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Van egy mondás, miszerint az optimista azért várja az éjfélt, 
hogy az új év elkezdődjön, a pesszimista pedig azért, hogy 
megbizonyosodjon róla, az óév elmúlt.
Itt Nagykovácsiban, tartozzunk azon optimisták közé, akik 
örülnek az új évnek, az új lehetőségeknek! Hagyjuk magunk 
mögött az acsarkodásokat, a rosszízű vitákat, töltekezzünk fel 
a karácsonyi élményekből és tekintsünk bizakodóan az új évre.  
Számtalan feladat vár ránk 2018-ban: útépítések, választás, 
pályázatok beadása, nyertes pályázatok megvalósítása, közös-
ségépítés, közösségépítés, közösségépítés... 
Sok lehetőség van Nagykovácsiban kisközösséghez tartozni. Jó, hogy mindenki érdeklődésének, 
világképének megfelelően csatlakozhat helyi közösséghez, és ebből építkezhet szellemileg-
lelkileg-testileg. A sok kisközösség, ha erősíti és segíti egymást, abból adódik össze Nagyko-
vácsi igazi közössége. 

Biztos vagyok benne, akik 
lakhelyünknek választottuk 
Nagykovácsit, mind szeretjük 
is azt. Milyen öröm, amikor 
ez nemcsak szavakban, de 
tettekben is megnyilvánul! 
Ahogyan megmutatkozott 
ez advent idején is, amikor 
a rászoruló családok és gye- 
rekek számára gyűjtöttünk 
adományokat és mérhetet-
lenül sok volt a segítőkész 
adakozó. Vagy amikor valódi 
közösségként több tucat-

nyian alkottuk meg Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyvét, szakmai körökben is 
elismerést aratva vele. Jó dolog az is, amikor együtt tudunk örülni minden elnyert pályázati 
forintnak vagy tolerálni tudunk akár nehézségeket is a közösség érdekében. Számtalan példa 
adódott az elmúlt évben, ami azt jelzi számunkra, jó úton járunk, csak kicsit nyitottabb szem-
mel figyeljünk egymásra. Így meglátva a segítségre, támogatásra szorulót, észrevéve a tenni-
valót és a jó ügyekért való összefogás mérhetetlen erejét. 
Köszönet minden mosolyért, minden együttműködésért, minden jószándékú közösségépíté-
sért és olyan jóakaratú tevékenységért, amely előrébb viszi Nagykovácsit. 

Kívánom, hogy 2018-ban Nagykovácsiban tudjunk nyitott szemmel járni, képesek legyünk 
megkülönböztetni a jószándékot a rossztól, az egyéni érdeket a közösségitől, a bomlasztó 
tevékenységet az építőtől. Legyen erőnk mindig a jóhoz, az igazhoz, kitartásunk a fogadal-
mainkhoz, türelmünk egymáshoz és egészségünk az élethez! 

Szántó Attila: Kívánok Neked
Szép napokat, kevés szelet,
álmodozó kék egeket.
Kacaj gyöngyöt egy füzérrel,
jó kedvet sok-sok szekérrel.
Három tündért, jóakarót,
az ágyadra szép takarót.
Meleg pitét asztalodra,
piros tüzet a kályhádba.
Szép szerelmet egész évre,
barátságot, saját képre.
Isten csókját homlokodra,
virágokat kalapodra.
Igaz utat, jó szerencsét,
háromkirályi köszöntést.
Tücsköt, fecskét, szép gerlicét,
kenyérrel teli kemencét!

Esztendőről esztendőre
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

32018. január

A HÉSz állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási 
egyeztetési körben történő módosításáról

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy a Képviselő-testület 
92/2017.(VI.17.) sz. határozatának megfelelően elkészült a Helyi Építési 
Szabályzat állami főépítészi eljárás szerinti államigazgatási körbe 
tartozó módosításának – különös tekintettel a Hrsz: 4388 ingatlan építési 
helyének módosítására – egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Nagykovácsi Nagyközség Önkor- 
mányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017. (III. 27.) 
Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. 
(Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.nagykovacsi.hu honlapon.)

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a 
Partnerségi Rendelet 2.§ szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: 
a)   az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési és rendezési 

eszközök tervezésével érintett településrészen állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

b)   az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfejlesztéssel 
és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott székhellyel, 
telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

c)   az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, 
működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, 

d)   az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert egyházak,
e)   az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező 

építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,
f)   a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek képviseletére 
létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, 
egyesületek helyi szervezetei (a továbbiakban: környezetvédelmi 
egyesület).

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:  
2018. január 15-től  2018. január 31-ig. 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani  
a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban 
a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban megküldött, 

szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, a partnerségi 
rendelet 4.§ alapján az alábbiak szerint:

elektronikus úton: foepitesz@nagykovacsi.hu

postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.nagykovacs.hu 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek véleményét!

Kiszelné Mohos Katalin polgármester

HIRDETMÉNY
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. decemberi üléséről

A Képviselő-testület decemberben egy munkaterv szerinti ülést tartott.

Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és 
véleményezték az előterjesztéseket, az ügyrendi bizottság és a pol-
gármester módosító javaslatokat nyújtott be.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Tudatta a jelenlévőkkel, hogy írásos 
tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határozatokról 
és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszerzések és 
beruházások előre haladásáról.
A 8 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után a biztonságos költségvetési folyamatok és a finanszírozhatóság 
érdekében rendeletet alkotott az átmeneti gazdálkodás szabályairól. 
Ez lehetővé teszi, hogy az új költségvetés elfogadásáig a korábbi szin- 
ten működjenek az intézmények és kötelezettségeket lehessen vállalni, 
az áthúzódó és év elején jelentkező feladatok végrehajthatók legyenek.
Hosszú előkészítés és számos konzultáció után megszületett Nagyko-
vácsi Nagyközség Településképi Rendelete. A legfontosabb szabá-
lyok külön cikkben olvashatóak.
A korábbi döntéseknek megfelelően kis mértékben módosították a 
képviselők az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályza-
tának mellékletét, amely az átruházott hatáskörök felsorolását tar-
talmazza.
Döntöttek a képviselők a Helyi Építési Szabályzat módosításáról, a Bu-
dapesti Amerikai Nemzetközi Iskola kérelmére a területére vonatkozó 
övezeti összevonásról.
A költségvetési tervezés megalapozására, a lehetőségek számbavé-
telével készült el az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncep-
ciója.
Elfogadták a képviselők a belső ellenőrzések 2018. évi tervét. E szerint 
idén kiemelt téma lesz a kötelező pénzügyi dokumentumok megléte 
és szabályszerűsége az intézményekben, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetés tervezés lebonyolításának szabályszerűségi vizsgálata, 
az adóhatósági intézkedések eredményessége, valamint a költségve-
tésben biztosított pénzeszközök felhasználásának hatékonysága az 
intézményekben.
Színvonalasnak minősítették és egyhangúlag elfogadták a képviselők 
az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét, amely 
részletesen tartalmazza a helytörténet ápolásával kapcsolatos felada-
tokat is.
A törvényi előírásnak megfelelően sor került a Nagykovácsi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára. A módosításnak megfelelően a jövőben is biztosított 
lesz a nemzetiségi néptánc gyakorlására ingyenes helyiséghasználat az 
Öregiskolában.
Elvi döntések születtek Nagykovácsi Településszerkezeti Tervének és 
Helyi Építési Szabályzatának folyamatban lévő módosítása tárgyában. 
Ezek:
–  Nagykovácsi közigazgatási területén a jelenlegi TSzT-ben rögzített ha-

tárokon kívül beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
–  A jelenleg gazdasági, illetve különleges területfelhasználású területek 

lakó területfelhasználásra nem módosíthatók.
–  A HÉSz-ben az ingatlanokon kialakítható lakásszám pontosításra kerül 

úgy, hogy az építési övezetben meghatározott minimális nagyságnál 
kisebb, meglévő építési telkeken csak egy lakást lehet létesíteni.

–  Nagykovácsi ún. „Kecskehát” területén (HÉSz SzT-5 melléklet) lévő 
kertvárosias övezetekben (Lke-9, Lke-10) telkenként – annak méretétől 
függetlenül – csak egy lakás létesíthető.

Alapos szakmai előkészítés után elkészült a „Nagykovácsi belterületi 
úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálata” című tanulmány-
terv. A tervben szereplő változtatási javaslatokról külön írásban adunk 
tájékoztatást.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Vértes utcában fekvő 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében telekhatár rendezést 
kezdeményez. A Vértes utca jelenleg 22 méteres szélessége a Szabá-

lyozási Terv szerint 16 m-re csökkenthető, így 2000 m2-rel növekszik a 
teleknagyság.
Utolsó napirendi pontként döntött a testület a 2018. év I. félévi munka- 
és üléstervéről. Továbbra is havi egy terv szerinti ülés várható, változat-
lanul júniusban lesz a közmeghallgatás.
Az ülés végén Kiszelné Mohos Katalin polgármester áldott, békés, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánt 
minden nagykovácsinak és Nagykovácsin túl élőnek.
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

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert el a Rákóczi 
utca gyűjtőúti szakaszának felújítására. A támogatás forrása a Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költ-
ségvetési támogatás Pest megyei fejlesztések előirányzata.
A lakosságszám dinamikus növekedése következtében Nagykovácsiban 
az utóbbi években a gépjárműforgalom megsokszorozódott, így a 
gyűjtőutak gépjármű-terhelése is megnőtt. Ez problémát jelent mind az 
utak állapota, mind a gyalogos közlekedés szempontjából.
A Rákóczi utca jelenleg több mint 1100 lakos közlekedését biztosítja. Asz-
faltozására az 1980-as években került sor, azóta az Önkormányzat mint 
fenntartó csak kátyúzásos karbantartási munkákat tudott végezni. Az út 
állapota az elmúlt években annyira leromlott, hogy az átfogó felújítás 
halaszthatatlanná vált.
A felújításra benyújtott támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 149,70 millió forinttal támogatja, amelyből megvalósul 
a Rákóczi utca 780 méteres szakaszának átfogó felújítása. Ez magában 
foglalja az útburkolat cseréjét és járda kiépítését a teljes szakaszon, vala-
mint a csapadékvíz elvezetésének megoldását. Az útépítési munkákat 
természetesen megelőzik a közmű-kiváltások, köztük a csatornare- 
konstrukciós tevékenység, amelynek befejezését a szolgáltató március 
31-ei határidővel vállalta. Bár a felújításra a Támogatási Szerződés szerint 
csaknem a teljes 2018-as év rendelkezésre áll, az Önkormányzat az utat 
már nyár végén szeretné átadni. A kivitelező vállalkozást az Önkormány- 
zat közbeszerzési eljárás keretében választja ki, amely eljárás folya- 
matban van. Bár a projekt támogatási intenzitása 95%, az Önkormányzat 
által biztosítandó saját forrás pontos összegét a közbeszerzési eljárás 
lezárását követően tudjuk csak meghatározni.
A kivitelezés aktuális állásáról honlapunkon fogjuk tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot. Reményeink szerint a beruházás eredményeképpen mind 
az autós, mind pedig a gyalogos közlekedés biztonságosabbá válik a  
Rákóczi utcában, valamint az egész faluban.

