tatni, ami az általános iskola után is vonzóvá teszi számukra a Nagykovácsi 
adta lehetőségeket.
A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: Közel 40 fős tábor lebonyolítása külföldi vendégekkel, szinte 
teljesen a fiatalok által megvalósítva. Októberben volt egy Halloweeni 
bulink, amelyre legalább háromszor annyi fiatal jött el, mint amennyit 
remélni mertünk. 
Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: Az egyik 
kedves csapattagunk, aki több tábor és kirándulás megszervezésé-
ben vett részt, nemrég így vélekedett egy párizsi kirándulása után: „...A 
táborozások alatt megtanultam, hogy fel kell fedezni hol vagyok. Egész 
nap várost néztünk, 
túráztunk és nem 
plázáztunk vagy 
ücsörögtünk...”  
Saját szemem-
mel láttam az évek 
során ahogy a 
különböző esemé-
nyek összehozzák 
a csapatot és a 
különböző szemé-
lyiségek hogyan 
változnak ennek 
hatására. 

BÁZIS Ifjúsági közösségfejlesztő  
és Kulturális Alapítvány

A szervezet neve: Nagykovácsi Waldorf Óvoda
A szervezet célkitűzése(i): Az óvoda 3-7 éves korú gyermekek nevelésével 
foglalkozik. Célunk, hogy a kisgyermek, mint individuum a fejlődési útján 
egészségesen haladva, a lehetőségek széles körével úgy kerüljön kapcso-
latba, hogy képes legyen kiválasztani a személyiségének megfelelőt. Így 
váljon testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív felnőtté. 
Képes legyen arra, hogy saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló 
és felelős életvitelre fordítsa, környezetét ne visszautasítsa, hanem em-
berségesebbé tegye. A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a kis-
gyerek életformáját szolgálja.
Az óvodapedagógus a gyermek belső lényét és fejlődését helyezi közép-
pontba.  Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget szeretnénk 
nyújtani. Törekszünk megérteni a gyerek világát, s tisztelni alakuló világ-
képét. Óvni kívánjuk a gyermekek fejlődő belső világát. Célunk a gyerme-
keknek biztonságot nyújtó, örömteli környezet létrehozásával segíteni az 
iskolaéretté válást.
A szervezet fenntartója: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány
A szervezet rövid bemutatása: Óvodánkat 1990-ben hívtuk életre szülők, 
óvónők együtt. Az az igény munkált bennünk, hogy egy olyan intéz- 
ményt hozzunk létre, amely emberi, és emberi arculatát meg tudja őrizni 
intézményi formájában is. Azóta hordozzuk és formáljuk óvodánkat évről 
évre, napról napra. Sokan vagyunk, akik alapítottuk és még többen – akik 
folyamatosan kapcsolódtak hozzánk az évek során. Sokan sokfélék va- 
gyunk, de egyben közösek: úgy gondoljuk gyermekeinket, azzal vértezzük 
fel leginkább a jövőre, ha az intézmény, amelybe gyermekünket íratjuk: 
ugyanolyan biztonságos, meleg, elfogadó, szeretetteljes, ítéletmentes, 
mint maga a család.

Nagykovácsi sajátos természeti adottsága a közeli tájvédelmi körzet. En-
nek szélén a falu határában működött eleinte az ovi egy bérelt családi 
házban. 2005-ben lehetőségünk nyílt saját épületbe költözni. Tágas, eme-
letes családi házba, védett, nagy kertbe fogadjuk a gyermekeket főleg a 
falunkból. Jelenleg egy, 30 gyermeket befogadó vegyes életkorú csoport-
tal működik az ovi. 

Címünk: Nagykovácsi, Bánya u. 9.
 www.nkwo.hu

A kedvezményezett adószáma:
19178783-1-13

A kedvezményezett neve (ennek kitöltése nem kötelező):
Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány

Nagykovácsi 
Waldorf Óvoda
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A szervezet neve: 1048. számú Greszl Ferenc cserkészcsapat

A szervezet célkitűzése(i): Felelős állampolgárok nevelése az erdőjárás 
révén, összhangban alapítóatyánk, Lord Robert Baden-Powell elképzelé-
seivel, a keresztény értékrend szem előtt tartásával, a magyar, illetve sváb 
kultúra ápolásával

A szervezet vezetője: Springer Bence

A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: 23 éves jogász hallgató 
vagyok a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán. Idén 20 éve élek Nagykovácsiban; ide jártam óvodába, álta-
lános iskolába. Gimnáziumi tanulmányaimat a miskolci Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban végeztem, ahol a cserkészet-
tel is találkoztam. 10 éve tettem cserkészfogadalmat, azóta aktívan 
cserkészkedem több területen is. 8 éve vagyok vezető, illetve 2018. 
február 10-e óta a Magyar Cserkészszövetség segédtisztje. Nagyková- 
csiban 2015-ben kezdtük el csapat szervezését.

Megalakulásának ideje: 2017. 12. 22-én került bejegyzésre a Magyar 
Cserkészszövetség cserkészcsapatai közé.

Tagok száma: Megalakulásunk idején 25 fő alkotta a csapatot, de ez a  
szám várhatóan emelkedni fog
Működési területük: ifjúságnevelés Nagykovácsiban 
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Itt működik a csapat, jelöltjeink 
helyi lakosok, illetve a vezetők is idevalósiak.
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: Szeretnénk egy csapattábort  
szervezni, ahol lehetőséget biztosítunk majd minden újoncunknak, hogy 
fogadalmat tegyenek. Reméljük, hogy minél több rendezvényen, esemé-
nyen képviseltetni tudjuk magunkat és meghozni a fiatalok – esetleg az 
idősebbek – kedvét is a cserkészethez. 
A szervezet célkitűzése az elkövetkező 3 esztendőre:
–  legyenek képesített őrsvezetői a csapatnak
–  a csapat legyen aktív tagja a társadalomnak; legyen jó a megítélése a 

helyiek szemében
–  visszatérő hagyományok és programok megteremtése a csapatban 

(csapatkarácsony, sírgondozás stb.)
A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: Segédkeztünk a Békás-tó kitakarításában, de a legnagyobb 
eredményünknek egyelőre azt tartjuk, hogy sikerült hivatalosan meg-
alakulnunk. 
Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: Idén február 
24-én egy kirándulást tartottunk a gyerekekkel Adyligettől Nagyková- 
csiig. Az eredetileg 6 órásra tervezett út végül egy órával tovább tartott, 
mert egy vaddisznócsalád miatt hatalmasat kellett kerülnünk, illetve egy 
ízben kissé el is tévedtünk. Ennek ellenére mindenki nagyon élvezte és 
egy szép napot tölthettünk el együtt. Remélhetőleg még sok hasonló al-
kalmunk lesz.

1048. számú  
Greszl Ferenc  
cserkészcsapat

A szervezet neve: Nagykovácsi Ófaluért Egyesület
A szervezet célkitűzései: Egyesületünk alapvetően kétféle vonalon igyek- 
szik élhetőbbé tenni a települést: egyrészt fejlesztési, másrészt közös- 
ségépítési céljaink vannak. Szeretnénk, ha gyermekeink egy olyan kul-
turált és biztonságos környezetben nőnének fel, mely inspiráló, ahol tisz-
telik a természetet, a hagyományokat, ahol életre szóló emberi kapcsola-
tokat alakíthatnak ki, ahol jó együtt lenni, együtt élni. 
Céljaink pontokba szedve:
– Nagykovácsi Ófalu településképi fejlesztése 
– Nagykovácsi Ófalu turisztikai fejlesztése
–  Közösségépítés (közös programok szervezése, a különböző projektek 

együttes erővel való kivitelezése, stb.)
–  Nagykovácsiban élő gyermekek/családok szabadidős lehetőségeinek 

bővítése
–  Nagykovácsi gyalogos közlekedésének biztonságosabbá tétele, 

elsősorban a gyermekekre gondolva
A szervezet vezetője: elnök: Dr. Hermányi-Csiki Vanda
Elnökségi tagok: Bereczki Kata, Pászti-Pál Zsuzsanna
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Dr. Hermányi-Csiki Vanda szü- 
letése óta Nagykovácsiban él. Az óvodát és az általános iskolát is itt végez-
te. Diplomáját a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán 
végezte summa cum laude. Az egyetem után a II. számú Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikán kezdte meg a szülészet nőgyógyászati szakképe-
sítését. Jelenleg Gyesen van a 18 hónapos kisfiával, nagylánya most kezd-
te az óvodát. Férjével dr. Hermányi Zsolttal 4 éve kötöttek házasságot, aki 
a Bajcsy-Zsilinszky kórház osztályvezető főorvosa. 
Megalakulásának ideje: 2018. március
Tagok száma: 10 fő
Működési területük: Játszótér létrehozása az Ófaluban
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Az egyesület tagjai helyi lako-
sok (vagy hamarosan azok lesznek).

