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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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A várakozás csodája türelemre és odafigyelésre 
késztet. Türelemre egymás iránt, odafigyelésre az 
elesettek és rászorulók iránt. Sokunknak szól erről 
a várakozás időszaka. A segítésről, az adakozásról. 
Köszönet azoknak az embereknek, akik észreveszik 
a szükséget szenvedőket és cselekedni is képesek a 
megsegítésükre. Köszönet az önzetlen felajánlóknak 
és köszönet a helyi szervezeteknek, akik adományok gyűjtésével és eljuttatásával 
igyekeznek szebbé tenni mind a várakozás időszakát mind pedig a karácsony, a 
szeretet ünnepének napjait a szükséget szenvedők számára. 
„...az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhat-
vanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a 
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Is-
meretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy a szereteté, s 
egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” 
Mert mindannyian szeretetre vágyunk, ilyenkor advent időszakában még foko-
zottabban. Hiszem, ez a szeretetvágy az, ami összehoz minket is, nagykovácsiakat 
minden adventi vasárnap idején, minden gyertyagyújtás idején, az Összefogás 
napján, a Szeretetsétán, az adventi Teaház sátrában, de az év korábbi napjainak 
bármelyikén, ahol együtt vagyunk, ahol közösen teszünk valamit azért, hogy 
Nagykovácsi a nagykovácsiaktól legyen szebb, jobb szerethetőbb még az ed-
digieknél is. 
Hálás szívvel köszönöm a szervezetek és magánemberek önkéntes munkáját, 
a sok gondolatot, ötletet, kezdeményezést, javaslatot, együttműködést, össze-
tartást, összefogást, amivel színesítették, gazdagították Nagykovácsit az elmúlt 
év során. Nekik is köszönhető, hogy advent idején vasárnaponként az áldó  
imádság mellett meggyújtott hitet, reményt, szeretetet és örömöt jelképező  
gyertyákat meggyújthatjuk és szívünket, lelkünket ünneplőbe öltöztethetjük, 
mert jó Nagykovácsiban együtt várakozni az ünnepre türelemmel, megbocsá-
tással, közös programokkal és egymásra figyeléssel. 
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánok, egészséggel, kitartással és sok-sok szerencsével gazdagítva.  
BOLDOG KARÁCSONYT NAGYKOVÁCSI!

Advent idején
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: www.nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
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
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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 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
Schlosszer Henriett schlosszer.henriett@nagykovacsi.hu  103 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
Volosin Katalin volosin.katalin@nagykovacsi.hu  119 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 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy december hónapban is folytatódnak a 
behajtási eljárások (forgalomból kivonás, munkabér letiltás) azon 
adófizetőknek akiknek hátralékuk halmozódott fel.
Amennyiben nem tudja teljesíteni az adó befizetését, minél hamarabb 
jelezze írásban a pénzügyi és adóügyi osztályon dolgozó kollegák felé. 

Szálláshely szolgáltatók FIGYELEM!

Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy  
vendégéjszakát eltölt. Az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szál- 
lást biztosító kötelezettsége. Az adóbevallást az idegenforgalmi adó be- 
fizetésével együtt minden hónap 15-ig kell benyújtani adóhatóságunkhoz. 
Az idegenforgalmi adó rendelet és a szükséges nyomtatvány a  
www.nagykovacsi.hu honlapunkon megtalálható.  

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény 
rovatba a befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni.

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

Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármi- 
lyen változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állan- 
dó bejelentett lakosok változása, (születés, halálozás), lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása,) úgy kérjük, hogy azt haladéktala- 
nul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtatványon!
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a 
változást, így a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Általános tájékoztatás:

Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz 
be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerint a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 

Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az 
adótárgy tulajdonosa.

A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kiszabásának 
van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó esetében 
500.000 Ft-ig terjedhet.

A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül másik osztály felé a bejelentést megtette, de a Pénzügyi és Adóügyi 
Osztályunk  részére ezt nem nyújtotta be.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, be- 
hajtások

Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok adók 
módjára történő behajtása, hagyaték, anyakönyv

Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  Településüzemeltetési, Beruházási 
és Pályázati Osztály 06-26-389-127 

Osztályvezető: 
dr. Halmosi-Rokaj Odett halmosi.odett@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@nagykovacsi.hu 118 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Páva Józsefné pava.jozsefne@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Közjegyzői elérhetőségek
dr. Komáromi József – 06-23-457-032, 2092 Budakeszi, Fő utca 136.,
dr. Huszár Éva – 06-23-451-381, 2092 Budakeszi, Fő utca 186.
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. novemberi üléséről

A Képviselő-testület novemberben egy munkaterv szerinti ülés tar-
tott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták 
és véleményezték az előterjesztéseket.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a megüresedett aljegyzői hely pályázat útján való betöltéséig e 
feladatokat dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető látja el megbí-
zottként. Szólt a közelgő ünnepeket, az adventi hétvégéket érintő 
eseményekről, a vásárról, valamint az immár hagyományossá váló 
képviselői sátorról és szaloncukorgyűjtésről.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határo-
zatokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszer-
zések és beruházások előre haladásáról.
A kezdetben 8, majd 9 fővel határozatképes Képviselő-testület a Na-
pirend megszavazása után jóváhagyta a Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata és költségvetési szerveinek tájékoztatóját a 2016. 
évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről. Az adatok alap-
ján az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a bevételek és 
kiadások időarányosan alakultak. A költségvetésben kitűzött és év 
közben korrigált célok és feladatok teljesíthetők.
Sor került a 2016. évi költségvetés tervezett, 3. sz. módosítására. En-
nek keretében az időközi, költségvetést érintő döntések hatásaival 
módosult a bevételi és kiadási főösszeg, ami jelenleg 1.370.595 ezer 
forint.
A Képviselő-testület felülvizsgálta a helyi adó rendeletet. Ennek 
keretében tájékoztatást kapott az egyes adónemeket érintő kivetési 

és befizetési adatokról. Úgy döntött, hogy a telekadó mentességi  
eseteit szűkíti. E témával külön írásban foglalkozunk.
A korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján úgy ítélték meg a 
képviselők, hogy 2017-ben az Önkormányzat nem vesz igénybe 
likvidhitel-keretet.
A szakbizottság javaslatának megfelelően jóváhagyta a Képviselő-
testület a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év 
munkatervét, amit előzetesen a nevelőtestület és a szülői szervezet 
is támogatott.
2017. január elsejétől az általános iskolák üzemeltetését az állam 
veszi át. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületre és ingóságokra 
vagyonkezelői szerződést kell kötni, illetve a feladatellátáshoz kap- 
csolódó létszámátadásról, valamint vagyon, jogok és kötelezettségek 
átadás-átvételéről megállapodni. Ennek az előkészítése megtörtént, 
a Képviselő-testület az Érdi Tankerületi Központtal közösen kialakított 
feltételeket elfogadta. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos felada-
tokat továbbra is az Önkormányzat látja el.
Zárt ülésen határozták el a képviselők, hogy az 5 pályázó, szo-
ciálisan rászoruló felsőoktatási hallgató milyen összegű Bursa Hun-
garica ösztöndíjat kapjon az Önkormányzattól. Egyenként 8-15 ezer,  
összességében 10 hónapon keresztül havi 58 ezer forint támogatás-
ban részesülnek a fiatalok.
Az előző hónapban meghozott, Ady Endre utca 51-53. sz. alatti in-
gatlannal kapcsolatos területrendezés ügyben született döntés mó-
dosítására került sor a földhivatal kérésére úgy, hogy nem adásvétel, 
hanem kártalanítás a szerzés jogcíme.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei  
és jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat 
www.nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
    jegyző

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Ügyfeleink!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 19/2016. (X. 24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről, mely

2016. december 22-től - 2016. december 30-ig tart.

A Polgármesteri Hivatal december 22-től zárva,  
ezen idő alatt a Járási Kirendeltség is zárva tart.
Rendkívüli ügyintézés haláleset anyakönyvezése 
esetén van, ügyeleti telefonszám: 06-30-479-5270

Minden Kedves Ügyfelünknek 
Áldott Békés Ünnepeket kívánunk.