Tavasszal megkezdődik  
a Rákóczi utca felújítása
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Amint az Önök számára is ismert és az elmúlt időszakban a helyi és a 
közösségi médiában is sok szó esett róla, sikeres közösségi tervezést 
követően elkészült Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyve, a TAK. 
A TAK elkészítésekor, a helyi és az országos előírásoknak megfelelően 
biztosítottuk a szükséges társadalmasítást, sőt közösségi tervezés 
keretében összesen négy alkalommal volt ún. mediációs lakossági 
egyeztetés. Az arculati kézikönyvet a Képviselő-testület szeptemberben  
fogadta el. Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyve, a lakosság 
széles rétegeinek bevonásával készült, értékes és tartalmas dokumentáció 
lett, ami hasznos iránymutatást ad mostani és leendő lakosaink számára. 
A TAK jó alapja lett a Településképi Rendeletünknek is, ami a decemberi 
ülésen került megalkotásra.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján TKR-
ben kell szabályozni a helyi építészeti örökség értékeit, azok helyi védetté 
nyilvánítását, a településképi véleményezési eljárást, a településképi 
bejelentési eljárást, valamint a helyi településrendezési előírások 
tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai 
konzultáció szabályait, így az ezekről szóló helyi korábbi rendeleteinket 
hatályon kívül kell helyezni. 
Amint az a felsoroltakból is látszik  rendelet összetett, sok eljárást szabályoz 
és kihat szinte minden építtetőre. Konyhanyelven azt mondhatjuk, hogy 
2018-tól a Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) határozza meg, hogy az egyes 

telkeken, mit, mekkorát és hova építhetünk, míg a TKR szerint az épületek 
megjelenésére, tehát a „milyen” kérdéseire ad meg előírásokat. Ezek az 
előírások egyrészt a HÉSz-ből kerültek átemelésre, másrészt TAK-ban 
megfogalmazott irányelvek szerintiek. Fontos változás a korábbiakhoz 
képest, hogy a TAK a Nagykovácsit hat, településképi szempontból 
meghatározó területre osztotta, amit a TKR is átvett. Ennek megfelelően 
az épületek, építmények kialakítása – eltérve a korábbi övezetekhez 
kötöttségtől – ebben a bontásban értelmezhető. 

Lényeges elem, hogy az előírások, nem csak az épületek kialakítására – 
függetlenül azok engedélyezési kötelezettségétől – vonatkoznak, hanem 
az építményekre, kerítésekre, reklámokra is.

Kérem tekintsék át figyelmesen a rendelet VII. Fejezetét, ami a 
településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációról, továbbá 
a X. Fejezetét, ami a településképi kötelezésről szól, hiszen az ebben 
foglaltak a korábbiakhoz képest új elemek és a szükséges lépések 
elmulasztása jelentős mértékű szankciókkal járhat. 

A teljes Rendelet a nagykovacsi.hu oldalon megtekinthető.
28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet Nagykovácsi Nagyközség 
településképének védelméről.

Györgyi Zoltán főépítész

Januártól hatályos 
Nagykovácsi Településképi Rendelete a TKR
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Önkormányzatunk 2007-ben készítette el a település belterületi 
úthálózatának forgalomtechnikai tanulmánytervét. Ebben a tervezők 
feltárták a meglévő forgalmi helyzetet és a problémákat, valamint 
meghatározásra kerültek a szükséges beavatkozások és a fejlesztési 
irányok. Vizsgálták a tömegközlekedés ellátási szintjét, különös tekintettel 
a helyi buszjárat kialakítására. A terv első felülvizsgálata, öt év elteltével 
2012-ben zajlott le. 
Nagykovácsi forgalmának folyamatos növekedése, a közlekedésbiztonság 
fejlesztése érdekében ismételten felmerült a forgalomtechnikai terv 
felülvizsgálatának szükségessége, ezért az ősz folyamán megbízást 
adtunk ennek elkészítésére.
A tanulmány részletes helyzetelemzést nyújt településünk helyzetéről, 
növekedéséről, közlekedési kapcsolatairól, tömegközlekedésről, vizsgálja 
az elmúlt időszak változásait. A tervezők 2x3 órás forgalomszámlálást 
végeztek a Kossuth Lajos és Ady Endre utca kereszteződésében. Ebből 
látszik a 2007 óta történt forgalomnövekedés, ami különösen az Ady E. 
utca esetében, a reggeli időszakban markáns, 81%-os. Megállapítható, 
hogy működik az 1990-es évek végén meghatározott és az elmúlt 20 
évben jórészt már kiépített gyűjtőúti hálózat. Az eredmények alapján e 
két útvonal forgalmi terhelése már közel egyenértékűnek tekinthető. 
Szerepel az anyagban az Amerikai Nemzetközi Iskola bejárati 
csomópontjában tavasszal végzett számlálás eredménye is. Értékeli a BKK 
és Hegyi Busz útvonalát, a megállók helyzetét ún. gyaloglási távolságait. 
Kitér a kerékpáros közlekedés és a parkolás kérdéseire is. 
A megállapítások alapján javaslatokat tesz a közlekedésfejlesztés fő 
irányaira és részletesen taglalja a LINUM Élelmiszer üzlet, Iroda és 
Szolgáltatóház – melyek engedélyezése jelenleg új eljárás keretében az 
érdi járási hivatalban folyik – létesítésével kapcsolatos forgalmi, parkolási 
következményeket. 
A tervezők javasolják a Bánya/Szeles/Kaszáló utcák, a Kossuth L./Ady E. 
utcák kereszteződéseinek, valamint az amerikai iskola bejáratánál lévő 

csomópont körforgalmi kiépítését. Ez utóbbinál figyelemmel a majdani 
gazdasági területek megközelíthetőségére is.
Fontos eleme a tanulmánynak, hogy a nyári lakossági fórumokon 
meghatározott,  Nagykovácsi teljes lakott területére kiterjedő 40 km/h-s 
sebességkorlátozás bevezetésére lehetőséget lát, és ezzel szemben a 
Magyar Közút Zrt. sem emelt kifogást. Természetesen ezt csak kellő idejű, 
és széleskörű lakossági tájékoztatást követően fogjuk megtenni. 
Megállapítást tesz arra vonatkozóan, hogy a Kálvária sétány, Ady Endre 
utca és Mátra utca közötti szakasza a terepadottságok alapján elvileg 
közútként kiépíthető.
Indokoltnak tartja a Kossuth Lajos úton további kijelölt gyalogos-
átkelőhelyek létesítését, a zárt csapadékvíz-elvezetés megvalósulása 
esetén pedig lehetővé válik a kerékpáros nyom kijelölése is.
Javasolja a 63 busz „bejövő” megállóinak (Ady E. utca és Posta) 
áthelyezését.
Új közlekedési elemként határozza meg a Kolozsvár utca és a 
Sebestyéndomb gyalogos kapcsolatának biztosítását a Kastély területén 
keresztül, ami a közparki használat esetén biztosítható lesz.
Továbbra is szükségesnek ítéli meg a Telki út kiépítését, ugyanakkor 
ennek még ingatlanrendezési akadályai vannak.  
A Tanulmányterv felülvizsgálatát a Képviselő-testület decemberi ülésén 
fogadta el, így az abban foglaltak iránymutatást adnak Nagykovácsi 
további település-, és közlekedésfejlesztési lépéseihez, illetve kellő 
szakmai alapot nyújtanak az egyes forgalmi elemek megvalósításához 
benyújtható pályázatokhoz is. Reményeink szerint a 2020-27 új EU-s 
ciklusban – Pest megye külön régióba sorolása miatt – több ilyen forrás 
fog megnyílni. 

A terv teljes anyaga megtekinthető a honlapunkon is.

Györgyi Zoltán főépítész

Elkészült Nagykovácsi 
Forgalomtechnikai Tanulmánytervének felülvizsgálata 
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Fával fűteni és a lángok fényével emelni a lakás hangulatát jó dolog.  
A fafűtés megújuló energiaforrás, hiszen az erdők szakszerű és célzott 
telepítése, gondozása és kitermelése ősidők óta a felelősségteljes ember 
sajátja volt és egyben a jelenkor környezettudatos tevékenysége is. Erre 
a gondolatsorra és tudatos magatartásra hívták fel a figyelmet Dr. Béres 
András vezetésével a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. munkatársai, 
a Fűts okosan! országos kampányuk során, amelynek utolsó állomása 
Nagykovácsiban volt december 7-én az Öregiskolában. 
Az elhangzott négy előadáson a levegőtisztaság fontossága, a helyes 
fűtéstechnika, a komposztálás lehetőségei mellett Nagykovácsi 
levegő-szennyezettségének aktuális összetevőit és ezirányú adatait 
– köszönhetően Ludányi Csaba településmérnök gyűjtőmunkájának – 
ismerhették meg az egybegyűltek.

Nagyközségünk szempontjából a téma – elsősorban télidőben – különö- 
sen fontos, hiszen földrajzi adottságunk okán (völgyfalu) nem elég 
a korszerű tüzeléstechnikai berendezésekre figyelni. A szállópor 
koncentráció nagy részét a helytelen tüzelőanyag eredményezi! 
A nedves fa, az építési hulladékok, a műanyag és a háztartási 
szemét elégetésének gyakorlata messze nagyobb kárt okoz, mint a 
megnövekedett gépjárműforgalom, amely természetesen szintén növeli 
a levegőterheltséget. 
A tudatlan vagy hanyag hozzáállás mérgezi az itt lakók egészségét és a 
hangulatos, meleg otthon gondolata helyett ellenérzést vált ki a kémények 
látványa. Ezért fontos, hogy használjunk megfelelő tüzelőanyagot és 
figyelmeztessük erre szomszédainkat is! Jó tudni: Magyarországon 
8-14 ezer ember érintett a légszennyezés következtében kialakult 
betegségekben és az ezekből következő korai elhalálozásban, ezért 2018-
ban akár 300.000 forintos bírságot is kiszabhat a hatóság, amennyiben 
károsítjuk a levegőtisztaságot.

Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester

A völgybe zárt Nagykovácsi

Tisztelt Lakosok!

A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 2017. december 31-én lejár. A szerződés 
lejártát megelőzően Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata törvényi 
kötelezettségének eleget téve közbeszerzési eljárást indított az új 
közszolgáltató kiválasztása érdekében. 

A szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság határozatot hozott közérdekű szolgáltató kijelöléséről a 
közszolgáltatás ideiglenes ellátására.

A határozat értelmében a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig 
és az új közszolgáltatóval történő szerződés megkötéséig a települési 
szilárd hulladék elszállításáról a 2018. január 1-től továbbra is a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft., mint ideiglenes közszolgáltató fog gondoskodni.

A szilárd hulladék rendszeres elszállítása kapcsán a lakosság változást nem 
fog érzékelni sem a fizetésben, sem a díj mértékében, új szerződést az 
ideiglenes közszolgáltatóval nem kell kötni és maradnak a hulladéknaptár 
szerinti elszállítási időpontok is.

Az új közszolgáltató kiválasztásáig szíves türelmüket kérjük.

dr. Visnyay Noémi osztályvezető

Szemétszállítás
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Amikor megkérdezik, mitől olyan jó hely Nagykovácsi, mindig büszkén 
emlegetjük a gyönyörű természeti környezetünket, a jó levegőt, a zsákfalu 
jelleget, a biztonságot és még sorolhatnánk.

Ugyanakkor a település jövőjével kapcsolatos akár önkormányzati, akár 
civil kezdeményezésű programokon azt tapasztaljuk, hogy visszafogott 
az érdeklődés, a részvétel. Tudjuk, mindenki elfoglalt, örül, ha munka 
után tölthet egy kis időt otthon a családjával. Nehéz megtalálni azt az 
egyensúlyt, amiben a munkánknak, a családi- és magánéletünknek 
elegendő időt tudunk biztosítani. Arra már különösen nehéz időt szakítani, 
hogy még emellett szűkebb és tágabb társadalmi közegünk folyamataira, 
aktuális ügyeire is odafigyeljünk, formáljuk azt.