A szervezet 2018-ra kitűzött célja: 2018 tavaszán fogunk bele egy 800 m2-
es játszótér építésébe Nagykovácsi 03 helyrajzi számú területén, a Telki út-
Tinódi köz-Ördög-árok utca által határolt telken. Idén elsősorban ennek ki- 
vitelezésére (tervezés, pénzügyek szervezése, létrehozás, alkotás, fejlesz-
tés) koncentrálunk.
A szervezet célkitűzése az elkövetkezendő 3 esztendőre: A játszó-
tér bővítése, környezetének javítása (pl. az Ördög-árok felett átívelő 
híd felújítása, a parkolótól a játszótérig vezető gyalogút kiépí-
tése, közvilágítás telepítése az utak mellé stb.) KRESZ pálya épí-
tése gyermekek számára. Sportolási lehetőségek bővítése a fa-
luban és közösségi programok szervezése. Ófalu településrész  
fejlesztése, biztonságosabbá tétele, programlehetőségeinek bővítése.
A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: Játszótér tervünkkel pályázati pénzt nyertünk, így 
elkezdődhet első nagy projektünk kivitelezése.
Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: Az 
egyesületünk még nagyon új, de egy elkötelezett csapat alkotja a 
magját, akik több mint egy éve tervezgetnek, és keresik a lehetőséget 
elképzeléseik megvalósításához. Ennek sikeres első lépcsője volt 
az említett pályázaton való részvétel. A tervezésben, szervezésben, 
együtt gondolkodásban sokan vettek részt, szülők és gyermekek  
egyaránt. A közösségépítés már ezeken a jó hangulatú összejövetele-
ken elkezdődött. Hogy céljainkkal nem vagyunk egyedül mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy a lakosság részéről számtalan lelkesítő le- 
velet kaptunk, valamint az Önkormányzat is biztosított támogatásáról. 
Ezek az elismerések jó érzéssel töltenek el minket, és további munkára 
buzdítanak.
Fontos üzenet: Szeretettel várunk minden egyesületünkhöz csatlakozni 
vágyó Nagykovácsi lakost! Hiszünk a közösség építő erejében, ezért  
olyanokra is számítunk, akik – bár az egyesületbe nem kívánnak belépni 
– közösségi munkájukkal, ötleteikkel segíteni kívánnak minket. Továbbá 
várjuk olyan cégek, magánszemélyek jelentkezését, akik akár pénzügyi tá-
mogatással, akár munkaerővel, építőanyaggal hozzájárulnának a játszó-
tér építéséhez!
Elérhetőségeink:
e-mail: nagykovacsi.o.e@gmail.com 
facebook: Nagykovácsi Ófaluért Egyesület, Nagykovácsi – Ebadta játszó-
tér

Nagykovácsi 
Ófaluért Egyesület
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A szervezet neve: Nagycsaládosok Országos Egyesületének Nagykovácsi 
Csoportja
A szervezet célkitűzése(i):
Csatlakozz hozzánk, ha:
–  legalább három gyermeket nevelsz/neveltél vagy
–  céljainkkal egyetértesz, és szívesen segítesz azok megvalósításában 

(nem kell, hogy nagycsaládos légy) vagy
–  35 évnél fiatalabb vagy és legalább három gyermeket szeretnél.

Mit nyújtunk:
–  Egy országos egyesületet, mely képviseli érdekeidet a hatalommal  

szemben. (Együtt erősek lehetünk!)
–  Egymást ismerő és segítő helyi közösséget, mely képviseli (helyi) érde-

keidet.
–  Értékközpontú szervezetet, hogy megélhesd és átadhasd: értékhordozó 

vagy.
–  Segítő és szabadidős helyi programokat (tájékoztatók minket érintő kér- 

désekben, nevelési előadások, családi nap).
–  Lehetőséget pályázatokon, akciókon való részvételre (energiatakarékos- 

sági pályázat, kedvezményes szórakozási és nyaralási lehetőségek, helyi 
idénygyümölcsök-, zöldségek beszerzése, adományok).

–  Tagkártyát, mely a NOE-hoz való tartozás szimbóluma mellett számos 
kedvezményre is jogosít (Ruhavár, CIB, Vodafone, Generali, Agip, Tropi-
carium, Bringóhintó, Állatkert, Elevenpark, Réka meséi...)

A szervezet vezetője: Vajayné Horváth Orsolya
Meglakulásásának ideje: 2010. március 2.
Tagok száma: 80 család
A legkiemelekedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: 
–  Aktívan részt vettünk településünk Apraja-Nagyja játszóterének felújí-

tási munkálataiban, adománygyűjtést folytatunk új játszóeszközök 
beszerzése céljából.

–  Megrendeztük a Házasság hete előadást, a Húsvétváró játszóházat és 
a Luca napot,  kézműves foglalkozásokat tartottunk a Falunapon és a 
Civil napon is.

–  A helyi Karitásszal karöltve karácsonyi/húsvéti csomagot vittünk rászo- 
rultaknak.

–  Helyi civil szervezetekkel együttműködve teszünk településünk szépíté-
séért: növényültetés, szemétszedés...

–  Részt vettünk a NOE segítségével a KVVM ZBR Energiatakarékos Izzó- 
csere (23+11család) és Háztartási Gépcsere (14 család) Alprogramjában. 

–  Gyűjtöttünk Bánréve viharkárosultjai és a vörösiszap-károsultak javára 
pénzt, élelmiszert, ruhát.

–  Szerveztünk több helyi kirándulást, és meglátogattuk Nagykarácsony-
ban a Mikulást.

Nagycsaládosok  
Országos Egyesületének 
Nagykovácsi Csoportja

A szervezet neve: Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület 
(NATE)
A szervezet célkitűzése(i), eddigi tevékenysége: Célunk a természet és 
az épített környezet védelme. Szemléletformáló előadásokat (NATE Esték) 
szervezünk a környezettudatosság és a fenntartható fejlődéssel kapcso-
latos kérdésekről, mint pl. a klímaváltozás, energiatakarékosság, zöld-
energia, környezetkímélő vízhasználat, invazív fajok stb. Részt vettünk a 
Tudatos Vásárlók Egyesülete által szervezett Ökokör programban, mely-
nek célja a helyi háztartások zöldítése volt. Partnerek vagyunk a HUMUSZ 
Nulla Hulladék Hálózat „Túl sok cucc” adományozó programjában, hogy 
a még használható tárgyak új gazdára találhassanak. Programokkal és 
szakértelmünkkel támogatjuk a helyi iskolát, óvodát a környezeti nevelés-
ben (Föld napja kirándulás, közösségi kert bemutató). Rendszeresen részt 
veszünk és szervezzük a falu környékének nagy takarítását. A falu elavult 
játszóterének megújításához pályázaton nyert és saját forrású pénzen 
vett növényeket ültettünk a falu civil szervezeteinek, lakóinak össze-
fogásával. Előadásokkal és szórólappal segítettünk a lakosságnak a helyes 
komposztálás elsajátításában, sok családnak komposztládát is biztosítot-
tunk. Kerékpáros figyelem felhívó felvonulásokkal támogattuk bicikli-
tárolók és kerékpározásra alkalmas út létesítését. Kezdeményezésünkre 
az Önkormányzat immár negyedik alkalommal csatlakozik a „Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei” programhoz. Partnerként bejelentkezve 
véleményünkkel és javaslatainkkal segítjük az Önkormányzat munkáját. 
Részt vettünk a Településarculati Kézikönyv kidolgozásában.
Tervezzük tagságunk bővítését, a környezetért tenni kész tagokkal. 
A helyi környezeti kérdésekről, állásfoglalásainkról, programjainkról 
honlapunkon (nate.hu), levelezőlistánkon, Facebook oldalunkon, vala-
mint a Tájolóban rendszeresen megjelenő cikkeinkkel tájékoztatjuk az 
érdeklődőket.