 Kiszelné Mohos Katalin Papp István 
 polgármester jegyző

Nagykovácsi Nagyközség  
Önkormányzatának  

decemberben kiadásra kerülô  
2017. évi naptárát  

az Öregiskola Közösségi Házban  
és az adventi vásárokban  

vásárolhatják meg.
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2016. november 11-én újabb facsemetéket ültettünk Nagy- 
kovácsiban. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által 2009 
októberében elindított mozgalomhoz településünk évekkel 
ezelőtt csatlakozott, s idén ősszel, a korábbi évek hagyományainak 
megfelelően ismét újabb faültetésre került sor. 
A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” program 
keretén belül az idei évben 25 Nagykovácsiban született gyermek 
részére ültettek el saját, névtábláikkal ellátott kis fát szüleik. A Gemenc 
Zrt. ez alkalommal magyar kőris, valamint korai juhar facsemetéket 
bocsátott ingyen a programra jelentkező gyermekek rendelkezésére. 
A fák a Nagyszénás utcai fasorban, a Kazal utcában az óvoda kerítése 
mellett, az Erdősétány utcában a vízmű kerítése előtt, valamint a 
Tompa Mihály utcában kaptak helyet.
Ezúton köszönjük a gyermekeik nevében a programra jelentkező 
szülőknek, valamint a  
Gemenc Zrt. munka- 
társainak, hogy Nagy- 
kovácsi újabb 25 fával 
gazdagodhatott. Reméljük, 
hogy a most elültetett 
fák hosszú évtizedeken 
keresztül ékesítik majd 
a települést, tisztítják a 
levegőt, s nyújtanak hűs 
árnyat.

Újabb facsemeték 
Nagykovácsiban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a helyi adóhatóság, a Készenléti 
szolgálat és a rendőrség közreműködésével 2016. november 16-án 
lakossági bejelentés alapján ellenőrzést folytatott a településen. A 
helyszíni cselekményekre a koraesti órában szervezetten, egyidőben 
4 ingatlanon került sor. Az eljáró hatóság minden helyszínen talált az 
ingatlanban bejelentés nélkül tartózkodó személyt/személyeket. Egy 
helyszínen pedig a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján illegális 
szálláshely szolgáltatás nyújtása történt.
Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 26. § (1) bekezdése szerint a Magyarország területén élő, e 
törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés 
után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási 
helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Az 
1990. évi C. törvény, valamint a helyi adókról szóló 20/2015. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet szabályozása szerint adókötelezettség terheli 
azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
Mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól a 18. életévüket be 
nem töltött személyek, továbbá az ingatlan és üdülő tulajdonosai és 
hozzátartozóik, illetve a bérlők és hozzátartozóik. Mentesül továbbá 
az idegenforgalmi adó fizetés alól a településen székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység 
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés 
céljából az önkormányzat területén tartózkodó magánszemély. Az adó 
alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke személyenként 
és vendégéjszakánként 300.-Ft.
A fizetendő adót a szálláshelyet ellenérték fejében átengedő 
szállásadó a szállásdíjjal együtt vonja le és fizeti be. Ingyenes átengedés 
(szívességi használat) esetén az ingatlannal rendelkezni jogosult az 
ott-tartózkodás utolsó napján szedi be és fizeti be. A kötelezett akkor 
is tartozik az adót befizetni, ha a beszedést elmulasztotta.
Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére 
történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét 
a 239/2009. Kormány rendelet rögzíti, a szolgáltatás felügyeletét 
hatóságként a jegyző látja el. A hatósági előírások megsértése esetén 
a jegyző állapítja meg a jogkövetkezményeket, azonnali hatállyal 
megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely 
üzemeltetését és pénzbírságot szab ki. 

Illegális 
szálláshely-szolgáltatás 
ellenőrzése

PILISI PARKERDŐ ZRT. BUDAPESTI ERDÉSZET –  
NAGYVAD ÉS APRÓVAD TÁRSAS VADÁSZATOK 

 2016/2017. vadgazdálkodási évre tervezett társas vadászatok ütemterve
5719-es kódszámú „Budapest-Budakeszi” vadászterületen  

terelő vadászatot rendez az alábbi helyszíneken és időpontokban
Vadászat helyének megnevezése: 
 Bp. XII., Bp. II., Bp. III., Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár, Budaörs
Találkozó hely:
 Erdészeti Információs Központ
Társas vadászat megnevezése:
 Nagyvad terelés
Vadászat ideje:

1021 Budapest II., Budakeszi u. 91. 
Telefon: 06-1-391-0540; Fax: 06-26-398-229

2016. december 8.
2016. december 15.
2016. december 21.
2016. december 22.
2016. december 28.

2016. december 30.
2017. január 5.
2017. január 12.
2017. január 19.
2017. január 26.

Kedves Kreatív Nagykovácsiak!

Örömmel értesítjük az érintetteket és érdeklődőket, hogy a 
Telekovácsi közösségi program szlogeníró pályázatát sikeresen 

lezártuk. Köszönjük a sok érdekes és értékes pályaművet,  
amelyekkel az indulók nehéz pillanatokat is okoztak  

a bíráló grémium tagjainak, ugyanis sok izgalmas, kifejező,  
sőt költői pályamű érkezett, nehéz volt a döntés.

Végül azonban dönteni kellet, így a fődíjas, akinek a pályaműve 
Nagykovácsi telekocsi programjának népszerűsítését erősíti majd: 

a Kunos család, a  
„Telekovácsi – közös utakon” pályaművével.

Emellett a bírálók külön díjban részesítik költői vénájuk  
megcsillogtatása miatt Jánosi Bálintot és Csetverikov Ivánt:

„A Telekovácsi egy Nagy Csoda, 
Elvisz Téged ide vagy oda,

S közben a sofőr sem unatkozik, 
Ez mindenkire vonatkozik!” (Jánosi Bálint)

„A falumbelim már nem idegen,
Ha Telekovácsival megismerem!” (Jánosi Bálint)

„Tele szívvel, egészséggel,
négy keréken, négy ülésen.” (Csetverikov Iván)

Gratulálunk minden pályázónak, és kérjük, vegyék igénybe a 
Telekovácsi szolgáltatást, hogy „közös utakkal” mérsékelhessük 

Nagykovácsi gépjárműforgalmának terhelését! 
Regisztráljon itt: telekovacsi.hu

(A nyertesekkel e-mailen vesszük föl a kapcsolatot.)
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Az idei évben – november 12-én – második alkalommal került sor 
Nagykovácsiban a veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtésére. 
Az Önkormányzat szervezésében a Faragó és Fia Környezetvédelmi 
és Szolgáltató Kft. végezte a hulladékok gyűjtését az Általános Iskola 
Nagyszénás utcai bejáratánál. A szombaton 8 órától délig tartó 
gyűjtés során a hideg, esős időjárás ellenére a lakosság nagy része 
vette igénybe a részükre ingyenes szolgáltatást, ezzel kihasználta 
annak lehetőségét, hogy leadott hulladékok szelektálást követően 
ártalmatlanítva, újrahasznosítva legyenek, így védve környezetünket. 

Az eseményen nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze, így 
összességében 9,5 tonna került elszállításra. Az összegyűlt össztömeg 
javát többek közt; oldószeres festékmaradék (285 kg), diszperziós 
festékmaradék (1275 kg), veszélyes anyaggal szennyezett göngyöle- 
gek (445 kg), gumiabroncs (1000 kg), elektronikai (képcsöves) hulla- 
dék (2615 kg), valamint elektronikai hulladék (3200 kg) tette ki. 

Veszélyes- és elektronikai 
hulladék gyűjtés
Hegyvári Csaba településmérnök

2017. január 1-től dr. Cesko Izabella praxisát  
dr. Kordé Izabella veszi át. Ezentúl mindkét orvos 
betegrendelése és egészséges tanácsadása a 
Kaszáló u. 12-14. alatti gyermekorvosi rendelőben 
lesz.
1. körzet: dr. Kordé Izabella 30-338-0265
előjegyzés: Fábosné Kovács Katalin: 06-30-476-4817
2. körzet: dr. Jakab Erika 30-364-5936
előjegyzés: Dajka Edina: 06-30-63-88-763 
rendelő: 26-389-522
tanácsadásra a védőnők adnak időpontot: 30-575-9469
Rendelési időn túl hétköznap 19.00-07.00 óráig, munkaszüneti 
és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi orvosi ügyelethez kell 
fordulni!
Budakeszi Fő utca 179. a Polgármesteri Hivatal udvara  
Tel.: 23-451-731

Hétfő: 8-11 dr. Jakab Erika rendelés
12-14 dr. Kordé Izabella tanácsadás

14-17 dr. Kordé Izabella rendelés
Kedd: 8-11dr. Kordé Izabella rendelés
11.30-14.00 dr. Jakab Erika tanácsadás

14-17 dr. Jakab Erika rendelés
Szerda: 8-11 dr. Jakab Erika rendelés
 12-14 dr. Kordé Izabella tanácsadás

 14-17 dr. Kordé Izabella rendelés
Csütörtök: 9-12 dr. Kordé Izabella rendelés

14-17 dr. Jakab Erika rendelés
Péntek:

Páros hónap: 8-11 dr. Jakab Erika rendelés
12-15 dr. Kordé Izabella rendelés

Páratlan hónap: 8-11 dr. Kordé Izabella rendelés
12-15 dr. Jakab Erika rendelés

VÁLTOZÁSOK 
A GYERMEKORVOSI 
RENDELÉSEN!!!