A Nagykovácsi Természetvédők Egyesület (NATE) már 13 éve működik, 
kicsi, de annál lelkesebb tagsággal. Akcióink, megszólalásaink ennek 
ellenére sokszor voltak befolyással a község (közösség) döntéseire, 
életére. Hisszük, hogy sokkal többen követik tevékenységünket külső 
szemlélőként, szimpatizánsként, mint tevőleges/aktív résztvevőként.

Mi sem tudunk mindig annyi munkát belefektetni ezekbe a témákba 
mint szeretnénk, vagy mint azok indokolnák. Jó lenne, ha több időnk 
és energiánk lenne a figyelemfelkeltésre, a lakosság véleményének 
megismerésére és annak képviseletére.

Most két, napi szintű vitatémára szeretnénk felhívni figyelmüket és 
megköszönjük, ha véleményüket Önök is megosztják velünk, akár az 
internetes felületünkön, akár szóban, valamelyik havi rendszerességű 
programunkon, vagy akár az utcán találkozva.

Magastető vagy lapostető
Mivel a településkép és az épített környezet egyik szívügyünk, ezért ezt az 
„örökzöld” témát kicsit elővennénk most itt, a Tájoló hasábjain.

A falugyűléseken szinte minden alkalommal elszabadulnak az indulatok 
az egyre szaporodó lapostetőkkel szemben. A készülő Települési Arculati 
Kézikönyv nagyon alaposan körbejárta ezt a témát. Ismét, sokadszor leírja, 
hogy az ófaluban nem megengedett ez a fajta építési mód, ellenben az 
új beépítésű részeken nincs akadálya, sőt, bemutat jó példákat, esztétikus 
épületeket, amelyek ezzel a tetőmegoldással épültek.

Azt senki nem gondolja, hogy 8 ezer embernek lehet hasonló ízlése, nem 
várható el az sem, hogy egy település egy az egyben hagyományőrző 
vagy éppen modern legyen, hacsak nem zöldmezősen épül fel (ilyeneket 
manapság esetleg Kínában láthatunk). Akik járnak külföldön, nem is 
olyan messze, például Ausztriában, rengeteg olyan építészeti megoldást 
láthatnak, amikor a legvadabb modern és a legrégebbi is jól megfér 
egymás mellett, legfeljebb eleinte szokatlan, de épp attól izgalmas, 
egyedi és különleges. Természetesen vannak rossz példák is, mint minden 
tekintetben.

Ha objektíven szeretnénk értékelni ezt a problémakört, akkor a NATE 
részéről az alábbiakat szeretnénk hangsúlyozni:

– Egy épület, pláne egy ingatlan (amihez a kertet és az előkertet is hozzá 
értjük) nem attól esztétikus, hogy lapos vagy magas a teteje! Sokkal 
fontosabb az illeszkedése a környezetébe, a kertje, a környező zöldterület, 
a kerítés, ami körbeveszi (a legjobb épületet is agyonvágja egy elhanyagolt 
vagy lebetonozott kert, a túlzásba vitt murvázás/kavicsozás, vagy egy 
lélektelen, tájidegen tujasor) és az általános állapota, karbantartottsága, 
tisztasága, rendezettsége, hangulata. Az összkép sokkal fontosabb, 
mint a tető dőlésszöge. Abba most nem mennénk bele, mennyi csúf 
magastető létezik, akár a héjalás, akár az arányok tekintetében. Ha a 
hegyoldalra épült házakat nézzük, sok esetben a magastetős épületek 
feltűnőbbek, kevésbé simulnak bele a környezetükbe, a mögöttük lévő 
ingatlanok számára pedig jobban elveszik a kilátást, mint a lapos tetejűek.

– Mivel településünk már jelentős mértékben kiépült, sajnos 
visszamenőlegesen nem lehetünk nagyobb hatással a településképre, 

nem csinálhatunk a lapostetős házakból magastetőseket, nem tilthatjuk 
meg a modern építészet kedvelőinek, hogy a mai minimál stílust kövessék. 
Viszont ha a TAK-ot valóban komolyan vesszük és mindannyian elfogadjuk 
annak többségi vélemény mivoltát, akkor fogadjuk el ami benne van, 
dolgozzunk azon, hogy minél ismertebbé váljon és energiáinkat inkább 
olyan témákra használjuk, amiben még tudunk elérni dolgokat, tudunk 
képviselni ügyeket!

– Egy település zöldfelületei legalább annyira fontosak, mint az 
épületek. Ebben is hasznos a TAK által összegzett sokirányú tudás és 
tapasztalat. Jó lenne, ha minél többen megismernék, és inkább azon 
fáradoznánk a jövőben, hogy a közterületeink minél szebbek legyenek, 
legyen minél több fánk, közparkunk, az óvodákban és az iskolában 
is legyen elegendő fa, és olyan fákat ültessünk, amelyek hosszú 
távon szépítik a települést, de ugyanakkor nem jelentenek veszélyt a 
környezetükre (lásd invazív fajták).

A közterületek használata
Ez a másik fontos téma. A faluközpontban óriási a közlekedési terhelés, 
kevés a parkolóhely, a kereskedelmi egységek árgus szemekkel figyelnek, 
nehogy olyanok használják az előttük lévő parkolót, akik netán a 
szomszédban költik a pénzüket. De a többi utcában is előfordulnak 
nézeteltérések a közterület használatok témájában. Ezt most például a 
NATE közösségi kertje kapcsán mi is többször megéltük. Holott általában 
figyeltünk, hol és hogyan parkoljunk, igyekeztünk másokhoz igazodni, a 
biztonságot tekinteni elsődlegesnek.

Két fontos szabályt azonban tudomásul kell vennünk:

– A közterületet annak kell karbantartania és tisztaságáról, 
használhatóságáról gondoskodnia, akinek az ingatlana előtt van (még 
akkor is, ha ez nem mindig tűnik igazságosnak).

– A közterületet mindenki jogosult használni! Természetesen általános 
emberi viselkedésszabályok érvényesek kellenek, hogy legyenek: 
vigyázunk, ne tegyünk kárt a rendezett, gondozott előkertben, nem 
szemetelünk, ha a kutyánk ott végezte el, akkor a „termék” eltakarításáról 
gondoskodjunk, stb. De nem mondhatjuk senkinek, hogy ne parkoljon 
a házunk elé! Ez csak a kapunk előtt jogos kérés, ahol akadályozhatják a 
ki- és behajtásunkat!

A minap egészen fura helyzetbe kerültem: több boltban is volt dolgom 
a főutcán. Beálltam az egyik elé, a tulajdonos pedig bentről meglátta, 
más irányba indulok el. Kijött figyelmeztetni, hogy csak a saját vevői 
használhatják a parkolót. Már majdnem elkezdtem magyarázni, hogy de 
hiszen ide is készülök vásárolni, csak előbb a másik helyre (pár méterrel 
odébb) ugornék be. De aztán elment a kedvem tőle. Attól is, hogy 
magyarázkodjak és attól is, hogy ott vásároljak...

De azt megértjük, hogy kevés a parkoló a központban. De fogalmazhatunk 
úgy is, hogy sok az autó... A parkolási gondok megoldása a faluközpontban 
mindenképpen fontos lenne!

Szeressük Nagykovácsit, és tegyünk is érte, hogy minél szerethetőbb 
legyen! Egymással pedig próbáljunk empatikusabbak, megértőbbek 
lenni. Egyéni érdek és közérdek sokszor nehezen egyeztethető össze, 
de talán nem reménytelen. Ha nem is éljük ezt meg gyakran direkt 
formában, azért mégiscsak egymásra vagyunk utalva, lehetnek olyan 
szituációk, amikor ez fokozottan így lesz. És egyébként is: mennyivel jobb 
egymásra mosolyogni, egy-egy kedves mondatot mondani a másiknak, 
mint támadni, bezárkózni!

(www.nate.hu)

Minden nagykovácsi lakosnak sikeres, boldog, közösségi élményekben 
is gazdag 2018-as évet!

Koskovics Éva NATE 

Falusi romantika és nagyvárosi elidegenedés
avagy Nagykovácsi arculata egy kis tükörbenézéssel
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Augusztus 20-án a NATE Nagykovácsi Emlékérmet kapott. Mikor 
meghallottuk, hogy ebben a megtiszteltetésben részesülünk azonnal 
arra gondoltunk, hogy a kitüntetéssel járó 50000 forintos pénzösszeget 
egy a faluban felállítandó meteorológiai állomás létesítéséhez 
szükséges pénzalapba tesszük. Ez a pénzösszeg azonban a teljes nettó 
beruházásnak csak kb. az ötöde, ezért adománygyűjtésbe kezdünk az 
állomás megvásárlásához szükséges hiányzó összeg előteremtéséhez. 
Tesszük ezt azért is, mert úgy gondoljuk, ha a családok akár csak néhány 
ezer forinttal járulnak hozzá, akkor sokunk fogja a sajátjának érezni azt, 
azaz az állomás nem egy kisebb csoporté, hanem a falu teljes közösségéé 
lesz. Adományozni két módon lehetséges. Egyrészt befizetéssel 
vagy átutalással a NATE bankszámlájára (Pilisvörösvár és vidéke 
Takarékszövetkezet, bankszámla száma: 65700086-10128059). Kérjük, a 
szöveges részbe írja be a METEO szót. Másik lehetőség, hogy megkeresi 
valamelyik NATE vezetőségi tagot (http://nate.hu/kapcsolat/), akinek 
átadja az erre szánt összeget és megkapja a pénztári bevételi nyilatkozatot. 
A NATE közhasznú szervezet, így az összeget az adományozó személy, 
illetve szervezet leírhatja az adóalapjából. Az ehhez szükséges igazolást 
postán vagy személyesen eljuttatjuk Önhöz, ha nevét/cégét és lakcímet/
székhelyét, valamint adószámát megírja az info@nate.hu drótposta címre.

Az állomást egyik tagunk Virágos sétányon lévő kertjében tervezzük 
kialakítani, ahol minden szükséges feltétel, az áramellátástól a 
nagysebességű internet elérésig rendelkezésre áll. A mérőállomás 
beüzemelését követően a mért adatok néhány percenként frissülnek a 
NATE honlapján. Az olyan legfontosabb időjárási adatokat mérjük, mint 
hőmérséklet, csapadék, páratartalom, szélerő és -irány, légnyomás, s 
remélhetően a napsütés időtartamát és erősségét is (ha egy megbízható 
mérőszenzor elérhető lesz addigra). Az adatok archiválásra kerülnek 
az Időkép szerverein is, segítve egy nagyobb országos lefedettséget, 
adatsűrűséget. Egy pontosabb előrejelzéshez pedig ez elengedhetetlen.

Joggal kérdezhetik, minek Nagykovácsinak egy ilyen állomás, hiszen 
csak ablakot nyitunk, s pontosan tudjuk, milyen az idő. Igaz, de ha 
éppen nem tartózkodunk otthon ez nem megy. Valójában egy ilyen 
állomás által gyűjtött adatsor legfőbb célja nem is az, hogy egy adott 
aktuális, pillanatnyi értéket megtudjunk. Egyrészt ez az állomás 
hitelesített mérőeszközökkel lesz felszerelve, tehát amit közzéteszünk 
az megbízható, másrészt Nagykovácsihoz az Országos Meteorológiai 
Hálózat legközelebbi mérőállomása is elég távol van.