A szervezet vezetője: Bárdos Zsuzsanna
Megalakulásának ideje: 2004. március
Tagok száma: 18 fő
Működési területe: Nagykovácsi
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: Ebben az évben is folytatjuk a NATE 
Esték sorozatunkat. Idei tervezett témáink között szerepel a környezet-
barát gyümölcsöskert, vízgazdálkodás, beporzóbarát kertek, invazív fajok, 
ökológiai lábnyom, fenntartható gazdaság. Ökofilmklubunk idei első prog- 
ramja a Holnap című film vetítése volt. További tervezett vetítéseink és 
az ezt követő beszélgetések témái: a környezetkímélő élelmiszertermelés, 
műanyagok, zöldenergia. Márciusban szemétgyűjtést szervezünk. Tavaly 
indított közösségi kertünk helyben termesztett zöldségek mellett tovább- 
ra is szolgálja az ismeretátadást. Idén a Kaszáló utcai Óvodával közösen 
tervbe vettük egy újabb kert indítását. A február eleji magbörzénken 
felmerült igényt kielégítve márciusban újabbat szervezünk az Öregisko-
lában növény csereberével együtt. Idén is folytatjuk a „Legszebb kony-
hakertek” programot. A hulladékcsökkentéshez kapcsolódóan látogatást 
tervezünk a Pusztazámori Hulladéklerakóba és a Csepeli szennyvíztisz-
títóba. Csatlakozunk a június első hetében zajló Európai Fenntarthatósági 
Hét programsorozatához.
Év elején indítottuk el a közösségi gyűjtést egy helyi meteorológiai ál-
lomás telepítésére. Ennek adatait online jelenítjük meg a NATE és az 
Időkép honlapján. E projektünk kezdő tőkéjét a tavaly elnyert Nagyková- 
csiért Emlékéremmel járó jutalom összege (50000 Ft) képezi.

Nagykovácsi Természet-  
és Környezetvédő  
Egyesület (NATE)
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A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület 2012 decemberében jött létre 
azzal a céllal, hogy szervezett keretek között igényes sportolási és ver- 
senyzési lehetőséget biztosítson a településen és a környéken élő gyer-
mekek számára, amely magába foglalja a rendszeres edzéseket, bajnok-
ságokon, tornákon való részvételt. Az egyesület vezetése fontos céljának 
tekinti, hogy a gyerekek megszeressék a sportolást, mindennapjaink ré-
szévé váljon a rendszeres testmozgás, egészségük javuljon, keringésük, im-
munrendszerük korosztályuknak megfelelően kiépüljön.
Kiemelt célunknak tekintjük a csapatszellemre való nevelést, a közösségi 
értékek képviseletét. Azok a gyerekek, akik minket választanak, a csapat 

részévé válnak és egy olyan sportközösségben érvényesülhetnek, ahol 
lehetőséget kapnak bizonyítani szorgalmukat és tehetségüket. Fontosnak 
tartjuk a sport nevelő jellegét, azt, hogy megtanuljanak csapatban gon-
dolkodni és jó közösségi emberekké váljanak. Mindezek elsajátítása nagy 
hatással lesz felnőtt életükre is. Az egyesület szakmai és edző stábja ren-
delkezik az ehhez szükséges sportszakmai végzettséggel, tapasztalattal 
és emberi kvalitásokkal. Szeretnénk sikeresen képviselni Nagykovácsit, a 
település jó hírnevének terjesztését is feladatunknak tartjuk. Törekvésünk, 
hogy Nagykovácsit jelentős sportközponttá alakítsuk, ehhez pedig ke- 
ressük az együttmüködést minden ebben érdekelt féllel. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy hozzájárulhattunk a műfűves focipálya létrejöttéhez, és 
tervezünk további fejlesztéseket is. Tavasszal egy Teqball asztalt állítunk fel, 
mely egy rendkivűl hatékony sporteszköz a játékosok technikai képzésére, 
és egyben egy élvezetes játék is.
Összességében jelenleg 158 gyermeknek nyújtunk labdarúgás és kézi- 
labda sportágakban hetente többször, edzési-sportolási és versenyzési 
lehetőséget, amit nagyon komoly eredménynek tartunk. Labdarúgás 
sportágban négy összevont korosztályban (U6-7, U8-9, U10-11, valamint 
U12-13) zajlik az edzésmunka. Ezek az ún. Bozsik korosztályok, melyekkel 
a Labdarúgó Szövetség hivatalos Bozsik programjában veszünk részt és 
a képzési tematika szerint építjük fel edzéseinket. A téli időszakban heti 
rendszerességgel veszünk részt a futsal bajnokság küzdelmeiben decem-
ber elejétől március végéig.
Fantasztikus élményeket szereznek kis sportolóink a szervezett és gondo- 
san előkészített nyári táborainkban, így továbbra is célunk, hogy színvona-
las nyári elfoglaltsággal és nagy élményekkel gazdagítsuk kis sportolóinkat. 
Kézilabda szakosztályunk tekintetében hatalmas lépést tettük előre, 
hiszen már 5 korosztályunk versenyez az országos bajnokságokban. Két 
fiú csapatunk (Fiú14 és serdülő fiú mellett serdülő lány és két szivacs- 
labda korosztályunk) kap folyamatos versenyzé-
si lehetőséget. Ennek eredményeként legtehet-
ségesebb gyermekeink közül többen a Nemzeti Kézi- 
labda Akadémián tudják folytatni sportolói pályafutásu-
kat. Ez mind szakmailag, mind az egyesület presztízsére 
vonatkoztatva óriási eredmény és dicséri edzői stábunk 
munkáját.

Nagykovácsi Sólymok 
Sportegyesület 

A szervezet neve: A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica  
Nagykovácsi Karitász Csoportja
A szervezet célkitűzése(i): A plébániai karitász tevékeny-
ség 1991-ben kezdődött, amikor a fővárosból községünk-
be költözött, regnumi közösségből jött fiatal házasok az egyházközség-
ben kis csoportot gyűjtve maguk köré, megkezdték idősek látogatását, 
ünnepek előtti megajándékozását és – az akkori lehetőségeik szerinti  
mértékben – ruhagyűjtési akciókat szerveztek. A további évek során 
lépésről lépésre bővült a csoport tevékenységi köre és nőtt létszáma. Fe-
ladata a lakóhelyünkön tapasztalható bármilyen természetű emberi szen-
vedés – anyagi nélkülözés, betegség, magány stb. – enyhítése a szeretet 
eszközeivel, személyes odafordulással és szervezetten. Személyválogatás 
nélkül, vagyis a támogatottak kiválasztásában a rászorultság az első szem- 
pont.
A szervezet vezetője: A Plébániai Karitász Csoport vezetője Kemenes Gá-
bor plébános. Figyelemmel kíséri a csoport ténykedését, kérdéses esetek-
ben dönt, és segít technikai dolgok megoldásában.
Világi részről a vezető Somogyi Emese, aki összefogja a csoport tevé- 
kenységét, kapcsolatot tart a plébánossal és az egyházmegye Karitász 
Központjával, ahonnan a helyi karitász lelki, szellemi és némi anyagi 
támogatást kap tanfolyamok, lelkigyakorlatok és kisebb-nagyobb jut-
tatások formájában. Emese 15 éve él községünkben férjével és három 
gyermekével, szobrászművész, művésztanár és a Budakeszi Prohászka 
Ottokár Katolikus Gimnáziumban tanít. 9 éve igen aktívan tevékenykedik 
a csoportban, és másfél éve vezeti.
Tagok száma: Ma 18 tagja van, de szükség esetén erőit meghaladó fe-
ladatokra az egyházközségből többeket is mozgósítani tud.
Működési területük: A Karitász Csoport pénz- illetve élelmiszer 
adományokból nyújt anyagi segítséget vásárlási utalványokkal, élelmi- 
szer csomagokkal, készpénzzel, gyógyszerszámlák kiegyenlítésével. Főleg 
családoknak, peremre szorultaknak, idős betegeknek, krízishelyzetbe 
kerülteknek. (Elmúlt évi zárszámadása a nagykovacsiplebania.hu honlap 

hirdetések rovatában található.) A sok ruha- és játék adományból bárki 
bőven részesülhet. 
Tagjai látogatnak időseket, betegeket, és magára maradt idős beteg 
házaspárt segítenek többféle módon. Húsvét és Karácsony előtt 85-85 
idős embert gesztus értékű ajándékcsomagokkal keresnek fel, ehhez a 
regnumi fiataloktól kapnak segítséget. Találkozót rendeznek időseknek, 
betegeknek évente, Szent Erzsébetkor és a betegek világnapján. 
A legkiemelekedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: Visszatekintve máig jólesően gondolunk egy most 88 éves 
hölgyre, akit 5 éve egy újdonsült „rokon” kíméletlensége reménytelen 
egészségi állapotba kergetett. Szomszédja a karitászt hívta segítségül, 
s így néhány napon belül sikerült Gábor atya közbenjárásával és a 
Családsegítő Szolgálat segítségével a Pátyi Gondviselés Házában elhe- 
lyezni. Máig is nyugalomban él, elégedett, és segíti lakótársait.
Közelmúltban egy súlyos beteg életmentésére hirdetett rendkívüli 
plébániai gyűjtés során kicsit több mint 3 millió Ft adomány gyűlt össze, 
melyet számlák ellenében a beteg gondozójának adtak át.
Fontos üzenet: További különleges feladatokat nem tervezünk, de ha 
valami újat hoz az élet, lehetőségeink szerint vállaljuk. Hisszük az eddigi 
kihívásoknak  kell mindig jobban megfelelni – személyesebb kapcsola-
tokkal, törődéssel, másokra figyeléssel. Örömmel fogadunk új tagokat, 
akik idejük egy részét a plébániai karitász keretein belül szívesen aján-
dékoznák másoknak.