PAPÍRMÚZEUM NYÍLT MAGYARORSZÁGON!
Dunaújvárosban, a Hamburger Hungária Látogatóközpontban 
megnyílt az első Magyar Papírmúzeum Kalandos papírtörténet 
című állandó kiállítása. A múzem megálmódói  a Nagykovácsi- 
ban élő Pelbárt Jenő és felesége, dr. Buncsák Katalin, akik 
nagy szeretettel várnak minden érdeklődött, sőt kirándulással 
összekapcsolt múzeumlátoatás megszervezésében is szívesen 
segítenek. 
Érdeklődni a papirmuzeum@gmail.com címen lehet. 
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Évezredeken át küzdött az ember a Sötétség ellen: úgy a bennünket 
körülvevő, mint a lelki Sötétség ellen, több-kevesebb sikerrel, amikor 
eljött a Földre a Megváltó, és elhozta magával a Világosság bizton-
ságát. Az ember, ahogy találkozott Jézussal, ahogy megismerte az 
igazi Fényt, már nem kellett félnie az éjszakai Sötétség árnyaitól. A ma 
embere már úgy véli el tudja űzni a Sötétséget. De vajon a lélek sötét- 
ségét, ürességét, Fény nélküliségét vajon le tudja-e győzni? Valljuk 
be, ehhez nincs elég erőnk, ha csak magunk rugaszkodunk neki, ha 
eljutunk egyáltalán ahhoz a felismeréshez, hogy lelkünk sötétben 
botorkál, magára hagyatva. Hiába vagyunk magabiztosak, elszán-
tak és bátrak, előbb-utóbb rájövünk, milyen kicsik és szánalmasan 
törékenyek vagyunk az igazi Támasz nélkül, aki felemel, ha megroska-
dunk, megerősít, ha kudarcaink legyűrnek... 
Jézus így vígasztal, ad erőt az élet megpróbáltatásainak elviselé-
séhez: ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA!

Templomainknak is azt kell 
üzenniük, amit Jézus mond 
nekünk ebben az egyre 
sötétedő világunkban: legyünk 
a világ világossága, akár mint 
kis pislákoló mécses, akár mint 
fárosz, világítótorony!

Ezek a gondolatok késztettek, amikor a 
nagykovácsi református templomunk 
elé lelkészünknek felajánlottam, hogy a 
meglévő kezdeményre egy oszlopot épít-
sek, és a tetejére helyezett fényszóróval vi-
lágítsuk meg az épületet. A világítótestet 
körülvettem lángokat formáló rozsda-
mentes acélívekkel, hogy egy fáklyára 
hasonlítson, emlékeztetve az arrajárókat 
Krisztus Urunk vigasztaló szavaira, és gon-
dolatokat ébresszen valamennyiünkben 
így Advent idején, amikor reménykedve 
várjuk eljövetelét, és születését ünne-
peljük a Karácsony áldott estéjén.

Ahogy a Bibliában olvashatjuk: 
„Én vagyok a világ világossága: aki engem 
követ, nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz az élet világossága.” János 8,12

EGO SUM LUX MUNDI
Janits Béla

Évtizedes tartozását rótta le Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
ta, amikor 2016. november 20-án átadta és felszenteltette a település 
új ravatalozóját. Az ünnepségen Kiszelné Mohos Katalin polgár- 
mester mellett Kemenes Gábor plébános és Varga Róbert református 
lelkész gondolatai és szavai emlékeztették a számos jelenlévőt arra, 
hogy a halál is az élet része és a méltó búcsúztatás enyhíti az ittmara-
dottak fájdalmát.
Az épület funkciója, felszereltsége és mérete mindenben megfelel és 
kiszolgálja a 21. századi elvárásokat. Az építészeti elemek, az eltérő 
építőanyagok felhasználása alliterál- és egyben szimbolizálja a pola- 
rizálódott lakosságot és az eltérő hagyományokat. 

A temető rekonstrukciójának ezt az első lépését, a következő 
hónapokban továbbiak követik. A Nagykovácsi Önkormányzat, a 
Német Nemezetiségi Önkormányzat aktív közreműködése mellett 
visszaállítja a haranglábat, a kőkeresztet, e mellett emlékező parcel-
lában kapnak helyet a több száz éves fejfák és szóróparcella kerül ki-
alakításra, valamint a sírkert útjai is megújulnak.
A végső búcsúra érkező gyászolók, a temetőben szeretteiket 
felkereső polgárok, a temetőkertet kívülről megtekintő utazók ettől a 
naptól kezdődően ismét érzik és tudják, hogy az elhunytak iránti tisz-
telet Nagykovácsiban alapvető érték. A múlt és a jelen között ismét 
helyreállt az egyensúly.

Az új ravatalozó átadása
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester

DEC. 11-ÉN A TISZA ISTVÁN TÉREN 
AZ ADVENTI VÁSÁRON

tetszőleges összegű adományért mécseseket és
 „EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT” 

feliratú gyertyákat adunk az arra járóknak.

Kérjük, hogy a mécseseket  
helyben égetve  

helyezzék az állványra,  
és a gyertyákat karácsony este  

– a nélkülözőkre gondolva –  
otthonukban gyújtsák meg.

Az adományokat köszönjük,   
és anyagi gondokkal küzdő  
helybeliek javára fordítjuk.

Plébániai Karitász
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1999. évben, 10 fővel megalakult Nagykovácsiban a Széchényi 
Ödön Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az egykori TSz területén 
lévő tűzoltóeszközöket kapta meg az Egyesület. A legközelebbi 
segítségnyújtás több mint 20 percre volt. Az Egyesület kezdetekben 
kismotoron vitte ki eszközeit a káresetekhez. A tagok által végzett 
közhasznú munkáért kapott bevételeket az Egyesület eszközökre és 
a működésre fordította. A mostani eszközállományunk 15 év alatt 
fejlődött a jelenlegi szintre. Az első tűzoltó autónkat (Opel Blitz) 
Pomázról kaptuk. A jelenlegi Iveco-t (ami egy leselejtezett ELMŰ-s 
kocsi volt) szintén felajánlásként kaptuk, amit az Egyesület tagjai időt 
energiát nem sajnálva alakított át, hogy a megszerzett eszközeinkkel 
minél hatékonyabban be tudjunk avatkozni  a káreseteknél.

2004 -től Egyesületünk új néven – Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi 
Egyesülete – folytatta tovább tevékenységét, amelyben a tűzoltás 
mellett a polgárőrség, a természetvédelem és a mentés is helyett 
kapott. Az Egyesület a falu védelmének érdekében (zsákfalu jelleg, 
megnövekedett lakosság és forgalom) elengedhetetlennek tartotta 
további fejlődését. Hosszú tárgyalások és egyeztetést követően 2010-
ben, az akkori Önkormányzat támogatásaként egy telket ajánlott fel, 
ahol a leendő tűzoltólaktanya állna. 