Az időjárási paraméterek nagymértékben függnek attól, hogy hol 
mérünk. Noha Nagykovácsi egy viszonylag kis település, ugyanakkor 
földrajzi jellemzői miatt nagyon más például a hőmérséklet a falu északias 
kitettségű részein, mint a délies oldalakon. Miközben a Nagyszénás 
oldalában már nincs hó, addig a völgyalji főutcán már a fagy az úr. 
Gondoljanak arra, hogy ha hőség riadót kell elrendelni, akkor egyáltalán 
nem mindegy, hogy milyen adatokat használunk: a helyi vagy egy 
budapesti állomáson mérteket. Ugye már mindenkinek feltűnt, hogy a 
városból jövet az autó hőmérője által mutatott érték zuhanásnak indul a 
Hűvösvölgyi benzinkúttól kifelé.

Eddig csak a pillanatnyi adatokról beszéltünk, de az adatok ereje éppen 
abban rejlik, ha sok és sokféle, folyamatosan és hosszú távon át gyűjtött 
adatunk van. Már ha persze ezek az adatok visszamenőleg is elérhetőek, 
letölthetőek. Már pedig ilyen Nagykovácsi adatsor jelenleg nem létezik, 
következésképpen nem tudunk olyan dologról dönteni, amelyekhez 
időjárási adatokra lenne szükség (házépítési vagy éppen kerttervekhez, 
megújuló energia beruházásokhoz, mint pl. napsütéses órák száma, 
átlagos szélerősség, csapadékmennyiség és eloszlás, hőmérsékleti 
szélsőségek stb.).

Reméljük, hogy pillanatnyi, rövid és hosszú távra vonatkozó érveink 
meggyőzték a nagykovácsi mérőállomás felállításának értelméről. Ha 
igen, akkor kérjük, hogy a fentiekben említett módon járuljon hozzá, 
hogy a közösségnek legyen időjárásmérő eszköze. Hozzájárulását előre is 
köszönjük a falu lakosságának nevében!

Peregovits László NATE

Miért is kell 
Nagykovácsiban 
egy meteorológiai állomás?

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  
tisztelettel meghív minden érdeklődőt  

a Magyar Labdarúgó Szövetség  
Országos Pályaépítési Program keretében megépült 

20x40 méter alapterületű műfüves kispálya  
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program 
keretében megvalósult szabadtéri sporteszközökkel 

felszerelt sportpark
2018. január 12-én,  

pénteken 16 órai kezdettel 
tartandó ünnepélyes átadására  

és az ahhoz kapcsolódó programokra.
Helyszín:  

2094 Nagykovácsi, Nagyszénás utca hrsz. 4561/7

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Nagykovácsi Nagyközség Ön- 
kormányzata jóvoltából 2017.  
karácsonyán több mint 70 
nagykovácsi család vagy 
egyedülálló asztalára kerül-
hetett bőséges élelmiszercso-
mag, amelyeket a helyi lakosok 
szaloncukoradományai még 
tovább gazdagítottak. Köszön-
jük az adományokat, amelyek 
plusz örömöt hoztak ezekbe a 
háztartásokba. 

Köszönet
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Mennyi mosolygó arc
Köszönjük MINDENKINEK, akik felléptek, támogatták, segítették a  
74. Pódium létrejöttét, sikeres lebonyolítását.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester  
A Szeretet himnuszát olvasta fel. (Szent Pál Ko-
rintusiaknak írt 1. levél 13. f.)
A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolát a 
következő tanulók képviselték: Bánhegyi B., 
Bíró Bálint, Csanádi Veronika, Erdélyi Bende 
Leó, Farkas Szonja, Fegyveres-Fiskál Vajta, 
Galántai Márk, Kiss Roland Ádám, Lányi Bíbor-
ka, Pál Melinda, Peták Flóra, Szigetlaki Lili, 
Tenczer Veronika, Tory Anna, Tory Eszter, Tory 
Katalin, Vajay Nóra.

A Kispatak Óvoda Barackfa csoportja. Betlehemes játékot adott elő. Óvo-
dapedagógusaik: Perneczki Péterné és Tóth Mária, dajka néni: Tóthné 
Orosz Andrea.

A Nagykovácsi Általános Iskolából a 4.c osztály tanulói léptek fel. Vezető 
pedagógus: Turcsányi Tünde. A gyerekek: Bíró Borbála, Erdélyi Zóra 
Mia, Fargas Gerda. G. Kovács Mandula, Gulyás Dorka, Kisida Kata, Ott 
Benedek, Pesei Panna, Péter Szabolcs, Surányi Zoé, Szabó Dorina, Tóth 
Boglárka, Tóth Máté.

Az Isadora táncosai: Andersen Emma, Angeli Zsófia, Borbély Andrea, 
Dajka Boglárka, Dajka Dorka, Erdős Kata, Gubis Liza, Harangozó Lilla, 
Hargitai Luca, Kis Janka, Kunos Anna, Láng Mária, Sziebert Anna, Tó-
falvi Maja, Telek Réka, Torvaji Kinga, Váczi Anna, Váczi Boglárka.
Felkészítőik: Szabadi Edit és Kutni Róbert.
Létezik-e a Mikulás? Milbauer Panna a New York Sunban 1889-ben 
megjelent írást olvasta fel.

A gyermekek műsora után a Village musicians karácsonyi dallamokkal 
szórakoztatta a közönséget. Endicot, P. Michael – basszusgitár, ének; Gör-
gényi Gábor – dob; Puszti Zoltán ; szólógitár, ének.

Köszönet illeti még: Az Általános Iskolát, Czene Zsuzsát, Görgényi 
Gábort, a Kispatak Óvodát, Koszecz Gyulát, Köves Szilviát, az Öregisko-
la munkatársait, a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalt,... és a szülőket, 
vendégeket.

Létezik-e a Mikulás?
„A kis Virginia O’Hanlon New Yorkban született 1889-ben. 8 évesen, mint 
sok-sok más kisgyerek, ő is azzal nyaggatta a papáját, hogy mondja meg, 
a Mikulás valóban létezik-e. O’Hanlon papa, miután megunta leánykája 
szűnni nem akaró kérdéseit, azt találta mondani, hogy írjon levelet a New 
York Sun-nak és kérdezze meg őket, mondván: „Ami a Sun-ban megjele-
nik, az úgy is van.” Virginiának nem kellett kétszer mondani. Azonnal tollat 
ragadott és levelet írt a Sun-nak. Szülei legnagyobb meglepetésére, Vir-
ginia választ kapott a napilap vezető újságírójától, Francis P. Church-től. 
A cikk a ma már híressé vált, Yes, Virginia, there is a Santa Claus (Igen, 
Virginia, a Mikulás valóban létezik) címet viselte.

Szeretetet kértünk – 
Szeretetet kaptunk
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Kedves Szerkesztő,
8 éves vagyok.
Néhány pajtásom azt mondja, a Mikulás nem létezik. A papám azt mond-
ja, ha látom, hogy megjelenik a Sun-ban, akkor az úgy van. Tessék meg-
mondani nekem az igazat, létezik a Mikulás? 
Virginia O’Hanlon
Kedves Virginia,
A kis barátaidnak nincs igaza. Ebben a szkeptikus világban már csak ab-
ban hisznek, ami szemmel látható. Úgy gondolják, amit a kis eszükkel 
nem foghatnak fel, az nem is létezhet. Virginia, minden embernek, legyen 
az kisgyermek vagy felnőtt, kicsi az értelme. Ebben a hatalmas Univer-
zumban az ember csupán egy kis hangya. Annyit fog fel ebből a hatalmas 
Mindenségből, amennyit az intellektusa elbír.
Igen, Virginia, a Mikulás létezik. Ugyanúgy létezik, mint a szeretet, a 
nagylelkűség és önfeláldozás. Ezek mind gyönyörűséget, örömöt visznek 
az életbe. Jaj, milyen sivár lenne az élet a Mikulás nélkül! Ugyanolyan szo-
morú lenne, mintha nem lennének Virginiák. Nem lenne gyermeki hit, 
költészet, romantika, hogy elviselhetővé tegye a létet. Semmi másban 
nem lenne örömünk, mint a száraz értelemben. A végtelen fény, mely a 
gyermekkort övezi, kihunyna.
Ne higgyünk a Mikulásban?! Ezzel az erővel ne higgyünk a Tündérekben 
se. Tudod, megkérhetnénk a papádat, hogy fogadjon fel embereket, akik 
Karácsony este a kéményeket figyelik. Hiába állna azonban minden ké- 
mény mellett egy őrszem, a Mikulást senki sem láthatja. És ez mit bizo-
nyít? Semmit. A Mikulást nem láthatjuk, de ez nem jelenti, hogy nem 
is létezik. Látott már valaki tündetáncot? Bizony, az életben azok a leg- 
csodálatosabb dolgok, amelyeket szabad szemmel nem lehet látni, ame-
lyek létezését nem igazolja a tudomány.
Szét lehet szedni a kisbaba csörgőjét, hogy megnézzük, mitől csörög, 
ám a látható és a láthatatlan világ között olyan fátyol van, melyet a 
legerősebb ember sem tud széttépni. Csak a hit, a képzelet, a szeretet, 
a romantika képes pár pillanatra felvillantani a fátyol mögötti természet- 
feletti szépséget és ragyogást. Valóság mindez? Ó, Virginia, semmi más 
nem valóságosabb és maradandóbb. Igen, a Mikulás létezik és örökké lé-
tezni fog. Ezer év múlva, nem is, Virginia, több tízezer év múlva is boldog-
ságot fog csempészni az igazi gyermekek szívébe.”
A magyar fordításért köszönet Tinkmarának.
http://tinkmara.freeblog.hu/categories/New_York_nevezetessegei/

Csodálatos élményben lehetett része mindenkinek, aki részt vett a 
Nagykovácsi Művészeti Iskola Kodály Zoltán tiszteletére rendezett 
koncertjén. 
Növendékeinken és tanárainkon 
kívül  olyan elismert és nagyszerű 
művészek szerepeltek, fogadták el 
meghívásunkat, mint Sebő Ferenc, a 
Kodály Kvartett, Szalonna és bandája. 
A közös muzsikálás, táncolás, együtt- 
éneklés  maradandó emlék, mely biz-
tosan lenyomatot hagy gyermekeink 
lelkében. Élményekkel feltöltekezve, a 
ZENE hatalmas erejével  gazdagodva 
térhettünk haza.

Tisztelet Kodálynak
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November 21-én, Budaörsön került sor a Bolyai Anyanyelvi Csapatver- 
seny eredményhirdetésére. Az eseményre csak azokat a csapatokat hívták 
meg, amelyek évfolyamukban az első hat valamelyikén végeztek.
Büszkén mondhatom, hogy Nagykovácsiból népes küldöttség érkezett a 
helyszínre, mert hat négyesünk is rangsorolta magát.
A harmadik osztályosok mezőnyében Erdőszegi Klára tanítónő két csa-
pata is előkelő helyen végzett.
3. helyezést értek el: Mátyás Dóra, Bognár-Incze Orsolya, Lővenberg 
Nádja, Rantal Sára.

4. helyen végzett: Pethő Édua, Tőgyi Lujza, Tőgyi Huba, Kiss Olivér.
Az ötödikesek között Kakukné L. Emília tanárnő tanítványai az 5. helyen 
végeztek: Andersen-Soós Emma, Holics Hanna, Környei Kristóf, Torvaji 
Kinga.
A hatodikosok versenyében Hanula Krisztina tanárnő diákjai az 5. he- 
lyezést érdemelték: Ilcsik Boglárka, Németh Eszter, Simon Zselyke,  
Somorjai Dorka.
A nyolcadikosok között Bárány Judit tanárnő két csapata is a meghívot-
tak között volt.
5. helyezett lett: Barlay Emese, Földesi Katinka, Golda Ilona, Láng  
Borbála.
1. helyezést ért el, s ezzel bejutott az országos döntőbe: Kostyál Hanna, 
Rákóczi Bianka, Sallay Róza, Telek Bence tanulóink által alkotott csapat.