Katolikus Karitász
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A szervezet neve: Nagykovácsi Református Egyházért Alapítvány
A szervezet célkitűzése(i): A gyülekezet építkezésének, a gyülekezetbe 
járó gyerekek nyári táborozásának és a hetyeni (Kárpátalja) óvoda anyagai 
támogatása.
A szervezet vezetője: Varga Róbert lelkész Kuratóriumi elnök
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Korábban német, osztrák, 
svájci referens voltam az Ibusz igazgatóságon. Külföldi busztársaságok, 
utazási irodák tulajdonosaival tárgyaltam, szerződéskötés, bemutató ide-
genforgalmi programok, tárgyalások vezetése volt a feladatom. 1978-ban 
jutottam keresztyén hitre, majd 28 évesen elkezdtem a 6 éves budapesti 
teológiát. Azt elvégezve lelkészként 35 éven át a Budapest Pasaréti Egy-
házközség egyik vezető lelkésze voltam. 2009-ben vettük át a Nagyko- 
vácsi Református Gyülekezet vezetését, akkor még a régi, főtéren álló 
templomban voltak az Istentiszteletek. Azóta nem csak a gyülekezetet  
igyekeztünk lelkileg építeni, de Isten kegyelméből és sok helyről kapott 
anyagi segítséggel felépült először az új templom a Bánya utcában, majd 
később a lelkészlakás is elkészült. Feleségem pedagógus, 3 lányunk van. 
Meglakulásásának ideje: 2007.

Tagok száma: Nincs tagság kuratórium van, 5 
fős
Működési területük: Helyben, ill. Kárpátalján 
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: 
A Nagykovácsi református közösség alapít- 
ványaként.
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: A cél válto-
zatlan, a nyári táborozások ill. a kárpátaljai óvoda 
anyagi segítése, amennyiben még szükséges, a 
templom karbantartásának támogatása.
A legkiemelekedőbb eredmény, melyet a szer- 
vezet elért az elmúlt időszakban: A templom és 
parókiaépítés támogatása. ill. jelentős összeggel 
támogattuk a kárpátaljai gyerekek étezését, az óvoda fennmaradását. 
Az Alapítvány és a gyülekezet által Kárpátaljára juttatott és elültetett 
gyümölcsfák lassan termőre fordulnak és ez azért is jó, mert az óvodába 
járó gyerekek friss gyümölcshöz juthatnak majd.

Nagykovácsi Református Egyházért Alapítvány

A szervezet neve: Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület (BBME)  
3 szakosztállyal: természet- és állatvédő, harcművész és ír sztepp tánc. 
www.bbme.hu
A szervezet célkitűzései: 
Ír sztepp: az ír sztepp szépségének bemutatása, népszerűsítése, oktatása. 
Harcművészet: jiu-jitsu oktatása, versenyzeztetés hazai és nemzetközi  
szinten (idén 9 tanítványunk lett magyar bajnok és nemzeti válogatott), 
Állat- és természetvédelem: kóbor, gazdátlan állatok mentése, gyógyítása, 
gazdásítása, az erdők, közterületek szeméttől való megtisztítása, felelős ál-
lattartás népszerűsítése.
A szervezet vezetője: Ziegler Csaba elnök
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Ziegler Csaba 1974-ben szü- 
letett Budapesten, 2003 óta él Nagykovácsiban. A BBME-t megalakulása óta 
vezeti, valamint szakmai vezetője a harcművész szakosztálynak. Az egyesü- 
let jiu-jitsu edzéseit Nagykovácsiban ő vezeti. Egy éve szakmai alelnöke a 
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetségnek. Jelenleg 6. danos nagymester.
Megalakulásának éve: 2006
Tagok száma: 180 fő
Működési területük: Budapest és Nagykovácsi
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Alapító okiratunkban Nagyko-
vácsi kiemelt működési területként jelenik meg. Mindhárom szakosztá- 
lyunk itt tevékenykedik, a jiu-jitsu edzések és az ír sztepp edzések a Gipiliga 
Fitness Teremben folynak. Mindhárom szakosztályunk aktívan részt vesz a 
nagykovácsi rendezvényeken (Falunap, Varázskastély, Karácsonyi vásár).
A szervezet 2018-ra kitűzött céljai: 
Állatvédő szakosztály: állatok mentése, gyógykezelése, gazdához juttatása, 
iskolákban, óvodákban, egyéb rendezvényeken felvilágosító tevékeny- 
ség (felelős állattartás), a Nagykovácsi Cica-Kutya minimenedék fejlesztése.
Ír sztepp szakosztály: minél több fellépésen szerepelni, az ír sztepp órákra 
egyre több nagykovácsi fiatalt becsábítani és mindenkivel megszerettetni 
az ír sztepp táncot. 
Ju-jitsu szakosztály: versenyző csoport erősítése, a 3 válogatott megfelelő 
felkészítése és kijuttatása nemzetközi versenyekre, ezek anyagi hátteré-
nek megteremtése, valamint gyerek-, serdülő- és felnőtt csapataink lét- 
számának növelése.
A szervezet célkitűzése a következő 3 évre: Ju-jitsu: a válogatottak számát 
3-ról 5-re szeretnénk növelni Nagykovácsiból és szeretnénk létrehozni egy 
saját edzőbázist, amit időkorlát nélkül használhatunk versenyzőink felkészí-
tésére, és a japán harcművészetek gyakorlására. 

A legkiemelekedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: 
Ju-jitsu: 2017-ben versenyeken pontosan 100 érmet szereztünk, melyből 
országos és magyar bajnokságról 32 érmet hoztunk haza. Az érmek 2/3-a 
arany, így 2018-ban 9 válogatottat adtunk Magyarországnak. 
Ír sztepp: 2011-ben és 2012-ben a fellépő csapat Látványtánc Európa  
Bajnok lett. 
Állatvédő szakosztály: 48 cica és 3 kutyát juttattunk gazdihoz 2017-
ben, több állatvédő szervezetnek segítettünk anyagilag, nehéz anyagi  
helyzetben lévő állattartókat segítettünk. Több tévécsatorna is bemutatta 
tevékenységünket (RTL Klub, Hír TV), a nagykovácsi helyi lap (TÁJOLÓ) is 
hírt adott rólunk, amikor meglátogattuk a nagykovácsi általános iskolában 
az alsó tagozatosokat, akiknek két cicánk segítségével állatvédő órát tartot-
tunk. 
Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik:
Ír sztepp szakosztály: tavaly a Varázskastélyos fellépésünk után egy anyu-
ka és a kisfia odajött hozzánk, hogy szeretnének ír sztepp táncot tanulni. 
Kiderült, a kisfiú édesapja ír, a kis Gilles és az anyukája szeptember óta lel-
kes látogatója az óráknak, és küldik haza a táncos videókat Írországba, a 
nagyszülőknek, akik ámultak, hogy Magyarországon van ír sztepp oktatás. 
Állatvédő szakosztály: Másfél éve Remeteszőlősön a rendőrök kérték a 
segítségünket, mert állatkínzásos történethez hívták őket, kérték, menjek 
velük. Kiderült, nem bántják a kutyát, a kislány gyakorol a zongorán, a kutya 
meg vonyítva kísérte őt! :)
Ju-jitsu szakosztály: Edzésen az egyik kisfiú kérdezte: „Csaba bácsi, hogy 
kell cigánykereket csinálni?” És jött a magyarázat: „Fogd meg a kör négy 
sarkát...”
Az egyik kisfiú az egyik gyakorlat végén büszkén mondta a neki szóló  
dicséret után: „Nem spórolok a gyengeséggel!“
Fontos üzenet: A legfontosabb célja az egész egyesületnek, mind a három 
szakosztálynak: nevelni, jó példával járni elöl a gyerekeknek, a fiataloknak 
és a felnőtteknek egyaránt!