A 2014. évi jégkárnál szembesültünk a hiányosságokkal. Mindezek 
ellenére maximálisan helytálltunk a kialakult katasztrófahelyzetben.  
Az Önkormányzat is elismeri és támogatja az Egyesület 
működését, mely együttműködési formában valósul meg. További 
együttműködésünk van a Budaörsi Rendőrkapitánysággal, az 
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Zsámbéki medence 
13 önkéntes tűzoltó egyesületével.
Tagjai vagyunk az Országos Tűzoltó Szövetségnek, a Budapesti 
Tűzoltó Szövetségnek, a Pest Megyei Tűzoltó Szövetségnek, a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetségnek, az Országos Polgárőr Szövetségnek. 
Munkánkat mindig a hatályos törvényeknek megfelelően az 
abban előírtak szerint végezzük. Évente minősítő vizsgán veszünk 

részt. Kiemelkedő önkéntes munkánkért többször elismerésben 
részesültünk. Szükségesnek láttuk egy olyan központi bázis 
kialakítását, ahol autóink meleg/fűtött helyről indulhatnának a 
káresetekhez, illetve itt alakítanánk ki egy 24 órás híradóügyeletet. 
Jelenleg egy 24 órában hívható központi számot üzemeltetünk, melyre 
a tűzoltóságtól SMS formában kapunk értesítést a településünket 
érintő káresetekről. Egyesületünk saját URH hálózattal rendelkezik, 
mellyel még áramszünet esetén is tudunk kommunikálni. Jelenleg 
50 fős állománnyal rendelkezünk, amit 30 kiképzett tűzoltó és 22 
képzett polgárőr tesz ki, valamint, alpintechnikás, barlangász, jogász, 
könyvelő, illetve munkánkat a helyi körzeti megbízott és a közterület-
felügyelő is segíti! Büszkén elmondhatjuk, hogy Egyesületünk 
szakképzett mentősökkel rendelkezik, akik elérhetőek és segítik a 
munkánkat. Tűzoltói oldalon 100 fölött van egy évben a vonulások 
száma, amelyet különféle káresetek tesznek ki, valamint jelen vagyunk 
az Önkormányzati és civil rendezvényeken és együttműködünk 
településünk több civil szervezetével is. Egyesületünk Tagjai 
Önkéntes alapon szívvel, lélekkel és megfelelő szakmai tudással 
látják el a munkájukat! Munkánkkal a közös jó érdekét, mások 
javának megmentését szolgáljuk, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
Ebben nagyrészt támogat minket az Önkormányzat, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetve a Budapesti Tűzoltó 
Szövetség. Működésünket egyéb pályázatoknak, OPSZ, Nemzeti Civil 
Alap és a Hankook gumi, illetve Nagykovácsi lakosoknak, cégeknek 
köszönhetjük!
A Tűzoltó laktanya jelenleg is épül. 2013-ban az Egyesület 
megtisztította a területet, 2014-ben az alap kisásása (1850 m3) történt 
meg, 2015-ben a pinceszint épült meg a födémig, 2016 -ban pedig 
a földszint és a tetőszerkezet szerkezetkész állapotáig sikerült eljutni.
Mostanra már a szerkapuk és a nyílászárók is a helyükön vannak, így a 
laktanya zárható állapotban került. Az elkövetkezendő egy-két évben 
szeretnénk befejezni az épületet, mely korszerű energiatakarékos, 
két szerállásos tűzoltó üzemépület és közbiztonsági központ lesz. 
Szeretnénk, ha a körzeti megbízott és a közterület-felügyelő is itt 
dolgozhatna, innen tartanák a kamerarendszeren keresztül óvó 
szemeiket a településen. 
Céljaink lakosságorientáltak, elsősorban nagy hangsúlyt szeretnénk 
fordítani az Ifjúsági képzésekre, lakossági tájékoztatásra, valamint 
minden évben nyílt napot, bemutatót tartanánk, ahol az érdeklődök, 
betekinthetnek a 
munkánkban. Tovább 
fejlesztjük a műszaki 
mentési területünket, 
illetve szakmai napokon 
veszünk részt, hogy 
új korszerű mentési, 
tűzoltási gyakorlatot 
szerezzünk, valamint 
megismerkedjünk az új 
korszerűbb beavatkozó 
eszközökkel. 

Továbbra is szeretettel 
várjuk azokat a Lako- 
sokat, akik önzetlenül csatlakoznának egy jó csapathoz, amiben az itt 
lakókért, értékeinkért, életükért teszünk, felelünk egy emberként!

Életünk 
a Településünk védelme
Amikor egy álom valósággá válik...
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete – Tinkó Szilvia
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Karczewicz Dóri óvó néni volt az első, aki kiötölte, hogy milyen jó lenne 
egy adventi naptárt készíteni, ahol minden naphoz egy-egy jó kívánság 
vagy idézet kapcsolódik. Ezt olvasva pedig az arra járó emberek meg-
vidámodva, feltöltődve várják majd az ünnepet. Farkas Irén, a Hobby bolt 
tulajdonosa egy napon azzal állított meg, hogy mi lenne, ha készítenénk 
egy csuda szép dekorációt a templom előtti kőfalra, így téve még hangu-
latosabbá a várakozás időszakát. Karczewicz Ági óvó néninek csak em-
líteni kellett az ötletet és ő már álmodta is tovább. Nos, így kezdtünk mi, 
négyen téli álmot álmodni októberben.
Olyan egyszerűnek tűnt minden, hiszen csak egy kis örökzöld füzér és 
egy dekoratív, ablakba tett adventi jókívánság táblák elkészítéséről van 
szó. Mit nekünk, hiszen mindannyian ügyes kezű, aktív lelkek vagyunk, és 
biztos szívesen jönnek majd mások is segíteni nekünk. Hipp-hopp kész is 

lesz, szép is lesz.
Mire elkészült a terv, már tudtuk, 
hogy ez bizony meghaladja a mi 
lehetőségeinket mind anyagilag, 
mind a vállalható munka mennyisége 
tekintetében. Megkerestük hát a Pol-
gármester asszonyt. Izgultunk, de miu-
tán vázoltuk a közösséget is megmoz-
gató, adományokra épülő terveinket, 
Kiszelné Mohos Katalin már csak annyit 
mondott: ez remek lenne, és ő amiben 
csak tud támogat minket.
Belevágtunk! 
Címszavakban a folyamat így zajlott. 
Képviselőket, jegyzőt és bizottsági 
tagokat kerestünk meg az önkéntes 
anyagi támogatás érdekében. Gru-
bitsné Szabó Beáta segített a szer- 

vezésben, Bajári Lilla pedig megtervezte a jókívánság ablak nyomdai 
munkálataihoz a feliratokat. Felhívást tettünk közzé a közösségi oldala-
kon a lakosokhoz, hogy a zöld hulladék begyűjtés előtt hívjanak minket, 
ha örökzöldek is vannak a kihelyezett halmok között. A Natü Kft. segít-
séget adott a zöldek begyűjtéséhez. Az Öregiskola támogatást kínált a 
Faluház rendelkezésünkre bocsájtásával a tárolásra és a munkák idejére. 
Konc Béla ajándékaként megkaptuk a bontott régi zsalugáteres ablakot, 
Kiszel István drótokat hozott a munkánkhoz. Két napon át készültek a 
nagykovácsiak segítségével az óriás füzérek, melyeket apró gyerek-
kezek díszítettek szüleikkel. Bódi József szállított a munkákhoz mindent,  
Mátyus Attila pedig a füzéreket tartó térkő nehezékeket kölcsönözte 
nekünk. Molnár Ferenc és Tóth Lajos egy egész szombat délelőtt azon 

dolgozott, hogy minden a helyére kerüljön a téren. Bereczky Márta Tinkó 
Szilvivel karöltve álomszépre dekorálta az adventi ablakot. 
A nagykovácsiak azóta is meg-megállnak előtte és szívükben-lelkükben 
talán még boldogabban várakoznak Karácsony napjáig.

Ajándék Nagykovácsinak
Szabó Orsolya óvodavezető
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Magyarország a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 
szervezésében immár 5. alkalommal vesz részt az Európai 
Hulladékcsökkentési Hét kampányban. 
Az idén november 19. és 27. között Európa-szerte megrendezett 
akciósorozat a csomagolási hulladékok mennyiségének csökkentését 
helyezte középpontba. 
A Hulladékcsökkentési Hét az Európai Bizottság LIFE+ programja 
által támogatott kezdeményezés, amelyet 2012 óta minden évben 
megrendeznek Magyarországon is. A kezdeményezéshez önkéntesen 
csatlakozók akcióötleteket megvalósítva hívják fel a figyelmet a 
hulladékkeletkezés megelőzésére, a keletkezett hulladékmennyiség 
csökkentésére, a termékek újrahasználatának lehetőségére, valamint 
a hulladékká vált anyagok újrahasznosításának fontosságára.

AZ IDÉN A NATÜ, MINT A KÖRNYEZETÜNKÉRT, KÖZÖSSÉGÜKÉRT 
TENNI AKARÓ, „ZÖLD CSAPAT” IS CSATLAKOZOTT A KAMPÁNYHOZ.