Gratulálunk a szép eredményekhez! Nagyon büszkék vagyunk rátok!

Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny 
területi forduló

December második szombatján rendezték a Bolyai Anyanyelvi Csapat-
verseny országos döntőjét. Az eseményre a 8. a osztály Kostyál Hanna, 
Rákóczi Bianka, Sallay Róza és Telek Bence alkotta négyese kapott 
meghívást, mert a megyei fordulóban az első helyen végeztek. A gye- 
rekek derekasan állták itt is a sarat, mert a délelőtti írásbeli fordulóban in-
dult 25 nyolcadikos csapat közül a 4. legjobb pontszámot érték el, amivel 
jogosultságot szereztek a délutáni szóbeli megmérettetésre. 
Ezen először két hasonló alakú szó (szabatos – szabados) jelentését kel-
lett értelmezni, majd egy szövegben meg kellett találni a palindrom  
(visszafelé olvasva is ugyanaz) szavakat, szókapcsolatokat. Végül a szaba-
don választott produkciót kellett bemutatni a zsűrinek.
A végső elszámolásban a tiszteletet parancsoló ötödik helyet sikerült 
megszerezni.
Nagyon büszke vagyok a négy tanítványomra, és kívánom, hogy lelkese-
désüket és anyanyelvünk iránti odaadó versenykedvüket a középisko-
lában is őrizzék meg! 

GRATULÁLOK

ÖTÖDIK HELYEZÉS AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN
Bárány Judit magyartanár

Egy nap megtudtuk, hogy meghívtak minket a Pest megyei matematika 
verseny eredményhirdetésére, mert magas pontszámot értünk el a fe-
ladatok megoldásakor.

Mikor odaértünk Budaörsre, már nagyon izgultunk. Az eredményhirde- 
téskor a hatodik helyezéstől a negyedikig mondták el a díjazott csapa-
tok nevét. Utána következett az izgalmas rész: kihívták a harmadik helye- 
zettet, a másodikat és ekkor már tudtuk, hogy mi lettünk az elsők. El sem 
akartuk először hinni. Az ajándéktasakban még nagyobb meglepetés várt 
minket. Egy meghívó az országos versenyre.
Így tovább folytattuk a gyakorlást. Nehezebb feladatsorokat oldottunk 
meg és szóbeli versenyfeladatokkal is készültünk. Néha még matematika 
órán is adott példákat Ildikó néni. Az osztálynak mutattuk be, hogyan szá-
moltunk.
Egy november végi szombaton elindultunk az országos versenyre, Békás-
megyerre, a Veres Péter Gimnáziumba. A teremben, ugyan úgy, mint a 
megyein, minden csapatnak kijelölt helyre kellett ülnie. Felosztottuk a 
feladatokat egymás között és elkezdtünk dolgozni. Voltak nehezebb és 
könnyebb példák is. Megbeszéltük, amit nem értettünk, s közösen oldot-
tuk meg az utolsó példákat.
Amikor letelt az egy óra, beszedték a megoldásokat, s elmehettünk 
ebédelni. Volt időnk az udvaron is játszani. Azután jött az eredményhir-
detés.
A szóbeli fordulóig nem jutottunk el, de így is nagyon örültünk, hogy a 35 
csapatból a 25. helyen végeztünk. Sokat tanultunk a felkészülési időben, 
s reméljük, felső tagozatos korunkra sem felejtjük el.
Boldogan, de kissé fáradtan indultunk haza.

ORSZÁGOS BOLYAI MATEMATIKA VERSENYEN
Tuba Lídia, Sebők Zsófia, Márta Szilárd, Telek Csongor 4.b osztályos tanulók
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Felső tagozatos diákjainkat ebben a tanévben is beneveztük a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság szervezésében megrendezésre kerülő Kárpát-
medencei helyesírási versenybe.
November 22-én került sor az iskolai selejtezőre. 65 lelkes versenyző írta 
meg a helyesírási tesztsort és a tollbamondást. A legjobb eredményeket 
az alábbi résztvevők érték el:
5.  osztály   6.  osztály
1.  Lőkös Léna 5.b   1.  Egri Vince 6.c 
2.  Kunos Anna 5.b   2.  Somorjai Dorka 6.a
3.  Beláz Lili 5.d   3.  Fehér András 6.c

7.  osztály   8.  osztály
1.  Trencsánszky Natasa 7.b  1.  Telek Bence 8.a 
2.  Trencsánszky Zsófia 7.b  2.  Földesi Katinka 8.b
3.  Kovács Virág 7.b   3.  Golda Ilona 8.b
3.  Vajdics Fanni 7.a
   
A nehéz feladatokért 100 pontot lehetett kapni. A megyei fordulóba való 
bekerüléshez legalább 90 pontot kellett elérni. Ez két tanulónknak si- 
került: Egri Vincének és Telek Bencének.

Minden díjazottnak gratulálok! 

Köszönöm szépen Kakukné L. Emília és Hanula Krisztina kolléganőimnek, 
hogy segítségemre voltak a rendezvény lebonyolításában és a verseny- 
feladatok javításában!

Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny
Bárány Judit magyartanár, a verseny helyi szervezője

Iskolánkban több mint húsz éve hagyomány, hogy november utolsó 
szombatján bált tartunk a gyerekek és szüleik részére. Az idén november 
25-én, Katalin napon volt a rendezvény.

A bál első felében kézműves foglakozáson vehettek részt a tanulók: gyer-
tyát márthattak, képeslapot, csuhédíszeket, asztaldíszeket, cserépcsengőt, 
tűnemezeléssel karácsonyfadíszeket készíthettek. A foglalkozások alatt 
lehetett még Katalin próbázni apró nyereményekért.
A foglalkozások után a táncházat az ötödik osztályos néptáncosok bemu-
tatója nyitotta meg.
A Szigony zenekar muzsikájára, Huszárné Czene Zsuzsanna irányításával 
moldvai táncokat tanultak a résztvevők. 
A szünetben köszöntöttük a Katalinokat, Andrásokat, Miklósokat, Borbá-
lákat, Lucákat, egy hagyományos névnapköszöntő énekkel.(Az ő névnap-
juk jeles napokra esik.)
A bált közös énekléssel fejeztük be.
Tartalmas, szép délután töltöttünk együtt.

Katalin-bál
Dutkainé Bödő Gabriella szervező pedagógus

November 28-án, kedden természettudományos nap volt az iskolában, 
melynek témája az áramlás volt. 
Minden tanár a tantárgyához kapcsolódó kísérletet mutatott be, vagy 

mesélt róla. Mi, diákok sorra látogattuk az általuk szervezett programokat. 
Számítástechnika-tanárunk az információ áramlásáról tartott előadást. A 
kémiához kapcsolódva a részecskék áramlásáról, a biológia-előadáson a 
levegő áramlásáról beszélgettünk.
Nagyon kellett figyelnünk, mert a nap végén az elhangzottak alapján 
összeállított totót töltöttünk ki. A legjobb eredményt elért osztályok 
jutalmat kaptak, de a többiek sem távoztak üres kézzel, mert a foglal- 
kozásokon sok olyan dolgot ismerhettünk, tudhattunk meg, amire az 
órákon nem lett volna lehetőségünk. Nekünk, 8.-osoknak ez a továbbta-
nulásban, pályaválasztásban is nagy segítséget nyújthat.

Természettudományos nap
Papp Csenge 8. b
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Adventi időszakban hétfő reggeleken kicsik és nagyok gyűltek össze 
az iskola aulájában. Meggyújtottuk a gyertyákat az adventi koszorún, 
megálltunk egy kis időre és együtt hallgattuk a meghitt műsorokat.
A hagyományos reggeleken idén a 2.c, 3.a és a 4.c osztály diákjai me-
lengették szívünket karácsonyváró énekekkel, hangszeres zenéléssel. 
Köszönjük a szereplőknek és a felkészítő, szervező pedagógusoknak: 
Kleinné Turcsányi Tündének, Balik Mónikának, Balássyné Angeli 
Tímeának! 

Adventi reggelek 
az iskolában

Iskolánkból Kiss Roland Ádám 5. b osztályos tanuló első helyezést ért el az idei magyar- 
országi „E hód: HÓDítsd meg a biteket” Bebras Nemzetközi informatikai és számítógép-
készség versenyen az 5-6. osztályosok korcsoportjában. A díjkiosztó 2017.12.8-án volt az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Karán. Ekkor a hallgatók által szervezett 
bemutató foglalkozásokon is részt vehettek a díjazott tanulók. Itt volt problémamegoldó 
szabaduló szoba, a programozás és a robotika alapjaival ismerkedhettek, vagy akár inter-
aktív képeslapot is készíthettek a gyerekek.

Ezúton is gratulálunk Rolandnak, és további sok sikert kívánunk! 

„E-hód: HÓDítsd meg a biteket” 
verseny 2017
Varga Károly informatikatanár

Közel 100 napközis gyerek vett részt az Öregiskolában december 1-jén 
a Nagy-Szénás védett növényeiről szóló előadáson. A foglalkozást  
Becsei Katalin a Duna-Ipoly Nemzeti Park hivatásos környezetvédője tar-
totta vetítéssel egybekötve.
A gyönyörű virágfotókat Köves Szilvia fotóművész készítette, amelyek 
kép formájában is láthatók voltak a falon.
A Szénások hegycsoport Európa- diplomás terület, mivel nemcsak Ma- 
gyarország, hanem Európa számára is értéket képvisel a növényvilága. 
A dolomit gyepeken ritka növény- és állatfajok élnek, amelyeket fontos 
lenne az itt élő embereknek ismerni és megóvni.
Katalin elsőként a hóvirágot mutatta be, melyet napjainkra védetté nyil-
vánítottak amiatt, hogy számuk jelentősen megfogyatkozott az emberi 

kapzsiság miatt. A védett virágok sorát a lila leánykökörcsin, a sokszínű 
nőszirom, a gombos varjúköröm, az ezüstvirág, az István király szegfű 
folytatta. A leghíresebb virág mégis a pilisi len, amely sehol máshol a vi-
lágon nem él, csak a Szénásokon. Ezt a különleges sárga virágot Borbás 
Vince fedezte fel 1879-ben. A májusban nyíló mikrocsodát csak szak- 
vezetéssel lehet megtekinteni. Mindenkinek ajánlom, aki még nem lát-
ta, hogy nézze meg. Sajnos a pilisi len állomány csökkent a talaj menti 
hőingadozás miatt, ezért fokozottan kell rá vigyázni.
Nekem mindig nagy élményt jelent, amikor az erdei sétám során megpil-
lantok egy-egy orchideát, amelyek hegyen nyílnak, mint például a vitéz-
virágot, a sömörös kosbort vagy a tarka kosbort.

A program végén állatokkal kapcsolatos játékokat is játszhattak a gye- 
rekek. Ki kellett találni, milyen állat bőrét terítették magukra a nebulók.
Gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt tartalmas és emlékezetes marad 
ez a délután.

Az itt élő embereknek nagy a felelőssége abban, hogy a természeti kin- 
cseink megmaradjanak és gyermekeink, unokáink is gyönyörködhes- 
senek bennük.