Adószám: 18125476-1-41

BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI 
EGYESÜLET (BBME)
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A szervezet neve: Nagykovácsi Helyi Regnum Marianum
A szervezet célkitűzése(i): A Regnum Marianum a Katolikus Egyház ré-
sze, elkötelezett gyermeknevelő, ifjúsági, családos és papi közösség. 
Több mint 100 éves hagyományunk és adottságaink alapján elsődleges 
feladatunknak az ifjúság nevelését tekintjük. Összetartozásunk alapja 
ugyanakkor nem pusztán a közös munka, hanem az ezzel együtt járó 
lelkiség: az életünket alakító személyes istenhit, az imádság, az önkéntes-
ség, az összetartozás, elfogadás és támogatás, a természet szeretete, 
a derű. A RM-ban mindenki tagja egy kiscsoportnak, melynek életében 
az elkötelezettség szándékával vesz részt. A Nagykovácsi Helyi Regnum 
Marianum (NRM) egy Helyi Regnum, az Anya Regnum része.
A szervezet vezetője: Az NRM elnöke Kapitány Ágoston.
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Ágoston gyerekkorától tagja 
a közösségnek. Villamosmérnök szakon végzett (BME).
Megalakulásának ideje: Az NRM története egészen a ’80-as évek második 
feléig nyúlik vissza. Ekkor költözött ugyanis a faluba több, regnumi gyö- 
kerekkel rendelkező család, akik a családalapítás és az otthonteremtés 
mellett fontosnak tartották az elnéptelenedett templom fiatalokkal való 
megtöltését, és regnumi mintára kis közösségek építését. 2000. augusz-
tus 23-án hivatalosan is helyi Regnummá váltunk.
Tagok száma: Közösségbe járó tagjaink száma 250 fő körül van – ez több, 
mint 100 családot érint Nagykovácsiban.
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: A tagok és a vezetők túlnyo- 
mó többsége Nagykovácsiban lakik. Életünk a faluban szorosan kap- 
csolódik a katolikus plébániához. Rendszeresen ministrálunk a vasárnapi 
tízes miséken, adventi időben a rorátékon; előkészítjük a nagycsütörtöki 
ifjúsági virrasztást; Caritas csomagokat kézbesítünk karácsonykor és hús-
vétkor; segítünk a Mikulásnak az ajándékok elkészítésében; esetenként a  
templomi karácsonyi pásztorjátékot visszük színre.

A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az 
elmúlt időszakban: 2017. október 14-én év eleji RAJT-ot (Reg-
numiak Aktívan Jót Tesznek) vett a bárka, új vizek felé evez-
tünk. Fél napnyi időnket mások, a közvetlenül mellettünk 
élők szolgálatának szenteltük. A teljesség igényével és a 
végesség tudatával: lefestettük a körforgalomnál található 
keresztet; kitakarítottuk a Szent Sebestyén kápolna belsejét;  

részt vettünk a Békás-tó rendbe tételének I. felvonásában; segítettünk az 
aznapi iskolai bál előkészítésében és raklapok csiszolásában, festésében; 
az óvodában játszótéri eszközöket, padokat festettünk, rendbe tettük a 
veteményes kertet, és egy mezítlábas park alapját ástuk meg; segítettünk 
a templomkert és a plébánia körüli kerti munkákban. Délután Gábor atya 
ünnepi szentmisét celebrált nekünk, melynek keretében hálát mondtunk 
az Úrnak közösségünk létéért és az elvégzett munkáért.
Fontos üzenet: Érdeklődőknek ajánljuk virtuális kikötőnk meglátoga-
tását: nrm.hu

adó 1% Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület
Adószám: 18034147-1-42

Nagykovácsi  
Helyi Regnum Marianum

 

 

A szervezet neve: Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület
A szervezet célkitűzése(i): labdarúgó utánpótlás nevelés
A szervezet vezetője: Lukátsy Zoltán
Meglakulásásának ideje: 2010. 04. 26
Tagok száma: 8 fő
Működési területük: labdarúgó utánpótlás Nagykovácsiban

A Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület – röviden NUSE – bár jogilag 
2010-ben alakult, valójában már 2008-tól neveli a gyerekeket egészséges 
életre, a sport szeretetére.
Büszkék vagyunk arra, hogy ha labdarúgásról van szó Nagykovácsiban, ak-
kor eredményekben, eredményességben az élen járunk. 
A megalakulás utáni években elnyert számos kupagyőzelem és a körzeti 
bajnoki cím után 2013-ban PMLSZ gólkirályi címnek örülhettünk, majd egy 
évvel később U14-es csapatunk PMLSZ bajnok lett. 
Az azóta eltelt időben további kupagyőzelmeknek, PMLSZ Fair Play díjnak, 
újabb gólkirályi címnek és bajnoki érmeknek örülhettünk. Kiléptünk a 
nemzetközi mezőnybe is, ahol legutóbb 2017-ben U16-os korosztályunk 
ezüst kupát szerzett a Debreceni Nemzetközi Labdarúgó Tornán, amely 
Közép-Európa egyik legnagyobb utánpótlás tornája. 
A nevelést öt éves kortól, tehát U7-től kezdjük és egészen a felnőtt korig 
U19-ig, azaz 20 éves korig biztosítunk sportolási lehetőséget.
A gyerekek, és a korosztályok létszámától függően hétről-hétre, több mint 
10 fős edzői team irányítja a munkát.
Edzőinket támogatjuk, hogy megfelelő képesítést szerezzenek a focistákkal 
való foglalkozáshoz, így legtöbbjük MLSZ „C”, vagy UEFA „B” utánpótlásedzői 
diplomával rendelkezik, többen közülük a Testnevelési Egyetem hallgatói.

Az egyesület több száz 
labdával, a legkorszerűbb 
edzésfelszerelésekkel van 
ellátva, bóják, létrák, ka-
puk, rekreációs eszközök 
stb. Jelenleg két kisbusz és 
egy 22 személyes nagyobb 
busz segítségével tesszük  
könnyebbé a gyerekek 
meccsre és edzésre járását.
Civil szervezetként fon-
tosnak tartjuk, hogy 
Nagykovácsi is fejlődjön 
általunk, részt vettünk 
az öregfiúkkal közösen 
a pálya felújításában, a 
NUSE beruházásának 
köszönhetően berendez-
tük a konténeröltözőket, 
míg a nagy füves pálya kar-
bantartását egy kistraktor 
segíti. 2017-ben készültek el a labdafogó hálók, amelyek a környékbeli au-
tósok és lakók számára nyújtanak élhetőbb környezetet. A konténeröltözők 
előtt egyesületünk fedett teraszt létesített, hogy a rendezvényeken a kilá-
togató szurkolók, és szülők komfortosabban érezhessék magukat. Néhány 
hónapja felújítottuk a kispadot és terveink szerint a pálya mellett rövide-
sen egy, bárki számára hozzáférhető defibrillátor kerül kihe- 
lyezésre.
Hagyományainkhoz híven évente megrendezzük a Nagyko-
vácsi Családi Focinapot, nyaranta napközis és felkészülési 
táborokat szervezünk és nem maradhat el a téli közös erdei 
túránk, az Újév előtti napokban
Ha Nagykovácsiban a fociról van szó, akkor érdemes a 
jegesmacikat választani, mert mindannyian tudjuk, hogy a 
sport egy kiváló szórakozás, de a Medve nem játék!
Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi!