Szándékunk a Nagykovácsiban keletkező kommunális és zöldhulladék 
csökkentése, valamint a környezeti nevelés központi szerepének, 
fontosságának az elősegítése.
A NATÜ a telephelyén működteti a település egyik szelektív 
hulladékgyűjtő pontját, amely a szűkös hely, valamint a lakosság 
egy rétegének közel sem környezettudatos, mondhatni rendetlen 
magatartása miatt, nem mutat megfelelő és méltó képet a társasághoz 
és a településhez. A korábbi áldatlan állapotokhoz képest a megfelelő 

piktogramok látható helyre történő kihelyezésével és a folyamatos 
takarítással javult az összkép, de a lakosok még mindig nem képesek 
megfelelően szelektálni és elhelyezni a háztartásaikban keletkező 
hulladékot.
Az Európai Hulladékcsökkentési Kampány keretein belül – különös 
tekintettel a fentiek megváltoztatására – a környezettudatos 
gondolkodás és szelektív gyűjtés megvalósításához nyújtottunk 
be egy egyszerűsített pályázatot. Sikeres pályázatunkon olyan 
oktató-nevelő jellegű kiadványokat nyertünk a Nagykovácsi 
óvodás gyermekek és az óvoda pedagógusok, valamint az alsó 
tagozatos gyermekek egy részének és tanáraik részére, amelyből 
játékos formában elsajátíthatják az otthonukban és a napközbeni 
környezetükben keletkező hulladékok szelektálásának lehetőségeit 
és annak értelmét.
Az elnyert kiadványokat ezúton szeretettel felajánljuk tele- 
pülésünk 350 óvodásának és 200 kisiskolásának, hogy oktatóikkal, 
nevelőikkel és szüleikkel együtt, játékos formában elsajátíthassák 
a környezettudatos gondolkodás alapjait, ezáltal fontos szem- 
ponttá váljék környeze- 
tünk védelme és példa- 
mutatásukkal hívják fel 
szüleik és környezetük 
figyelmét a szelektív gyűj- 
tés fontosságára. 

A NATÜ IS CSATLAKOZOTT AZ EURÓPAI 
HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT KAMPÁNYHOZ
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Alig múlt el a nyár, s már Karácsonyra készülődünk. Mind a kertben, mind 
a házban nézzük át a holmijainkat és selejtezünk. Ehhez szeretnénk egy 
kis segítséget nyújtani annyiban, hogy ne kelljen a fölöslegessé vált, de 
használható holmikat kidobni.
Elhoztuk Nagykovácsiba azt az országos szintű programot, melynek célja 
a környezet- és társadalomtudatos tárgyi adományozás segítése azzal, 
hogy a feleslegessé vált, de mások számára még használható, jól funk-
cionáló tárgyainknak új gazdát keresünk.
Ez a célt segíti a HUMUSZ által üzemeltetett tulsokcucc.hu adatbázis, 
mely mindkét oldal számára segítséget nyújt:
– a felajánlóknak, hogy tárgyaikkal, eszközeikkel társadalmilag hasznos 
munkát végző szervezetek (civil szervezetek, oktatási- és szociális in-
tézmények) mindennapi működését segíthessék, 
– az adományfogadóknak pedig, hogy kéréseiket, igényeiket minél 
szélesebb közönség felé tolmácsolhassák. Az adatbázis területi és tema-
tikus szűrési funkcióval van ellátva. Ha fölösleges holmi akad nálunk, ke- 
ressük fel a tulsokcucc.hu weboldalt, ott megnézhetjük, hogy ilyen dol-
got éppen keres-e valaki. Ha igen, akkor a nekünk felesleges, de neki 
szükséges dolgot megkaphatja, ha az oldalon regisztrálva felveszi a kap- 
csolatot a felajánlóval, és egyeztetnek az átadásról. Ha viszont mi szeret-
nénk valamit, ugyanott rákereshetünk, hátha valaki éppen azt ajánlja fel.
A NATE, mint a Nulla Hulladék Hálózat tagja a gyakorlatban is igyekszik 
segíteni e célok megvalósítását. Annak érdekében, hogy levegyük mind-
két fél válláról a bekapcsolódással járó adminisztrációs terheket, Nagyko-
vácsi területén és vonzáskörzetében 2015 óta keresünk adományfoga-
dókat, illetve adományozókat. 
Ezúton bátorítjuk a Nagykovácsiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és 
amennyiben segítségre van szükségük a www.tulsokcucc.hu oldalon 
való eligazodáshoz, jelezzék az info@nate.hu e-mail címen.

Tél eleji nagytakarítás – 
Túl sok cucc
Bárdos Zsuzsa (NATE)

Gondoljunk a magányosan és az utcán élőkre

A hideg idő beálltával veszélyben vannak a hajléktalanok és a 
fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!
A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok 
alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán, a tüzelő 
nélkül, elhagyatott tanyákon, külterületen, lakásukban egyedül 
élő idős embereket.  
Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként 
a társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a 
megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármes-
terek – közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt 
és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a 
civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szervezeteken 
túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, 
hogy az időjárás okozta tragédiák megelőzhetőek legyenek. Kér-
jük, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljenek a környezetük-
ben élőkre, a legveszélyeztetettebb, magányos idős emberekre 
és az utcára szorult hajléktalanokra!

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés 
céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai 
teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve 
csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen 
helyzetben életveszélyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe került, akit 
a kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen bejelentést az ingyene- 
sen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, vagy jelezze a 
lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

A Nagykovácsi Kábel TV adása digitálisan  
a 231-es csatornán fogható.

Akinek nincs ilyen sokcsatornás készüléke,  
az üzletben kapható SET-TOP-BOX-szal fogható.

 

Zsíroshegyi  Mikulás
Kedves Gyerekek és Szülők!

Szeretettel  várunk  Benneteket  
 december 11-én, vasárnap  

a zsíroshegyi Csillagfürt Parkban 16 órától,  
hogy együtt várjuk a zsíroshegyi Mikulást  

aki évről évre meglátogat minket.  
Legyünk együtt egy kicsit és légy a vendégünk  

egy finom süteményre, egy pohár teára  
vagy  forralt borra. 

Várunk szeretettel:  Zsíroshegyi Egyesület
Nagykovácsi Önkormányzat támogatásával
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Kegyelemmel teljes Békés Karácsonyi Ünnepeket  
és Boldog Új Évet kívánunk Nagykovácsi lakosságának, 

Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszonynak, Nagyko-
vácsi Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének.

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
és a kitelepített kovácsiak képviseletében 
Mandl Péter, Pitz Péter és Mandl Mátyás

„Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute hochheilige Paar,
Holder Knabe mit lockigem Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh“

Szeretettel meghívjuk
 Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

ünnepélyes képviselő-testületi ülésére, amelynek napirendje: 
k ö z m e g h a l l g a t á s

Időpont : 2016. december 16. napján, 18:00 óra
Helyszín: Faluház

Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete nevében

Dr. Klein Ferenc elnök

Mindig örömmel indulunk közös kirándulásainkra, még akkor is, ha 
közülünk már többen is jártak úti céljainkon. Minden utazás újabb él- 
ményt, látnivalót tartogat, egy kedves emléket a közösségi együttlétről. 
Idei tervünkben Hajós – a miénkhez hasonló történelmű sváb település - 
látogatása szerepelt még, de mivel közösségünk egyik tagjának „bakancs- 
listáján” Ópusztaszer nagybetűkkel volt felírva, vállaltuk, hogy „elkísér-
jük”. Így kötöttük össze a földrajzilag egymáshoz nem túl messze levő 
két úti célt. 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékhely mindig nagy hatással van a láto-
gatóra, most különösen lélekemelő volt. Az elmúlt időszakban történt 
felújítások, az igényes kiállítások újabb látogatásra csalogatnak.  
Hajós régi-új ékszere a restaurált barokk érseki palota, amit helyi vezetés-
sel nézhettünk meg, s kiállító termeiben megismerkedhettünk a hajósi 
svábok szokásaival, hagyományaival, öltözetükkel.
A német nemzetiségi önkormányzat megalakulásának 10. évfordulójáról 
az egyedülállóan szép hajósi pincefaluban emlékeztünk meg egy koc-
cintással, és azzal a bizakodással, hogy még sokáig lesz erőnk, energiánk 
arra, hogy Nagykovácsi német ajkú lakossága múltjának őrzői legyünk.
Itt szeretném ismételten megköszönni közösségünk minden tagjának, 
10 éves  nemzetiségi létünk támogatóinak a sok-sok önzetlen munkát, 
aktív részvételt, és a vidám együttléteket.

Nemcsak munkában 
együtt...
Dr. Klein Ferenc elnök A német nemzetiségi 

közösség tagjai felújítottak 
egy köztéri padot, ami a 
Telkibe vezető út melletti  
pásztorkeresztnél került 
elhelyezésre, hogy az arra 
járót, kit-kit választása sze- 
rint megállásra, pihenésre, 
vagy akár Szép Ernő szavai- 
val megfogalmazott fo- 
hászra invitálja :  
„Emberek Istene, Istenek  
embere, Te lehajtott fejű, 
megszegzett kezű, le- 
csukódott szemű, Te meg- 
fagyott ajkú, Te kihasadt 
szívű, Te örökre vérző, 
Útszél elhagyottja, Mezíte- 
len testű, Hófehér szemér- 
mes, Tavasszal lombtalan, 
Nyáron napon égő, Te ősszel megázó, Te télen megfázó, Szélben takarat-
lan, Viharban búvatlan, Te nappal életlen, Éjszaka fekvetlen, Özvegyek 
karója, Leülő koldúsnak Támasztó párnája, Minden úttalannak útmutató 
fája.” 