Közös kincseink 
a Nagy-Szénáson
Tóth Mihályné napközis tanító
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Novemberben rajzórán készültünk a 
Hagyományok Háza rajzpályázatára. 
Ildikó néni több, a téli ünnepkörhöz 
kapcsolódó népszokásról mesélt 
nekünk. Betlehemezés, Regölés, 
Szent-család járás és Lucázás közül 
választhattunk.
Én a Betlehemezést rajzoltam, mert 
egy kicsit emlékeztetett a tavalyi 
műsorunkra. Vízfestéket, zsírkrétát, 
porpasztellt és filctollat is használ-
tam. A kép egy betlehemes csapat- 
ról szól, akik egy fehér templomot 
visznek este az utcán. Mögöttük egy 
régi ház található.

Miután mindenki rajza elkészült, Ildikó néni elvitte a munkáinkat a Ha-
gyományok Házába.

December 10-én, va- 
sárnap anya reggel 
úgy keltett, hogy 
templom után el- 
megyünk Budapest- 
re, egy karácsonyi 
vásárra. A vásár egy 
épületben volt. Népi 
játékokat, ruhákat, 
nemez pénztárcákat 
árultak. Volt egy 
kiállítás is a 110 éves 
Halasi csipkéről. 
Gyönyörű képeket 
láttunk. Nemsokára kezdődött az előadás. Nagyon meglepődtem, mikor 
meghallottam, hogy a Hagyományok Háza országos rajzversenyének 
eredményhirdetésére jöttünk. Örültem, mikor kihirdették, hogy 2. he- 
lyezett lettem az alsó tagozatosok közül. Több, mint 500 kép közül 
választották ki az enyémet.
Kaptam egy oklevelet, egy dossziét, amelyben játékgyűjtemény, foglal- 
koztató füzet, memóriajáték van, szűrhímzés és fafaragás motívumokkal. 
Nagyon szép.
Nagy öröm volt ez nekem, mert ekkora meglepetés még nem ért soha. 
Az osztálytársaim is megtapsoltak az iskolában, közösen néztük meg az 
albumot.

ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT 
A HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN
Kiss Izabella 4. b

A Nemzeti Szín-
ház a 2017-2018-as 
évadban programot 
indított „Nemzeti a 
diákokért” címmel, 
melynek keretében 
négy előadás, köztük 
a János vitéz diák- 
csoportok és kísérőik 
számára ingyene- 
sen látogatható. Ezt 

a lehetőséget kihasználva november végén a Nagykovácsi Általános 
Iskola felsős diákjaival, összesen százötvenen, részt vettünk ezen a remek 
előadáson. 

A darabot főleg kaposvári és budapesti színi növendékek játszották, a 
banya szerepében pedig Szűcs Nelli nyújtott kiemelkedő alakítást.
Külön élmény volt számunkra a színház épülete és környezete, valamint 
az esti utazás, melynek során a rakpartról megcsodálhattuk a gyönyörű, 
kivilágított Budapestet.
„Az előadás nekem nagyon tetszett. Fantasztikus díszletek voltak, 
gyönyörű jelmezeket láttunk. A szereplőkön látszott, hogy élvezték az 
előadást.”  Szegedi Gyöngyi 7.b
„A legjobb rész szerintem az volt, amikor a franciákat megtámadták  
a kutyafejű tatárok és a magyar huszárok segítettek legyőzni az ellen-
séget.”  Laczkovich Lóránd 7.b
„A színház azonnal nagyon megfogott, ahogy a modern és a régi stílusok 
keverednek. Belül a kék, arany, fa, üveg és a márvány dominál. Legjob-
ban a kristálycsillár tetszett, ami a nézőtér felett ragyogott.”  Trencsánszky 
Zsófia 7.b
„Nagyon szépek voltak a kivilágított hidak, de a legszebb a Parlament 
volt.”  Géró Péter 7.b
Reméljük, hogy még sok ilyen élményben lehet részünk.

Irodalom óra
Vass Éva szervező tanár

November 24-én Pilisvörösvárra utaztunk a Futsal Diákolimpia IV. kor- 
csoportos körzeti selejtező versenyére. 4 csapatból az első kettő jutha-
tott tovább a körzeti döntőre. Az első mérkőzést a legerősebb csapattal, a 

Piliscsabai iskolával 
játszottuk. A papír-
forma igazolódott, 
így ők is nyertek. A 
második meccset 
könnyedén hozta 
csapatunk így az 
utolsó mérkőzés 
döntött a továbbju-
tásunkról, amit szo-
ros küzdelemben, 
de megnyertek a 
fiaink.
Így iskolánk to- 
vábbjutott a kör- 

zeti verseny dön- 
tőjére, amit 27-
én rendeztek Tö- 
rökbálinton. Itt  
is négy csapat 
versengett a to- 
vábbjutásért. Az 
első mérkőzést 
fölényesen nyer- 
ték a fiúk. A 
második mecs- 
csen sajnos újra 
alul maradt csa-
patunk a Pilis- 
csabai iskolával 
szemben. Ennek  
és a többi ered- 
ménynek kö- 
szönhetően az utolsó mérkőzést már tét nélkül játszották fiaink. Har-
madik helyen végzett iskolánk.

A csapat tagjai: Bánkuti Olivér, Bertalan Csongor, Bertalan Tamás, Géró 
Péter, Golda Márton Zoltán, Gomola Dominik, Ihász Benedek, Simon 
Keve, Szűcs Krisztofer, Ullmann, Ullmann Gergely, Várai Medárd 

Testnevelés és Sport
Erdei Sándor testnevelő tanár
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A Kispatak Óvoda decemberben nyerte el immár másodszor (Dózsa 
György utcai tagóvoda) és harmadszor (Kaszáló utcai székhely óvoda) 
a Zöld Óvoda címet. A program kiemelten fontos számunkra, hiszen 
a környezettudatosság beültetése óvodásaink szívébe és fejébe 
elengedhetetlen jövőnk szempontjából.
Az idei évben szerettük volna elérni, hogy a pedagógia által elérhető 
céljainkat más módon is segíthessük. Óvodánk neve kötelez minket 
arra, hogy a víztakarékosság, a vízzel való tudatos gazdálkodás 
elsődleges „zöld” szempont legyen életünkben. Kerestük a 
lehetőségeket, melyekkel jelentős eredményeket érhetünk el ezen a 
területen. 
Kutakodásunk során találtunk rá az ÖkoEnergia Kft.-re. A cég filozófiá-
ja egybeesik a Kispatak Óvoda szemléletével, hiszen energiahaté- 
konyságra inspirálják partnereiket. Vízadagolóik segítségével a fel-
használók vizet takaríthatnak meg – nagyon sok vizet. Mivel a fel nem 
használt víz jelentős része meleg víz így hőenergiát is spórolunk és 
egyidejűleg csökkentjük a CO2 kibocsátást.

Az álom, hogy tervünk megvalósuljon decemberben vált valóság-
gá. Nagykovácsiban tevékenykedik a HOTEX Service Kft., melynek 
vezetője Bartykowszki Gábor megkeresett bennünket hihetetlen 
„ajándékával”.
A Nagykovácsiban jegyzett cég minden évben részese a felelős vál-
lalati adományozásnak. Számos esetben támogattak már országos 
alapítványokat, jótékonysági szervezeteket. Idén lokális szinten a Kis-
patak Óvodát emelték be támogatási programjukba, hiszen gyerme-
kük immár e közösség tagja lett. 
Szerettek volna olyan támogatást adni, mely az egész óvoda minden 
gyermekét eléri és segíti nevelésüket. A HOTEX Service Kft. vállalása 
tette lehetővé, hogy a víztakarékossági program intézményünk va- 
lamennyi épületében megvalósulhasson még az idei évben. 
Terveink szerint a 2018-ban várható megtakarítás következtében a 
költségvetésben jelentkező többlet pedig gyermekeink nevelés és fej- 
lesztése érdekében olyan célokra fordítható, mely e program nélkül 
nem valósulhatna meg. 
Köszönjük a HOTEX Kft.-nek, hogy támogatta óvodánk környezettu-
datos szerepvállalását és a nagykovácsi gyerekek érdekében végzett 
pedagógiai munkánkat. Köszönjük a hozzáadott értéket, és azt, hogy 
együtt mondhatjuk: a jövőt most alkotjuk.

Karácsonyi ZÖLD ajándék
Szabó Orsolya intézményvezető

Örömmel tudatjuk, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Kaszáló utcai 
óvodája ebben az évben harmadik alkalommal pályázta meg és nyerte 
el a „Zöld Óvoda” címet. 
A Dózsa György utcai tagóvoda második alkalommal részesült az elis-
merésben.  

A cím elnyerése az óvodás 
korú gyermekek környezeti 
nevelése terén végzett 
tevékenység megbecsülé- 
seként adható.
A cím használatára 2020. 
december 31-ig vagyunk 
jogosultak.
A díj átvételére ünnepé-
lyes körülmények között, 
szakmai nap kereté-
ben került sor a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum-
ban.
Bízunk benne, hogy a kiváló 
tárgyi feltételek megléte és 
óvodapedagógusaink szín- 
vonalas szakmai munkája 
a jövőben is a cím további 
megtartását eredményezik 
számunkra.

Zöld Óvoda 
Szabó Éva tagóvoda vezető A Linum Alapítvány meghívására a Kispatak Óvoda Barackfa csoportos 

gyerekei készültek nagy szeretettel, hogy a világ legszebb történetét ad-
hassák elő a programon résztvevők számára. A Betlehemi jászol körüli 
történések eljátszása, a kicsiny óvodások csengő éneke, meséje minden 
bizonnyal melegséget hoztak a szívekbe.
Niedermayer Anna – Barackfa csoportos szülő – így írt a varázslatról:
„Titkos” készülődés folyt december elején a Barackfa csoportban. Otthon 
nem is sejtettük, hogy az óvónénik és a gyerekek micsoda meglepe-
tés előadásra készülnek. Marcsi, Marika és Andi ismét nagyon kitettek 
magukért, rengeteget gyakoroltak, próbáltak a gyerekekkel. Nehéz fe-
ladat előtt álltak a kicsik, hiszen rengeteg néző előtt kellett szerepelniük. 
Nem is tudom ki izgult jobban, a gyerekek, az óvónénik vagy mi szülők. 
Az előadás nagyszerűen sikerült, és azt hiszem a végére mindannyian  
biztosak lehettünk benne, hogy a jelmezek igazi karácsonyi angyalkákat 
takartak.
Köszönjük nektek kicsiny angyalok a szeretet játékát!

Pódium a szeretetről
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„Adventi hírnök, friss fenyőág...”
Elérkezett az év utolsó hónapja, a december, ezzel kezdetét vette az 
adventi időszak, amely varázslatot hoz az emberek szívébe, a gyerekek 
számára sok meglepetést tartogat.
Kis óvodánkat ünnepi díszbe öltöztettük kívül- belül, a faliújságokat 
a gyermekek által készített színes alkotások díszítik. Adventi nap-
tárunk segítségével számoltuk, hány nap van még karácsonyig, az 
adventi mesekalendáriumból mesékkel, versekkel és karácsonyi 
énekekkel gazdagítottuk az ünnepre való ráhangolódást. Kézműves 

foglalkozások keretein belül a Süni csoportban mindenki elkészítette 
a saját adventi koszorúját, karácsonyfáját, készültek különböző tech-
nikákkal fenyőfadíszek, dugó angyalkák. A Fülesmackó csoportban is 
szorgoskodtak a gyerekek: karácsonyfadíszeket, csilingelő harangot 
készítettek, és egyik nap finom mézeskalács illata költözött a szobába. 
Ezen kívül még egyéb programokkal is készültünk: december 11.-én 
bábelőadásra vittük ovisainkat az Öregiskolába, 18.-án a Süni csopor-
tosok megnézték a Diótörő előadást az Amerikai Iskolában, amelyben 
a csoport 2 kis angyalkája is szerepelt. Karácsonyváró délutánunkon a 
Fülesmackó csoport mesejátékot adott elő, a Süni csoportban Luca-
napi jókívánságok hangzottak el és a szülőkkel közösen el is ültettük 
az idei Luca búzánkat. Az udvaron, a tűz körül gyertyagyújtással és 
közös énekléssel kívántunk egymásnak áldott, békés karácsonyt. 