Nagykovácsi 
Utánpótlás Sport Egyesület
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A szervezet neve: Vizsla Egészség, Sport és Környezettudatos Egyesület 
(Vizsla SE)
A szervezet célkitűzése(i): Egészséget kínálunk mindenkinek. A mozgás 
a legjobb orvosság!
A szervezet vezetője: Hegedűs Zoltán elnök
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Biológus, tájfutó, edző, 
versenybíró. 51 év a tájfutásban, világbajnokság 6. hely 1974-ben. 40 éve 
dolgozik  edzőként, szabadidő-sportolókat, kezdőket, bajnokokat nevelt/
nevel. 
Meglakulásásának ideje: 2013-ban alakultunk.
Tagok száma: változó, 4 csoportban 60 fő, Nagykovácsiban 25 fő
Működési területük: Sport, tájfutás, egészségnevelés, környezettudatos 
nevelés
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Nagykovácsiban működik az 
első gyerekcsoportunk az egyesület Nagykovácsi Sportkörében, 2015. 
február óta
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: Edzések, foglalkozások folytatása 
(hétfő, csütörtök).A gyerekekkel szeretnénk minimum 10 rendezvényen 
részt venni az ország különböző pontjain. Nyári táborokat és a saját ren-
dezvényeinket megtartani: Tájfutás Világnapja Jótékonysági futás Nagy- 
kovácsiért.
A szervezet célkitűzése az elkövetekező 3 esztendőre: Még több gye- 
reket és a szüleiket is bevonni az egészséges testmozgásba a szabadban. 
Az ambiciózus és tehetséges gyerekeknek fejlődési lehetőséget biztosíta-
ni sportsikerek elérésére.
A legkiemelekedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban:  
–  három év alatt több, mint 60 gyerekkel ismertettük meg a tájékozódást, 

a tájfutást, a természetszeretetet. Nagy részük rendszeresen részt vesz 
tájfutóversenyeken , amelyeken dobogós eredményeket is elértünk,

–  nyári táborainkban évente több, mint harminc gyerek vesz részt szabad-
téri programokban, kalandokban, ismerkedik a térképhasználat for-
télyaival, 

–  a Tájfutás Világnapján és a Sportágválasztón kb. 200-200, a legnagyobb 
rendezvényünkön a Békás tavi Jótékonysági futáson 400 fő vett részt

Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: A tájfutás 
kaland! Mindig valami izgalmas, sokszor váratlan dolog történik, szükség 
van leleményességre. Tavasszal voltunk egy három napos tájfutó esemé-
nyen, ahol egyik este éjszakai versenyt rendeztek.  A gyerekek együtt 
mentek az edzőkkel a sötét 
erdőbe és felfedezték, hogy 
milyen más világ, amit már 
nappal ismertek,  milyen 
érdekes lámpással bevi-
lágítani a fák közé, hallgatni 
az állatok és növények 
hangjait, apró neszeit és 
legyőzni a félelmet. Akik ott 
voltak, rabul ejtette őket ez 
a varázslat. 

Fontos üzenet: Úgy te- 
kintjük, mások vagyunk, 
mint egy átlagos sport-
egyesület. Mindenkit be- 
fogadunk, nemcsak a 
kiemelkedő tehetségeket,  
nálunk mindenki sportol-
hat, az is, aki az egészsé-
géért teszi, az is, aki ered-
ményes akar lenni. 

Vizsla Egészség, Sport és Környezettudatos Egyesület (Vizsla SE)

2001. febr. 21-én indult útjára a Nagykovácsi Nemzeti Kör egy, a helyi újság-
ban megjelentetett kiáltvánnyal, mely a rendszerváltás utáni neoliberális-
posztkommunista erkölcsi és gazdasági pusztítás elleni összefogásra hívott 
fel minden helyi polgárt. Pártok feletti egyesületként 32 fővel indultunk, 
és máig az Alapszabályban lefektetett erkölcsi és szellemi útmutatás sze- 
rint működünk jelenleg 20 fővel. Sajnos egyelőre hiába bízunk abban, 
hogy évtizedek után végre sikerül felszámolni a politikai szekértáborokat, 
és elérhető az a nemzeti minimum, amelyben a meghatározó politikai 
erők megállapodnak, hogy a közös nemzeti érdek égisze alatt valamennyi 
alapvető alkotmányos kérdésben egységes legyen nemzetünk. 
2001. okt. 12-én, tekintettel Nagykovácsinak a Tisza családhoz fűződő kap- 
csolatára, a Tisza család hozzájárulásával felvehettük gr. Tisza István nevét.
Céljaink között elsősorban a magyar kultúra, a nemzettudat, az anya- 
nyelv ápolása és védelme, azon belül kiemelten az idegen kifejezések, a 
trágárság, továbbá a minőségi emberi környezetet, a természetet bármily 
módon veszélyeztető megnyilvánulások elleni küzdelem szerepel. Kulturá-
lis, tudományos és a nemzettudatot erősítő rendezvényeink tekintélyes 
számban kaptak helyet az elmúlt évek során Nagykovácsi ismeretterjesztő 
palettáján: költői estek, kiállítás, előadássorozat Tisza Istvánról, hazánk 
múltbeli és jelen helyzetéről. 
Visszatérve az alapfeladathoz, az elmúlt években közel 100 kötet do-
kumentumot gyűjtöttünk össze a Tisza-családdal kapcsolatban (köztük 
néhány ritkaságot is) főként antikváriumokból, mivel 1945-89 között Tisza 
Istvánról alig jelent meg értekezés, és ami megjelent, az is az osztályharcos 
szemléletű történelemtanítás torz ideológiáján alapult. 
A nagykovácsi Tisza-kastélyba már évekkel ezelőtt terveztünk egy em-
lékhelyet, de sajnos létrehozásának fő akadálya, hogy rendkívül kevés tárgy 
maradt a Tisza-család birtokában és máshol (pl. testvérszervezetünknél, a 
Tisza Család Geszti Emlékkörénél), így egyelőre nincs nagyon mit kiállítani 
az írott dokumentumokon kívül.  
Igyekszünk Nagykovácsi közéletében is a magunk szerény lehetőségei  
szerint résztvenni: megemlíteném többek között a Föld Napja alkalmain, 

az új játszótér tereprendezésén, vagy a kastély előtti gesztenyesor 
megóvásában való részvételt, de néhányan a helyi Önkéntes Segítők között 
is jelen vagyunk, és többen közülünk a helyi egyházak életében is jelentős 
karitatív feladatokat látnak el. 2005-ben kértük az Önkormányzatot, hogy 
a Templom teret nevezzük el Tisza Istvánról, amely a minden oldalról 
érkező ellenvélemények dacára most is az Ő nevét viseli. 2006-ban egy 
érdekes kiállítást rendeztünk az 50-es évek idején használatos tárgyakból, 
újságokból az 1956-os Forradalom és Szabadságharc méltó megünneplé-
sére. 2015-ben kezdeményezésünkre és az Önkormányzat támogatásával a 
község neve rovásírással is olvasható a falu elején elhelyezett táblán. Janits 
Béla megemlékező cikket írt Tisza Istvánról a Reformátusok Lapjába és a 
Hitel folyóiratba, és többször a helyi Tájoló újságba is. Legemlékezetesebb 
eseményünk az elmúlt évek alatt a 2016-ban a helyi református templom-
ban megrendezett kettős évforduló megünneplését: a Nagykovácsi „gr. 
Tisza István” Nemzeti Kör 15., valamint Tisza István születésének 155. év-
fordulóját, melyen Mohosné Kiszel Katalin polgármester asszony, Csenger-
Zalán Zsolt úr országgyűlési képviselőnk és más fontos személyiségek mel-
lett díszvendégként Kövér László házelnök úr is beszédet mondott Tisza 
Istvánról.
2018. Tisza István meggyilkolásának 100. emlékéve, amelyet országos  
méretűvé szeretnénk emelni konferenciákkal és történelmi diákvetélkedő- 
vel, hogy minél többen ismerjék meg hazánkban Tisza István életművét.
Janits Béla, a Tisza Kör alapító elnöke 1984-ben költözött ki Nagykovácsiba 
családjával. Már a kezdetektől résztvett a helyi közéletben, a rendszerváltás 
után az MDF tagjaként az első és második, majd a 2002-2006 évi ciklus ide-
jén önkormányzati képviselőként szociális tanácsnoki feladatot látott el. A 
helyi Fejér György Szociális Alapítvány kuratóriumi tagja 1990-től kezdve. 
Az MDF helyi szervezetének 15 éven át elnöke is volt. 
Végezetül elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Kör mögött álló esztendők ha 
nem is bővelkednek látványos eredményekben, de ha a továbbiakban is 
kitartunk Tisza István erkölcsi és hazafiúi példája mellett, akkor elmond-
hatjuk, hogy a Nemzeti Kör betölti küldetését arra számítva, hogy a fiatal 
nemzedéknek majd átadhatjuk ezt az örökséget.
Elérhetőségeink: janitsb@t-online.hu
Adószámunk: 18707544-1-13  
Bankszámlaszámunk:  K&H Bank 10402898-50526586-78651008