(Szép Ernő : Jézus Krisztus c. verséből részlet)

Pad áll a pásztorkereszt 
tövében

A legközelebbi piac 
2017 január 7. (szombat) reggel 8:00 óra
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Egyszer volt, hol nem volt, hogy igaz volt vagy mese volt azt nem tudom, 
de az biztos, hogy egy holdfényes estén a Békás tó melletti padon üldö-
gélve egyszer csak arra kaptam fel a fejem, hogy a nádas zizegése mellett 
az öreg fűzfa ágai közül egy dalocskát is felém sodor a szél:
Ég a gyertya ég,
el ne aludjék!
Mesetündér, jöjj el hozzánk,
mondj egy szép mesét!
Erre a halkan csilingelő hangra aztán minden elcsendesedett és 
elkezdődött a mese. (A mese, amiről ugyan még a mai napig sem tudom, 
hogy ki mesélte kinek, de gyanítom, hogy vízi manó mama próbálta meg 
álomba ringatni vele csemetéit.)
Élt egyszer egy sudár fenyőfa egy igéző tájon a messzi Északi-fény 
országában. A hatalmas fenyőn száz meg száz csillogó, aranytoboz 
fürdött nap, mint nap az ég alján álló szivárvány fényében, ha csak egy 
kis szellő is rebbent, szinte táncoltak, csilingeltek a fa ágain.
A büszke fa csodás terméseiért minden évben, Advent közeledtével, 
eljöttek a karácsonyi manók, zsákba szedték és széthordták a szélrózsa 
minden irányába, hogy ünneplőbe öltöztessék a világot. Ahova jutott a 
tobozokból ott fény gyúlt az utcákon, tereken, házak ablakába és az em-
berek szívébe öröm, béke és szeretet költözött.
Történt egyszer, hogy egy örökké ficergő karácsonyi manó tanonc 
zsákjából – miközben egy tarajos felhőn próbált meg átbucskázni – ki- 
pottyant egy varázstoboz. A toboz zuhant és zuhant... és épp a nagyapám 
pörge kalapján koppant, aki megcsodálta az égből pottyant szerzetet és 
úgy döntött elülteti és nem is akárhova ám, hanem éppen a templomto-
rony tövébe, ha már azt a Jó Isten küldte vigyázzon rá a nagyharang. Vi-
gyázott is az rá és kissé már rekedtes hangján nap, mint nap biztatgatta:
– Úgy, úgy nőjél, növekedjél egyre magasabbra!
Így aztán az aprócska tobozból hosszú évek alatt hatalmas fenyő növe- 
kedett, melynek csúcsa már majdnem elérte a torony tetejét.
Az emberek, állatok csodájára jártak, beszívták pompázatos illatát. Ün-
nepnapokon körbetáncolták, törzsénél mécseseket gyújtottak. Hét- 
köznapokon gyerekek rollereztek körülötte, szerelmesek fogadtak 
egymásnak örök hűséget, szorgoskodók pihenték ki fáradalmaikat. Ágai 
közé mókusok bújtak és madarak raktak fészket. Az öreg torony meg nap, 
mint nap mesélt neki a régvolt időkről, a faluról vidám és szomorkás tör-
téneteket. A kis kék busz, aki nap, mint nap a fenyő mellett kanyarodott 
és a legjobb barátjává vált, hozta a híreket a városból.
A mi fenyőnk szerette, nagyon szerette ezt a hegyek közt megbúvó 
kis falut. Szerette és mégis, mikor megérkeztek tél közeledtével az első 

karcoló szelek, maga sem tudta miért, ágai közé bánat költözött. Hiába 
dalolt legékesebb hangján ekkor a madár pár, hiába mesélte moha lepte 
történeteit a templomtorony és mikor a kék busz a végállomásra ka- 
nyarodva tülkölt neki, csak szomorúan lengette felé tűleveleit.
Így ment ez évről évre. Barátai teljesen tanácstalanok voltak, hiszen de-
cember tájékán, mikor az emberek a legboldogabbak voltak, akkor fa- 
csarodott el a legjobban a gyönyörű fenyő szíve. Naphosszat csak sóhaj-
tozott, törzsét nyikorgatta, ágai már-már a földig hajoltak. Az arra járó 
emberek aggódva tekintgettek fel rá. Attól féltek, összeroppan és kidönti 
a legkisebb fuvallat is.
Egy ilyen téli estén különösen nagyot sóhajtott a fenyő, de akkorát, hogy 
sóhajtása elért egészen az égen szikrázó csillagokig. Az égbolt éjjeli őrei 
riadtan kutatták, vajon mi történhetett az éjszaka békéjébe burkolt tájon, 
mígnem megakadt tekintetük a búskomor fán.
– Hát Te miért emészted magad ennyire? – kérdezték
– Nem tudom, a hosszú téli estéken mindig vágyakozom valamire. Hiá-
ba a templomból kiszűrődő dallamok, a boldog, kipirult gyerekarcok, a 
csodálatos díszekbe öltöztetett falu, nekem valami hiányzik...
– Ó te csacska, hiszen csak ez a baj? Na, akkor mi könnyen segíthetünk a 
bajodon. Te nem akármilyen fenyő vagy. Apád az Északi-fény országában 
élő Sudár Fenyő, anyád az ég alján táncoló Északi fény. Ami neked 
hiányzik, az a karácsony tájékán oly gyönyörűen sziporkázó fényáradat, 
kicsiny országod ekkor a legvilágosabb. Gyermekkorod fényeit nem 
hozhatjuk el neked, de talán...
S azzal lassan ereszkedni kezdtek, majd lágyan megültek a fenyőfa egy-
egy ágán derengő fényárba vonva ezzel a fenyőt. A fa melengető bizser-
gést érzett minden tagjában, hatalmas boldogság és életerő töltötte el, 
nyújtózott egy nagyot és ... NÉHÁNY CENTIVEL MAGASABB LETT A SZE-
LÍDEN SZUNDÍTÓ TEMPLOMTORONYNÁL IS!

Nagykovácsi adventi meséje
Karczevicz Dóra 

December 2-án véradó okleveleket adnak át a többszörös nagykovácsi véradóknak.  
A díjazottakról következő számunkban számolunk be.
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Rohan az idő. Már megint eltelt egy év és mi nagykovácsiak újra 
emlékezzünk arra a két évvel ezelőtti pár napra, amikor az egész falu 
összefogott és egymást segítve, támogatva átvészeltük az időjárás fintora 
által ránkmérteket. Azt mondják az idő megszépíti az emlékeket, de talán 
nem túlzok, ha ebben az esetben azt mondom nincs mit megszépíteni, 
mert a természeti katasztrófán túl szép és felemelő volt az a pár nap. 
Akik segítségre szorultak és azok, akik segíteni tudtak egyaránt pozítív 
élményként élték meg, megmutatva mindenkinek, hogy  él még bennünk 
az önzetlen jóakarat és az összetartás. 
Immáron második alkalommal jöttünk össze, hogy közös munkával és az 
emlékek felelevenítésével méltón emlékezzünk a fagykár napjaira. A ta- 
valyi évhez hasonlóan az Önkormányzat által felajánlott húst dolgozták fel 
a csapatok és készítettek finomabbnál - finomabb kolbászokat, amelyeket 
aztán a Nagyszénás étterem szakavatott szakácsai sütöttek készre. A sikert 
mi sem mutatta  jobban, mint az üres sütő, amiben semmi nem maradt a 
nap végére.  A tavalyi csapatokhoz (Önkormányzat, Készenléti Szolgálat, 
Német Nemzetiségi Önkormányzat) idén újak is csatlakoztak, így velük 
(Nagycsaládos Egyesület, Nagykovácsi All Stars, Kékharisnya Olvasó 
Klub) már hat csapat gyúrta, ízesítette és töltötte a különböző ízvilágú 
kolbászokat. Szinte minden csapat oldalán feltűntek a gyermekkorú profi 
segítők, akik sem szakmai tudásban, sem lelkesedésben nem maradtak le 
a felnőttektől. 
A Faluházban tartott Összetartás Napja mellett ezen a napon  ünnepeltük 
Advent első vasárnapját is, amelyen hagyományosan feldíszítésre kerül 
Nagykovácsi Karácsonyfája. Idén is bátor gyerekek tucatjai szálltak 
daruskocsiba és halálmegvető bátorsággal aggatták a díszeket az 
ágakra, néhányuknak még integetni is volt merszük a lent aggódva 
figyelő szülőknek. Hagyományainkat megtartva a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat is felállította a szokásos Bethlemi Jászolt, amely évek 
óta megszokott és  központi eleme az ünnepi díszbe öltözött térnek. 
Idén még egy ünnepi kellékkel kedveskedtek nekünk a szorgoskezű 

nagykovácsi „manók”, akik gyönyörű örökzöld fonatokkal díszítették 
a templom kőkerítését. Ezúton is köszönjük a szervezőknek és persze 
mindazoknak, akik ágakkal, termésekkel, szalagokkal és a legfontosabbal, 
kétkezi munkájukkal hozzájárultak az Adventhez. 