Adventi készülődés 
a Száva utcai kisoviban
Solymosné Proszonics Patricia Süni csoport óvodapedagógusa

Az év egyik legszebb időszakában, Adventkor, sok helyen vásárt ren-
deznek az emberek. Mi itt, a Dózsa György utcai tagóvodánkban már 
sok éves hagyományunkat követve, december 8-án tartottuk meg az 
adventi vásárunkat.
A gyerekekkel már november végén elkezdtük készíteni a vásári por-
tékákat.
Mézeskalács tésztát gyúrtunk, majd az ügyes kis szorgos kezek ál-
tal megszülettek a szebbnél-szebb mézeskalács formák. A gyerekek 
önállóan, nagy odafigyeléssel készítették a süteményeket.

De nem csak mi 
készültünk a vásárra 
a gyerekekkel, sok 
család időt és ener-
giát nem sajnálva 
sütött finomabbnál 
finomabb sütemé-
nyeket, készített sok 
szép ajándéktárgyat, 
amelyekkel hozzájárultak a kínálat gazdagításához.
A gyermekek szüleikkel kézen fogva csodálták és vásárolták meg a 
nekik oly tetszetős portékákat. A vásárlásban elfáradt kicsik és nagyok 
a teaházban pihenhették ki fáradalmaikat.
Köszönjük minden kedves szülőnek az előkészületekben és a vásáron 
való részvételt!

Adventi vásár 
a Dózsa oviban
Teremi Enikő óvónő Pillangó csoport
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December fontos hónapnak számított FU14-es csapatunk számára, 
hiszen az Országos Gyermek Bajnokság Dömsödön rendezett utolsó 
fordulójában dőlt el merre folytatjuk tovább. A tabella állása szerint 
Tökölt ugyan nem tudtuk befogni, de nagy eséllyel indultunk a felsőházi 
szereplés felé. Ehhez azonban mindkét meccset nyernünk kellett.
December 2-án a fiúk nagy lendülettel és erőbedobással vetették bele 
magukat a mérkőzésekbe. Első meccsünket az egyre jobb teljesítményt 
nyújtó érdi Kőrösi KDSE csapata ellen vívtuk. Már a legelején 
nyomatékosították a srácok ellenfelükben, hogy ők ide győzni jöttek. 
Lehengerlő teljesítménnyel nyerték a találkozót 31-10 arányban.
Második mérkőzésünket az örök rivális Dunaharaszti MTK ellen játszottuk, 
akik sokszor keserítették meg az életünket, de okulva az előző meccsek 
tapasztalataiból, sokkal rutinosabban kezdtük a játékot. Ellentmondást 
nem tűrően dobálták a gólokat a fiúk, ezzel térdre kényszerítve 
ellenfelüket. A találkozó véghajrájában az utolsó másodpercben is egész 
pályás gólt szerezve tették fel az „i”-re a pontot: 33-11 IDE!!
Így tehát eldőlt a kérdés... Februárban a FELSŐHÁZBAN folytatjuk !
OSB lány csapatunk decemberben pihenőt kapott, miután minden 
fordulót lejátszott, így arra használtuk az időt, hogy erőnlétileg és 
gyorsaságban fejlődjenek.
OSB fiú csapatunk két ellenféllel is találkozott a hónapban.
Elsőként a már ismert Gödöllői csapatot köszönthettük hazai 
környezetben. Nagyon sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok a 
mérkőzésen. Az ellenfél góljaira érkezett válasz a részünkről, de a 

véghajrában a csere nélkül játszó csapatunk elfáradt, így ellenfelünk vitte 
el a két pontot.
Másodikként egy igen neves csapathoz látogattunk Budapestre. 
Ellenfelünk a tabellavezető Budapest Honvéd egyesülete volt. A 
srácok kissé megszeppenve sorakoztak fel a pályára, de 10 perc után 
összeszedték magukat és rutinosan hozták a kötelezőt. Ellenfelünk edzői 
a mérkőzés után dicsérték a precíz megoldásokat, az óriási akaraterővel 
rendelkező játékosainkat. Remek hangulatban köszöntünk el egymástól.
Összességében csapataink nagyon sokat dolgoztak és hajtottak az idén. 
Minden dicséretet megérdemelnek.
Kívánok minden gyermeknek és szüleiknek minden szépet és jót a 
szünetre. Pihenjenek sokat!
Sikerekben gazdag boldog új esztendőt!
hajossyreka@gmail.com; 30 697 2276

Kéziseink 
decemberi hajrája
Hajóssy Réka utánpótlás edző

Ebben az évben is komoly mérkőzések várnak ránk a teremben, hiszen a 
Szövetség egy csoportba sorolta a futsal egyesületeket és a focicsapatokat. 
Hogy egy csapatnak se menjen el a kedve a játéktól, mert egy merőben 
más játékerővel találkozik, a Szövetség döntése alapján az eredmények 
ezúttal másodlagosak, és minden meccs után a jegyzőkönyvben a 
mérkőző csapatok kapnak egy-egy pontot. Tehát az alapszakaszban az 
a lényeg, hogy mindenki, minél többet tudjon játszani és kihasználni a 
meglévő teremadottságokat.
Dunabogdányban kezdtük a szezont, mindjárt két komoly ellenféllel 
találkozva. A pilisvörösvári és a leányfalui csapat volt az ellenfelünk, és a 
kezdeti bizonytalankodás után az első félidő második felére már szépen 
felvettük a futsal ritmusát és mind a két találkozón remek partnerei voltunk 
ellenfeleinknek. Harcosságáért, küzdenitudásáért és néhol szép technikai 
megoldásaikért is dicséret illeti a srácokat.

A következő megmérettetés 
Solymáron vár ránk 
december 30-án, mikor 
a Kelen SC és a Solymár 
csapataival játszunk.
Szeretettel várjuk a 
labdarúgás és kézilabda 
iránt érdeklődő srácokat-
lányokat, akik mozogni, 
sportolni szeretnének és 
részesei lenni egy remek 
közösségnek, a Sólymok 
csapatának!

heroldistvan@gmail.com;
20 439 0111

Beindult 
a futsalszezon
Herold István
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Ha December, akkor Debrecen! A Nagykovácsi USE ismét megmérettette 
magát a Debreceni Karácsonyi KUPÁN, ami 26 éves története során mára 
az egyik legnagyobb és a legszínvonalasabb közép-európai gyermek lab-
darúgó tornává vált!
A 2002-es csapat büntetőpárbaj után megnyerte az Ezüst Kupát!!!
A torna kezdete előtt talán ettől a korosztálytól vártuk a legkevesebbet, 
ám ez az összetartó, a lelkét minden meccsen kitevő csapat ránk cáfolt 
és nagy küzdelemben, szép és eredményes játékkal megnyerte az Ezüst 
Kupát.
A 2007-es korosztály győzött a Kijev ellen és a 3. helyért csak büntetőkkel 
maradt alul a Csepel ellen. Bár így nem sikerült az egész hétvégés teljesít 
ményre feltenni a koronát, de legfiatalabb résztvevő csapatunk így is büsz-
ke lehet magára, ahogy mi is azok vagyunk rájuk. Szemmel látható volt, 
hogyan fejlődik bennük meccsről-meccsre az „együtt-egymásért” érzése, 
miként válik az elmélet gyakorlattá. Arra pedig külön büszkék vagyunk, 
hogy ilyen fiatalon, ennyire tudatos játékot tudtak játszani a srácok.   
A 2006-os korosztály derekasan focizott, de a komoly eredmények még 
elmaradtak, a torna során óriási fejlődésen ment keresztül a játékuk. Mivel 

ebben a korosztályban rengeteg az egyénileg kiváló játékos, évek óta a 
legnagyobb bajuk, hogy csapatként még nem üzemelnek tökéletesen, 
mindent egyénileg próbálnak megoldani. Ez ezen a tornán rengeteget 
változott, kezdenek csapattá érni! Hajrá!
A 2004-es korosztály pedig „kiérdemelte” volna (ha lett volna ilyen ,díj’), a 
teljes mezőny legszerencsétlenebb csapata elismerő címet. Az első napi 
holtverseny alapján pénzfeldobás után a legjobb 8 csapat közé is kerül-
hettek volna, de a sors nem volt kegyes hozzájuk, így „Aranykupa” helyett 
az „Ezüstkupa” küzdelmeiben vehetett részt. A második napon tovább 
folytatódott a pech széria, két elvesztett büntetőpárbaj és kihagyott  
helyzetek sokasága jellemezte játékukat. A Pest Megyei őszi bronzérmes 
csapatunk hat meccsen mindössze 2 rendes játékidős vereséget szenve-
dett. Csak kis szerencse hiányzott egy komoly eredményhez. 
Összességében a NUSE csapatáról elmondható, hogy ez a szereplés egy 
óriási siker a mezőny talán egyetlen olyan egyesületétől, amelyik egy 
kis településről érkezett a nagy „első osztályú” csapatok közé, hiszen 
a tornán olyan társaságok voltak, mint az MTK, DVSC, OLASZ FOCISULI, 
KIJEV, III.KERÜLET, BEOGRAD, KOLOZSVÁR, stb. 
A NUSE mindenkinek komoly ellenfele tudott lenni, ez pedig több mint 
elég. 
Köszönjük SRÁCOK! A 2002-es korosztály pedig megnyerte az ezüst kupát! 
(Ja, ezt már írtuk!)
A MEDVE NEM JÁTÉK! HAJRÁ NUSE, HAJRÁ NAGYKOVÁCSI!
Ha tartozni akarsz egy kiváló és eredményes közösséghez, akkor láto-
gass el és kedveld a NUSE Facebook oldalát, tájékozódj honlapunkon 
– www.nuse.hu, vagy nézz be hozzánk egy pörgős edzésre – hidd el 
érdemes! 
FOLYAMATOSAN VÁRJUK A TEHETSÉGES FOCISTÁKAT 5 ÉVESTŐL A 
FELNŐTT KORIG!
Köszönet a csapat támogatóinak, akik hozzásegítenek az újabb célok 
eléréséhez!

MI ÍGY KÖSZÖNTJÜK AZ ÚJ ÉVET
„EZÜSKUPA” GYŐZELEM!