Nagykovácsi 
Nemzeti Kör  
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A szervezet neve: NAGYKOVÁCSI VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZETE 
A szervezet célkitűzése(i): Nagykovácsi lakosságának felhívása a vér- 
adás fontosságára, valamint a fiatalabb korosztály ösztönzése a Vörös- 
keresztes táborokkal, képzéseinkkel. 
A szervezet vezetője: BALÁSSY DÁVID elnök, TINKÓ-BÓDI SZILVIA titkár
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Elnökünket 2016. július 
21-én választottuk meg egyhangú szavazással. Fiatal, agilis vezető, akit  
azért választott meg Alapszervezetünk, mert kiemelt véradó Nagyková- 
csiban és szívén viseli a véradás fontosságát! 
Megalakulásának ideje: 2016. július 21.
Tagok száma: 28 fő 
Működési területük: (Pest Megyei Vöröskereszt, Solymár körzet) NAGY- 
KOVÁCSI és REMETESZŐLŐS
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Rendszeres véradásokat szer- 
vezünk a településen. 
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: A véradásokon kívül tanfolyamokat 
és vizsgákat tervezünk, valamint elsősegélyversenyt és Vöröskeresztes 
Klubot az iskolában. 
A szervezet célkitűzése az elkövetkező 3 esztendőre: Nagykovácsi la-
kosságának  biztos hátteret adunk a Magyar Vöröskereszt szakterületén 
elérhető fontosabb lehetőségek közül. 
Ezek mind egészségügyi tanfolyamok, jogosítványhoz szükséges 
egészségügyi vizsga megszerzésének lehetősége a kijelölt regioná-
lis vizsgaközpontokban. Kapcsolatépítés helyi vállalkozókkal, akikkel 
együttműködve kuponfüzetet is összeállíthatnánk véradóink számára. 
Szeretnénk minél több lakos figyelmét felhívni a véradás fontossá- 
gára!

A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: 
2016. évben az első önálló véradásunk, amelyet az Egészségnap kereté-
ben rendeztünk.
2016-2017. évben a babagenetikai előadásunk.
2017. évben egy igen megtisztelő versenyt rendezhetett Alapszer- 
vezetünk, a 10. Csecsemőgondozási Versenyt. Nagykovácsi csapatait 
felkészítettük a verseny területi fordulójára, amelyet Solymáron rendez- 
tek meg 2017. április 7-én, illetve a megyei forduló helyi lebonyolítása 
2017. május 6-án volt, amelynek a Nagykovácsi Általános Iskola adott  
otthont. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának szervezésében csatla-
koztunk a helyi mobilitási héthez, egészségnaphoz, valamint több helyi 
programjaihoz (pl. Családi Fesztivál, Búcsú, Egészségnap), ahol bemu-
tathatjuk szervezetünk tevékenységét, tagokat toborozhatunk, de a 
Vöröskereszt támogatásával szűrővizsgálatokat, bemutatókat is bizto-
síthatunk.
Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: 2016-ban 
egy helyi lakosnak szerveztünk irányított véradást. Hozzájárultunk a ko-
moly műtét sikeréhez, biztosítani tudtunk elegendő vért!  Büszkék va- 
gyunk, hogy segíthettünk és ma már teljes értékű életet él. 
KÖSZÖNJÜK NAGYKOVÁCSI LAKOSSÁGÁNAK az összefogást! 
Fontos üzenet: Létrehoztuk az Alapszervezet saját Facebook oldalát és 
zárt csoportját Tinkó-Bódi Szilvia vezetésével. 
Köszönjük a lakosság bizalmát és szeretettel köszöntjük Nagykovácsi  
Véradóit! 

NAGYKOVÁCSI 
VÖRÖSKERESZT 
ALAPSZERVEZETE 

A szervezet neve: Linum Alapítvány
A szervezet célkitűzése(i): Lehetőségek megteremtése és támoga-
tás ahhoz, hogy az itthon élő és a határon túli, illetve más országbeli 
fiatalok jobban megismerjék egymást, országaik hagyományait, kü- 
lönösen tudományos és művészeti életét, kulturális örökségét, mindezzel 
hozzájárulva az európai szellem gazdagításához.
A szervezet vezetője és tagjai: Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Szomolányi Attila. Tagjai: Bánhegyi Andor, Földi Béla, Komor Tamás, Sáry 
László. 
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: 
Szomolányi Attila, ahogy én Szemesy Barbara ismerem:
„Nem régre nyúló ismeretség a miénk, de bizton állíthatom – Attila 
a közösség egyik motorja. Folyamatosan új ötletekkel áll elő, mindig 
tervez valamit. Legyen szó nárciszültetésről, főtéri piknik szervezéséről, 
a Békás-tó rendbetételéről vagy a hagyományosnak számító Pódiumok 
szervezéséről. Attilának és barátainak köszönhetjük a Sebestyén-kápol-
na felújítását is. Folyamatos mozgásban, szervezésben van – dolgozik a 
közösségért, egy izgalmas kulturális és zenei programokban bővelkedő 
település megteremtéséért. Néha megtorpan, kicsit elveszti a lelkesedé-
sét, de ha hozzá hasonló emberekkel találkozik, újra életre kap és folytatja 
áldozatos munkáját. Örül egy apró mosolynak is!”  
Gáspár Kornélia:
„Szomolányi Attila egyik alapítója a Nagykovácsi Zenei Alapítványnak. 
Ő az az ember, aki nemcsak névlegesen tagja alapítványunknak, hanem 
hathatós segítségével, támogatásával, ötleteivel új színt hoz iskolánkba.  
A kezdetek kezdetén ott volt, mikor a legelső zenei táborokat, koncerteket 
rendeztük. Bábáskodott iskolánk létrejötténél.”

Meglakulásásának ideje: Nagykovácsiban 2001-ben.
A legkiemelekedőbb eredmények, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: SZÉPSÉG - SZELLEM - ÉRTÉK

Az Alapítvány a Linum Művészeti Fesztivált – 2001 és 2004 között ötször 
rendezte meg Budapesten, Nagykovácsiban, Berlinben és Linumban.
LINUM Junior – V4 Junior
2004-ben támogatta először az IVF (Nemzetközi Visegrádi Alap) az 
Alapítvány kezdeményezését, melyet további közel 15 sikeres pro-
jekt követett. A V4-es partnereinkkel együtt jártunk Krakkóban, 
Krosnoban, Párkányban, Pozsonyban, Prágában, Olomucban. Prog- 
ramjainkon több száz „visegrádi” gyermek és fiatal szerepelt. Több ezer 
érdeklődő látta és élvezte hangversenyeinket, balett előadásainkat. 
http://linumfoundation.eu/node/236 
Az Alapítvány 2010-ben a V4-es országok egyetemeivel, civilszervezetei- 
vel készített egy dokumentumfilmet a sikeres V4-es projektek vezetőivel. 
Mi motiválja őket? – Erre a kérdésre kerestük a választ.
www.linumfoundation.eu/cikk/uton-a-megszallottak 
Az én pódiumom sorozatot 2010-ben indította el az Alapítvány, idén jú-
niusban lesz a 80. pódium.    
www.linumfoundation.eu/az-en-podiumom 
Nárcisz program – 2009-ben csatlakozott a Linum a Magyar Hospice Ala- 
pítvány kezdeményezéséhez az Általános Iskolával és a Kispatak Óvodával 
közösen. Évente kétszer találkozunk a Sebestyén kápolnánál, a nárciszok 
ültetésekor, illetve nárciszvirágzáskor, ilyenkor a mások megsegítéséről, 
támogatásáról szoktunk 
beszélgetni.