Összefogás napja és Advent első vasárnapja Nagykovácsiban

Papp István Nagykovácsi jegyzője
Az idei „Összefogás Napja” rendezvényt az együttlét öröme, a baráti 
beszélgetések és a továbbra is jó kolbászok jellemezték. Jó volt látni, 
hogy új csapatok is jelentkeztek, friss színt és ízeket, valamint sok 
gyerkőcöt hozva. Az Önkormányzat boszorkánykonyhájában ezúttal 
nem csak hagyományos paprikás, hanem csomboros fehérkolbász 
is készült. Úgy rémlik, hogy pillanatok alatt az utolsó darabig 
elkapkodták.
Köszönet mindenkinek, aki ott volt, és dolgozott, vagy eljött és hozta 
a családját.

Ábrahám Móni

Fotók: Paseczki Lídia, Zakály Erzsébet, Tinkó Szilvia
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Az Összefogás Napja keretében hallgathattak előadást a Nagykovácsi 
Faluházban az érdeklődők a fűtési szokásokról, annak veszélyeiről és a 
környezet terhelésről.
A Herman Ottó Intézet munkatársai, Dr. Béres Andás főigazgató-helyettes 
és Riesz Lóránd igazgató-helyettes, a  Fűts okosan! komplex felvilágosító 
és tájékoztató kampány keretében beszélgettek a megjelentekkel 
az egyes szilárd tüzelőanyagok használatának veszélyeiről és káros 
hatásairól, valamint ismertették a helyes fűtési technikákat. Megtudhattuk, 
hogy a kampány kiemelt célcsoportja a 14-18 éves korosztály hiszen 
az ő megszólításuk által a követendő módszerek bekerülnek az 
otthonainkba, illetve a hatékonysághoz elengedhetetlen a minél korábbi 
szemléletformálás. 
A szennyezett levegő emberi egészséget, vegetációt, épített környezetet 
károsító hatása régóta ismert, az utóbbi években tapasztalt lakossági 
gázfelhasználás csökkenésével párhuzamosan a szilárd biomassza és 
szén felhasználás növekedett, olyannyira, hogy a lakossági szilárd tüzelés 
vált az egyik legjelentősebb forrásává a légszennyezettségnek. A fűtési 
szezon kezdetével tapasztalható a levegőminőség romlása, különös 
tekintettel azokon a területeken, ahol a lakosság előszeretettel fűt fával 
vagy szénnel, esetenként hulladékkal. A rossz minőségű és veszélyes 
anyagokkal (pl. hulladékokkal) történő fűtés, a helytelen tüzeléstechnika 
és a nem megfelelően kialakított tüzelőberendezés használatának oka 
legtöbbször az alapvető – olykor életmentő – ismeretek hiánya.

A világon több mint 3 millió ember, Európában megközelítőleg 600 ezer, 
Magyarországon 8-14 ezer ember érintett a légszennyezés következtében 
kialakult betegségekben, az ezekből következő korai elhalálozásban. 
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a környezetbarát tüzelőberendezés 
vagy fűtési rendszer, milyen fűtésre alkalmas a kémény. Gyakran 
megfeledkeznek az emberek arról, hogy milyen súlyos környezeti és 
egészségügyi hatásai vannak a helytelen tüzelésnek, például a különböző 
hulladékok tüzelőberendezésben történő vagy kültéri égetésének.
Ajánljuk a tisztelt olvasó figyelmébe www.futsokosankampany.hu 
honlapot.

Fűts Okosan! 

Borók György Nagykovácsi All Stars
Két évvel ezelőtt, a jégkár idején, ugyanilyen 
természetes volt összegyűlni és segíteni 
egymásnak és a közösségnek, mint most. 
Sokan most is itt tudtunk lenni és ellestük 
egymástól a kolbászkészítés fortélyait, 
legalábbis mi; csapatunk „szűzen” indult, 
hisz’ közülünk még senki sem töltött 
kolbászt. A hely szelleme megigézett 
minket és eredmény tekintetében sikerült 
felvenni a versenyt a profikkal. Aki itt 
volt tanúsíthatja, aki nem hiszi, jöjjön el 
legközelebb. Köszönjük a szervezést az 
Önkormányzatnak!

Kékharisnyák
Úgy tartja a mondás, hogy sok bába közt elvész 
a gyerek. Szerencsére mostanra már nem csak 
könyvelemzésben, de sütésben, főzésben és persze  
kolbásztöltésben is összeszokott csapatot alkotunk, 
amit a jól sikerült végeredményt kóstolók is csak 
megerősíthettek. A munka mellett maradt idő a két 
évvel ezelőtti emlékek felelevenítésére, amelyek nem 
nélkülözték a kacagtató és a megható pillanatokat 
sem. 
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2016. október 14-én  
iskolánkból 30 csapat 
(117 tanuló) vett részt 
a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen. 
A 6. évfolyam és a 7. 
évfolyam csapatai 
meghívást kaptak 
az ünnepélyes ered-
m é n y h i r d e t é s r e , 
Budaörsre. Nem 

véletlen, hisz a DÉLNYUGAT – PEST MEGYEI körzetben 107 csapatból a 
6. osztályosok az 5. HELYEZÉST, a 7. osztályosok 64 csapatból az 1. HE- 
LYEZÉST érték el. Így a 7. nagy-nagy örömünkre továbbjutottak az orszá-
gos versenyre.

A 6. osztályos csapat tagjai: Pálinkás Csenge Klaudia, Bacsó Nándor,  
Keszei Péter Miklós, Péter Mátyás voltak.

A 7. osztályos csapat tagjai: Földesi Katinka, Dajka Bálint, Nagy Szemere, 
Telek Bence voltak.

Nagyon büszkék vagyunk Rájuk!

A további évfolyamok legjobb 
eredményei:
3. évfolyam: 94 csapatból a 10. 
helyezést érte el a 3. b osztály csa-
pata:

Kópházi Kamilla, Erdős Kata 
Édua, Földesi Csaba, Bonifert Ger-
gely,

a 20. helyezést ért el a 3. b osztály másik csapata: Sebők Zsófia, Márta 
Szilárd, Telek Csongor, Ganyu Ákos.
4. évfolyam: 136 csapatból a 14. helyezést érte el a 4.a osztály csapata:  
Hazai János, Fülöp Levente, Mucsányi Botond, Tarján Richárd,

a 22. helyezést érte el a 4. c osztály csapata: Holics Hanna, Vajay Nóra, 
Trencsánszky Mendel, Tory András.
5. évfolyam: 127 csapatból a 21. helyezést érte el az 5. a osztály csapata: 
Kollár Ádám, Győrffy Zsolt, Simon Zselyke, Láng Mihály,

a 25. helyezést érte el az 5. a osztály másik csapata: Németh Eszter, Balla 
Áron Bendegúz, Somorjai Dorka, Szabó Ágnes.
6. évfolyam: 107 csapatból az 5. helyezésen kívül a 6. c osztály csapata a 
15. helyezést érte el: Géró Péter, Golda Márton, Kovács Virág Enikő, Sze-
gedi Gyöngyi. 
7. évfolyam: 64 csapatból az 1. helyezésen kívül a másik csapat a 17. he- 
lyezést szerezte meg: Török Huba, Papp Ágoston, Kisida Benedek, Bertalan 
Tamás.
Köszönjük a rengeteg munkát, támogatást a szülőknek, felkészítő 
tanároknak.
Felkészítő tanárok:
3. évfolyam: Veres Mária Ildikó.
4. évfolyam: Balássy Dávid, Nagy Szilvia, Kőrösi Éva, Ilkei-Hajós Krisztina.
Felső tagozat: Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit.
Gratulálunk Mindenkinek!