„A mással jót tevő ember bővelkedik,
aki mást felüdít, maga is felüdül.”
                               Példabeszédek 11:25

A tévében figyeltem fel egy riportra, melyben a Mátrix Közhasznú Alapít-
vány kórházaknak gyűjt mesekönyveket és játékokat, így segítve a 
lábadozás néha fájdalmas napjait. Nagyon szimpatikus volt a kezdemé-
nyezése, ezért azonnal megkerestem Rácz Anettet, az alapítvány elnökét.
A Mátrix Közhasznú Alapítvány 2003 óta közhasznú, tevékenysége során 
évente tízezernél is többször segít. A gyermekmentő, egészségvédelmi, 
szociális tevékenységük támogatásával segítőik részt vesznek az olykor 
életmentő tevékenységekben. Betegeket, elesetteket, bajban lévőket, 
halmozottan rászorulókat támogató csapatuk, ha kell beteg gyerekek 
gyógyításában segédkezik, élelmiszert oszt, eszközöket adományoz, 
táborozókat támogat, élményt teremt, ifjúságot segít, tehetségeket tá-
mogat.
Nagykovácsi lakosságának negyede gyermek és látva a szinte minden 
hétvégén megrendezésre kerülő garázsvásárokat, gondoltam miért ne 
segíthetné a település az Alapítvány munkáját. 
Anett nagyon örült a megkeresésnek, ugyanis ilyen kezdeményezés ko-
rábban még nem volt, hogy egy település önkormányzata szervezzen 
gyűjtést. 
Pataki Ildikóval nekiálltunk a szervezésnek. Azonnal egyeztettünk, meg-
kaptuk a logókat és Egri Anikó elkészítette az „Egy játék – egy könyv – egy 
mosoly” akciónk mosolygós plakátját. Nem volt sok időnk, de megpróbál-
tuk minél több csatornán eljuttatni az információt a lakosság felé. 
És lassan kezdtek gyűlni az adományok... Még az adventi vásárban is jött 
egy kedves anyuka egy hatalmas hátizsáknyi játékkal. Emellett hoztak 

könyveket, ruhákat, babakocsit, autósülést, cumisüvegeket és rengeteg 
játékot. Még az utolsó pillanatokban is érkeztek csomagok! 
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az adományát, akik fontos-
nak érezték, hogy ezzel segítsenek másokon. Mikor az Alapítvány munka-
társai megérkeztek, alig hittek a szemüknek! Egy nagy mikrobuszt pakol-
tunk tele a csomagokkal, hatalmas örömet okozva ezzel mindazoknak, 
akiknek ezáltal egy kicsit boldogabb lesz a karácsonyi ünnep.
Az Alapítvánnyal továbbra is szeretnénk együttműködni, ezért jövőre 
ismért találkozhatnak majd az „EGY JÁTÉK – EGY KÖNYV – EGY MO-
SOLY” akcióval.

Egy játék – egy könyv – 
egy mosoly
Szemesy Barbara alpolgármester
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Könyvtári híreink
Bata Zsófia, G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella könyvtárosok

A könyvtár szombati nyitvatartása 9–13 óráig:
január 20., február  17., március 24., április 21., május 19.

Szent Borbála a bányászok, kohászok, tüzérek, építészek, ágyú- és 
harangöntők védőszentje. Felmerülhet bennünk a kérdés, egy ifjú lány, 
hogyan lehet ilyen veszélyes, férfias szakmák védőszentje. Borbálát keresz-
ténységért a saját apja is üldözte, és halálra ítélte. Az alakját körülvevő szim-
bólumok közül a villámcsapás az egyik legfontosabb. Apját, miután Borbála 
lánya életét kioltotta, egy villám ölte meg. Ezért lett a tűzzel, robbanás-
veszéllyel élő hivatások védőszentje. Ő segíthet a váratlanul, készületlenül 
érkező halál elkerülésében is.

December 4-én, Borbála napján így Nagykovácsi bányász múltjára em-
lékeztünk. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében 
létrejött ünnepségen elsőként Kiszelné Mohos Katalin polgármester  

asszony köszöntötte a megjelenteket, majd Németh József nyugalmazott, 
gyémántdiplomás földmérőmérnök térképekkel illusztrált előadását hall-
gattuk meg, amelyet Probszt András nyugalmazott, nagykovácsi bányász 
gyakorlat közeli emlékeivel, tapasztalataival egészített ki. András bácsi 
1969. december 31-én, a bánya bezárása előtti napján még átgyalogolt 
Pilisszentivánra és teljesítette az utolsó szolgálatát. Az esten összegyűlt 
emlékezők kérdéseket tettek fel a nyugdíjas bányászoknak, majd kötetlen 
beszélgetés kezdődött tea, sütemény mellett. A bányászélet anekdotái a 
nehéz körülmények között végzett, veszélyes munka nehézségeire való 
emlékezést is oldották. Bár András bácsi minden alkalommal következete- 
sen kiigazított minket, nincs veszélyes szakma, csak kevéssé körültekintően 
előkészített termelés. 
Az ünneplők név szerint megemlékeztek az 1954-es vízbetörés nagyko-
vácsi áldozatairól, majd közösen elénekelték a bányász himnuszt. Az est a 
római katolikus templomban tartott Szent Borbála napi szentmisével záró-
dott, ahol Kemenes Gábor atya mondott misét.

Szent Borbála napi 
bányász ünnepség
G. Furulyás Katalin (forrás: nagykovacsikronika.hu)

Január 13. szombat 18.00 - Újévi koncert az Anima Musicae 
Kamarazenekarral
Belépő elővételben: 1500 Ft, Nyugdíjas- és diákjegy: 1000 Ft
Belépő a helyszínen: 2000 Ft, Nyugdíjas- és diákjegy: 1500 Ft

Január 15. hétfő 19.00 - Az én pódiumom
A pódiumon: Győrfi Károly
Európa értékrendi válsága, úton a vég felé.

Január 19. péntek 19.00-21.00 - Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai. Tánctudás nem 
szüksége.
Oktató: Vojczek Judit (70/378 5077)
Belépő: 1 000 Ft

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

Január 21. vasárnap 13.00 - Jó ebédhez jár a séta –  
séta a Kutyahegyi zsombolyhoz
Találkozó: Nagykovácsi, Tisza István tér - buszmegálló
Táv: 8 km, szintemelkedés: 150 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/930 3457)

Január 22. hétfő 19.00
Cseh Tamás emlékkoncert a Vodku fiaival a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából
A belépés díjtalan!

Január 27. szombat 19.00-01.00 - Retro zene klub a Faluházban
Klubvezető: Bércesné Erika (30/748 0826)

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

Januári programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta
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Már megszokott jelenség, hogy advent idején ünnepi fénybe és ruhá-
ba burkolózik a Tisza István tér, amely a falu karácsonyfájával, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat által állított betlehemmel, a Kreatív Hobbi és a 
Kispatak Óvoda szorgos munkatársai által a térre varázsolt fenyőfüzérekkel 
és adventi naptárral, na és persze az adventi vásár árusító pavilonjaival 
együtt remek helyszínt biztosít az adventi készülődéshez. Szinte lehetet-
len is felsorolni, mennyi minden történt a Tisza István téren és a közvetlen 
közelében az adventi időszakban! Ki tudná vajon összeszámolni, hogy 
mennyi találkozási alkalmat teremtett a falubelieknek az adventi koncert, 
az önkormányzati teaház, a gyertyagyújtáshoz kapcsolódó közös éneklés, 
vagy éppen az idei advent lelket és szemet gyönyörködtető meglepetése, 
a német nemzetiségi közösség fáklyás tánca?
Aki a forralt bor vagy tea melletti beszélgetéseken túl végignézte akár a 
plébánia tetőterében, akár a téren sorakozó árusok kínálatát, nagy esély- 

lyel talált köztük 
néhány épp neki 
való vásárfiát is. 
Amennyiben viszont 
saját maga szeretett 
volna apró aján-
dékokat készíteni, 
megtehette azt vagy 
a mézeskalácssü-
téskor a Faluházban, 
vagy az adventi 
kézműves délutánon 
az Öregiskolában.
A közös készülődés 
utolsó közösségi ese- 
ménye a Mindenki 
Karácsonya volt, amelynek keretében a résztvevők először megcsodálhat-
ták az Isadora Táncegyüttes felajánlásának köszönhetően A diótörő mese-
balettet, majd egy kis vendégséggel és meglepetéscsomaggal fűszerezett 
beszélgetés zárta a délutánt.

Visszatekintés 
az adventi készülődésre
Dienes Beáta

15 éve született meg először a gondolat, hogy a Nagykovácsiban élő 
művészek adventi koncerttel ajándékozzák meg településünket.
Ez a hagyomány máig megmaradt, időközben a Művészeti Iskola 
művésztanárai és növendékei is csatlakoztak a kezdeményezéshez évről 
évre változatos programmal várva az érdeklődő közönséget.

Adventi koncert
Diószeghy Tünde

Az őszi Kópé Bérlet utolsó előadását – 2017. december 11-én – a Meseerdő 
Bábszínház bábszínészeinek köszönhettük. Hogyan is lehetett volna ez idő 
tájt jobban hangolódni a karácsonyra, mint egy karácsonyi mesével? Papp 
Ágnesék ünnepi hangulatú történetéből mintegy 320 óvodás és kisiskolás 
tudhatta meg, miként válhat az erdő legkisebb fájából a legszebb kará- 
csonyfa. A hagyományos paravános bábszínházi előadás – a gyerekek nagy 
örömére – bábsimogatási lehetőséggel zárult.

A legszebb karácsonyfa 
az Öregiskolában
Dienes Beáta

Ezúton köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárult az Idősek Világnapja, az Adventi Hétvégék és a Mindenki Karácsonya  
sikeres megvalósításához. 
Calla Porcelán Stúdió – Benedek Olga; Café Eliz – Cukrászda és Kávézó; CBA Élelmiszerbolt, Nagykovácsi; Cédrus Patika; Csernus Zöldség-Gyümölcs; 
Jókenyér Pékség Nagykovácsi; Kemendi Ágnes; Kemenes Gábor plébános; Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete; Kispatak Óvoda; Kiss 
Julianna; Kiskun Judit; Kovács Cukrászda; Kreatív Hobby – Farkas Irén; Levendula Kertvendéglő; Magyar Cserkészszövetség nagykovácsi csoportja; 
Mini Coop - Csépány Sarolta; Nagykovácsi Isadora Tánc- és Majorette Együttes – Kutni Róbert és Szabadi Edit; Nagykovácsi Önkéntes Segítők; Német 
Nemzetiségi Önkormányzat; Szalmás Tűzifa Kft.; Szent Sebestyén Gyógyszertár; Tiszta Forrás Nyugdíjasklub

Köszönettel Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az Öregiskola munkatársai
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
November

Blanka 
December

Borbála Jolán, Bugyjás Péter,  
Endre, Barnabás, Léna

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

Az aktuálisan rendelő doktornő  
a saját rendelési idejében fogadja a betegeket. 

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
Móczár Ágnes intézményvezető

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

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

I. körzet Kosztoványi Éva: 06-30-687-9758
II. körzet Pálné Szondy Krisztina: 06-20-988-9521
III. körzet Baranyayné Molnár Katalin: 06-30-654-4991
IV. körzet  Balatoni Lilla: 36-70-706-5242

Rendelési idő
Szerda: I. körzet – Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-687-9758
Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521
Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Péntek: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

 A rendelés előtti időben 7-8 óráig  
az aznap reggel rendelő orvos látja el  
az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
január 05. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
január 12. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
január 19. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
január 26. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
február 02. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  
Rendelési időn túl 

19.00 órától –  másnap reggel 7.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Jani Ágnes                           Dr. Zsigmond Lívia               
Hétfő: 8.00–14.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 8.00–14.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 8.00–14.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 8.00–14.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 8.00–14.00 Péntek: 13.00–19.00

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

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

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
December

Minich Ottó (86)
Veres Péter (79)

Gárdonyi Antalné (Gerstenbrein Borbála) (95)
Dudás Miklósné (Veres Éva) (69)

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
www.dmrvzrt.hu
Fogadó órája az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtárban 
(Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)
Minden hónap első szerdáján 15-19 óráig.
Hibabejelentés: 06-40-88-11-88

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

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:

– a válságban lévő nagykovácsi emberek és családok;
– nagykovácsi munkanélküliek;

– a társadalom perifériájára szorult  
nagykovácsi emberek;

– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett  
nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000



Farsangi hívogató 
az Öregiskolába

Február 9-én, pénteken 15.00-18.00 óráig 

Egyházközségi Farsang
Február 10-én, szombaton 16.00-22.00 óráig

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.

tel.: 06/26 356-362