Kérjük, adója 1%-val tá-
mogassa Alapítványunkat: 
18693070-1-13
Kapcsolat: 
www.linumfoundation.eu 
linumal@t-online.hu 

Linum Alapítvány
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A szervezet neve: Nagykovácsi Zenei Alapítvány
A szervezet célkitűzése: Az Alapítvány célja a Nagykovácsiban és környékén 
élő gyerekek művészeti képzésének biztosítása, tehetséges növendékek fel-
kutatása és felkarolása. A Nagykovácsi Zenei Alapítvány működteti a Nagyko-
vácsi Alapfokú Művészeti Iskolát. Iskolánkban jelenleg 4 tanszakon folyik a 
képzés: zeneművészet, színjáték, képzőművészet, táncművészet. Intézmé-
nyünk pedagógiája két pilléren nyugszik: az egyéniség kibontakoztatásán, és 
a közösség segítő, teremtő erején. Mindkét prioritást egyformán fontosnak 
tartjuk. Ezért egyfelől minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, 
képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét, másfelől 
alapvető értéknek tekintjük egy közösséghez, iskolánk közösségéhez, és ezen 
keresztül a falu közösségéhez való tartozást. 
A szervezet vezetője: Gát Anna
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Okleveles vegyészmérnök, 
biológia-kémia szakos gimnáziumi tanár. A zenéhez születése óta kötik 
erős szálak, csellón, gitáron és zongorán tanult hosszú évekig. Édesapja 
zongoraművészként Bartók és Kodály tanítványa, majd maga is a Zeneaka-
démia tanára volt. Édesanyja is zongorát tanított. A Nagykovácsi Zenei Alapít-
vány ötletgazdáinak és megvalósítóinak egyike. Rendkívül fontosnak tartja a 
gyerekek művészeti, zenei nevelését, és sokat tett azért, hogy ez itt Nagyko-
vácsiban is megvalósulhasson. Fontos számára, hogy hosszú távra, több ge- 
nerációra tervezve maradjon életben ez a fantasztikus művészeti iskola, és a 
Nagykovácsi Zenei Alapítvány képes legyen a működés feltételeinek biztosí-
tására.
Megalakulásának ideje: 1995.
Tagok száma: 7 fő (1 fő elnök, 3 fő kuratóriumi tag (ebből 1 fő titkár), 3 fő 
felügyelőbizottsági tag
Működési területük:
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
• Kulturális tevékenység.
  Kulturális örökség megóvása.
• A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása.
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: A Nagykovácsi Zenei Alapítványt 
1995-ben a helyi művészek elsődlegesen azzal a céllal hozták létre, hogy a 
Nagykovácsiban élő gyerekek számára hosszú idő után intézményi keretek 
között újra elérhetővé váljon a zenetanulás. A falu népességszámának 
növekedéséhez és a megváltozott igényekhez alkalmazkodva a hangszeres 
oktatás mellett más művészeti ágakat is beépítettünk képzésünkbe. Az ál-
talános iskolai és gimnáziumi korosztály mellett kiemelt figyelmet fordítunk 

arra, hogy a falu bölcsődés és óvodás korú gyermekei is kapcsolatba kerül-
hessenek a zenével.
Koncertjeink, előadásaink nyilvánosak és ingyenesek. Igyekszünk egész közös-
ségünk számára tartalmas, érdekes és értékteremtő programokat nyújtani 
(„Kisesti” koncertek; nyílt zenetörténeti órák felnőttek számára is, tanévzáró 
Gálaműsorok; közös koncertek híres előadóművészekkel; tanári koncertek; 
kiállítások; nyilvános vizsgaelőadások).
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: 
• Növendékek felkészítése a gálaműsorokra és nívós országos versenyekre.
• Felkészülés a MÜPA-ban tartandó előadásra.
• Mátyás király emlékév alkalmából nagyszabású koncert szervezése.
• Részvétel a Varázskastély programban és a V4 összefogásban.
• Iskolai honlap fejlesztése, arculat frissítése.
A szervezet célkitűzése az elkövetkező 3 esztendőre: Nagy örömünkre az 
Önkormányzat 15+5 évre rendelkezésünkre bocsátotta a Kossuth u. 64. számú 
ingatlan egy részét a zeneiskolai oktatáshoz, melyet önerőből, és szülői tá-
mogatással újítottunk fel. Így növendékeink végre méltó körülmények között 
kezdhették meg a 2017/18-as tanévet. Az épület hátsó szakaszának felújítása 
azonban a kimerült anyagi források következtében elmaradt, ezt szeretnénk 
mielőbb megvalósítani. Emellett szeretnénk hangszerállományunkat cserélni, 
javítani. Tanulóink nagy többsége sajnos nagyon rossz állapotban lévő hang-
szereken játszik. A színvonalas oktatáshoz elengedhetetlen ezek cseréje, 
felújítása.
A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt időszakban:
•  A 2007-ben lefolytatott művészeti iskolai minősítés során valamennyi 

művészeti ágban megszerzett kiváló minősítés.
•  „Nagykovácsiért” kitüntetés, melyet az Önkormányzat adományozott az 

Alapítványnak 1999-ben a közösségért folytatott munka elismeréseként. 
Ezt a díjat iskolánk igazgatónője, Gáspár Kornélia személyes munkájáért is 
megkapta.

•  Gáspár Kornélia igazgatónő és Lorenz Dávid alapító tevékenységéért Szat-
mári Lajos emlékdíjat kapott.

•  Büszkék vagyunk növendékeink rangos országos versenyeken, fesztiválokon 
elért kiváló eredményeire, középiskolai, illetve felsőfokú tanulmányaik 
folytatására.

Fontos üzenet: Keressük azon cégek-
kel, vagy magánszemélyekkel a kap- 
csolatot, akik támogatni tudják, 
kívánják Alapítványunk törekvé-
seit. Tanárainkkal, növendékeinkkel 
szívesen fellépünk céges rendezvé-
nyeken, vagy egyéb kulturális esemé-
nyeken.

Nagykovácsi Zenei Alapítvány

A szervezet neve: Nagykovácsi Virágos Park Egyesület
A szervezet célkitűzései: A nagykovácsi Virágos sétány és Muskátli utca 
sarkán lévő közterület gondozása, a szükséges karbantartási munkák 
elvégzése, szabadidőpark kialakítása. A birtokba kapott terület gon-
dozása és szépítése, a nagykovácsi családok és a turisták örömére. Egy 
olyan közösségi hely fenntartása, amely idősebbeknek és fiataloknak 
is találkozó- és pihenőhelyül szolgál, továbbá a helyi értékek fokozott 
védelme, a helyi közösség erősítése, emellett az igények felkeltése a 
közösségi programok szervezése iránt, ezáltal a közösségi élet kibonta-
koztatása.
A szervezet vezetője: Manjate Furtuoso Félix
A szervezet vezetőjének rövid bemutatása: Manjate Furtuoso Félix 
1997-ben végzett a Gábor Dénes Főiskolán mint műszaki informatikus, 
majd 2002-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemen, mint marketing szakértő szerzett másoddiplomát. Jelenleg a 
Központi Statisztikai Hivatal munkatársa. 
Feleségével 1998 óta él Nagykovácsiban. Két gyermekük van, egy 15 és 
egy 11 éves lányuk. A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületének 
2016 óta tagja. Szintén 2016-ban lett a Nagykovácsi Virágos Park Egyesü- 
let alapítótagja és elnöke.
A szervezet megalakulásának ideje: 2016. 04. 02.
Tagok száma: 13 fő, a tagokon keresztül családjaik is (kb. 50 fő) akik-
tevékenyen részt vesznek az Egyesület munkájában.

Működési területe: Közösségfejlesztés és környezetvédelem
Hogyan kapcsolódnak Nagykovácsihoz: Az egyesület valamennyi tagja 
életvitelszerűen családjával együtt Nagykovácsiban él.
A szervezet 2018-ra kitűzött célja: A tagok és családtagjaik össze-
fogásával a fent említett közterület további gondozása, karbantartása, 
szépítése; egy valóságos „Ékszerdoboz” park kialakítása. A környéken 
lakók bevonása az egyesület életébe, ezáltal a társadalmi öntevé- 
kenység és közösségi élet felvirágoztatása. A folyó évben épített pavilon, 
pihenőpadok és tűzrakóhely kialakítása. 
A szervezet célkitűzése az elkövetkezendő három esztendőre: Víz-, és 
áramvétel kialakítása. További növények telepítése. Az egyesület tag- 
létszámának növelése.
A legkiemelkedőbb eredmény, melyet a szervezet elért az elmúlt 
időszakban: A terület folyamatos karbantartása, három alkalommal közös 
munkával egybekötött rendezvény megtartása.
Egy érdekes, kedves történet, mely a szervezethez kötődik: Az első sze-
mét és építési törmelék takarítás során 11 gyermek közreműködésével 
elhelyezésre került egy időkapszula a területen, amelyet a tervek sze- 
rint 2037-ben tár fel a hálás utókor. A kapszulában minden gyermek el-
helyezte valamilyen kedves tárgyát vagy üzenetét, az ilyenkor szokásos 
újságokon kívül.
Valami egyéb, fontos dolog, melyet el szeretne mondani: Szeretjük 
Nagykovácsit!

Nagykovácsi Virágos Park Egyesület