Bolyai Matematika 
Csapatverseny
Zsohovszky Edit matematikatanár

Az elmúlt tanévi versenyről készített kiadvány bevezetőjében olvasható 
a következő: „4 > 4 x 1”, azaz négy nagyobb, mint négyszer egy. Ha a 
matematikában nem is állja meg a helyét a fenti egyenlőtlenség, a két  
Bolyairól elnevezett csapatverseny évek óta bizonyítja ezt a meghökkentő 
tételt, emberi igazságot. Négy diák a tanév elején összefog, szövetséget 
köt egymással, hogy ki-ki a legjobb tudását adva a ráeső feladatrészt 
elvégzi és – nem saját magát, hanem – csapatát győzelemre viszi. Egyedül, 
még ha valami csoda folytán megnégyszereződne is az okossága, ügyes-
sége, ugyanezt egyikőjük sem tudhatná véghezvinni.”
Ezt a csapatszellemet erősítő többletet érzékeltük a versenyre készülődés 
fáradságos alkalmain illetve a versenyen. Az a négyes, amelyben jól 
működött a feladatmegosztás, a többiekért érzett felelősség és a közös 
cél elérésének egysége, eredményesen szerepelt.
2. helyen végeztek (74 induló csapat között) a 3. a-sok: Ács Kíra, Végvári 
Hanna, Veverka-Csipler Olivér, Zsigmond Balázs részvételével, Lipákné 
Kálóczi Gyöngyi tanítónő felkészítésével.
6. helyezést értek el (54 között) a 7. b osztályosok: Bertalan Tamás, Kostyál 
Hanna, Telek Bence, Zsigmond Eszter, felkészítőjük Bárány Judit tanárnő.
3. helyezést kapott (64 között) a 8. a csapata: Géró Anna Csenge, Kovács 
Réka Emese, Szadeczky Lili, Várkonyi Barnabás, felkészítőjük: Kakukné L. 
Emília tanárnő.

A verseny népszerűségét mu-
tatja, hogy iskolánkat az alsó 
tagozaton (3-4. o.) 14, a felsőn 
20 csapat képviselte. A gyerekek 
elkötelezettségét mutatja, hogy 
a helyezetteken kívül minden év-
folyamon került be még csapat az 
első tizenöt közé. 
Szívből gratulálunk a helyezést 
elért versenyzőknek – csapa-
toknak és minden a versenyen 
elindult résztvevőnek!

Bolyai Anyanyelvi Csapat- 
verseny – területi forduló
Kakukné L. Emília és Bárány Judit magyartanárok

Élmények a versenyről
A tanító nénink, Gyöngyi néni ösztönzésére három osztálytársam és én 
úgy döntöttünk, hogy benevezünk a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre. 
Sokat gyakoroltunk, hogy jól sikerüljön. A verseny napján már nagyon 
izgultunk. A megmérettetésen 14 írásbeli feladat volt, szerintem nagyon 
jól tudtunk együtt dolgozni. Sikerként ért bennünket, hogy bekerültünk 
az első 6 közé, így mehettünk az eredményhirdetésre. Izgatottan ültünk a 
többi versenyző között, és vártuk, hogy a dobogón végzünk-e. 
Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy másodikak lettünk. Oklevelet, 
pólót és könyvet kaptunk ajándékba. 
Remélem, ha jövőre is indulunk, legalább ilyen jól szerepelünk.

Veverka-Csipler Olivér 3.a

Az idei Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóját a budapesti 
Baár- Madas Református Gimnáziumban rendezték meg. Izgatottan 
vártuk a nagy napot, de addig is lelkesen készültünk, számtalan korábbi 
feladatsort oldottunk meg. Ezek a feladatok nagy segítségünkre voltak, 
rutint szerezhettünk általa. Voltak köztük gondolkodtatóbbak is, de sok-
szor szórakoztatónak is találtuk, persze ezzel együtt tanultunk belőle. A 
versenyre elkísért bennünket tanító nénink, Gyöngyi néni is, aki nemcsak 
a felkészülésben segített, hanem a megmérettetés napján buzdított és tá-
mogatott minket. Mindannyiunknak ez volt az első csapatversenye, mely 
jó együttműködést igényelt, de a sok gyakorlás során bebizonyosodott, 
hogy erre a kiscsapatunk képes. Tele voltunk izgalommal a verseny nap-
ján éppúgy, mint az azt követő napokban, amíg vártuk az eredményeket. 
Egyszer csak a szüleinktől megtudtuk, hogy az első hat legjobb helyezett 
között vagyunk, s így mehetünk a díjkiosztóra. Nagyon szép eredményt 
értünk el, felállhattunk a dobogó 2. fokára! Nagyon boldogok voltunk a 
hír hallatán. Jó kis csapat volt, jövőre újra nekivágunk!!!

Végvári Hanna 3.a

A Tájoló novemberi számában a 20. oldalon megjelent Újraélesz-
tés írás szerzőjének neve nem lett feltüntetve. Ezúton is elnézést 
kérünk Végvári Hanna 3. a. osztályos tanulótól. 

Tájoló csapata
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Ebben a tanévben iskolánk tanulói három koncerten vehetnek részt a 
BonBon Matiné jóvoltából.
A sorozat a zenei nevelés terén kultúrált szórakozást kínál a gyer- 
mekeknek. Megismerteti, megszeretteti velük az élő zenét, 
élményszerűen kapcsolva össze azt a társművészetekkel.
Az első előadáson kamaraegyüttes, mesemondó és digitális rajzoló 
jelenítette meg Ludas Matyi történetét. Megismerkedhettünk a fu-
volával, a klarinéttal, a hegedűvel, a bőgővel és a trombitával. Balogh 
Sándor humoros zenéje, Lukácsházi Győző szellemes szövege, a ze-
nészek profi tolmácsolása, a csodálatos vizuális látványvilág szóra-
koztatóan vezette be a hallgatókat a klasszikus zene világába. 
A koncert utáni énekórán kérdések segítségével tehettük próbára ze-
nei emlékezetünket.
Köszönjük az élményt! Izgatottan várjuk a januári és a márciusi 
előadást! 

Házhoz jön a zene
Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár

Az évfordulót méltó módon ünnepelte meg az iskola. Október hónapban 
minden reggel az iskolarádióban irodalmi művekkel idéztük fel 1956 ti-
zenhárom napig tartó eseményeit a diákok előadásában. 
A 8. a osztály és a 8. b osztályból Havasi Richárd, először a Corvin közben, 
majd az iskolában adták elő az ünnepi műsort. Az osztályok megtekintet-
ték az Öregiskolában az 1956-os magyar-lengyel eseményekről készült 
fotókiállítást. 
A jeles évfordulót történelemversennyel zártuk a felsős évfolyamokban. 
Az osztályoknak gyűjtőmunkával plakátokat kellett készíteniük az előre 
megadott 56-os eseményekről, helyszínekről (pl. Petőfi-szobor, Corvin 
köz stb.). A plakátokon lévő információk alapján kellett az osztályok 5-6 
fős csapatainak felkészülniük a versenyre. A második fordulóban a leg-
jobb 12 csapat mérte össze a tudását a fődíjért, a kiskunmajsai 56-os 
múzeumba való kirándulásért és a jutalomkönyvekért.
November 22-én vendégül láttuk Varga János és Trencsényi László 
szabadságharcosokat, az egykori „pesti srácokat”. Jani bácsi élvezetes 
előadását hallgathatták meg az 5-8. osztályosok, és ekkor került sor a 
vetélkedő eredményhirdetésére is.  A győztes csapatok (a 7.-8. évfolyam-
ból Szadeczky Lili, Rácz Sára, Kovács Réka, Golda Szilvia, Bánkuti Nikolett, 
Géró Csenge  8. a osztályos tanulók, az 5.-6. évfolyamból pedig Fehér  
András, Szalai Bálint, Sallay Kornél, Egri Vince, Pásztor Salamon 5.c osztá-
lyos tanulók) boldogan vették át a fődíjakat az 56-os hősöktől. 

Így ünnepeltük 
az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 
60. évfordulóját
Kuszál-Gombos Adrienn történelemtanár

A Kódolás Hete 
keretében október 
20-án az Európai 
Kódolás kezdemé-
nyezés, a Jövő Osz- 
tályterme nagy- 
követei és a Learning  
Lab szövetség nem- 
zetközi hackathont 
szervezett, melyen  
iskolánk is képvi- 
seltette magát egy 6. 
osztályos csapattal. 
Csapatunk tagjai: Bacsó Nándor, Pataki Bálint, Péter Mátyás és Keszei Pé-
ter. A hackathon-ra Viki néni (Dér Viktória) kísért el Bennünket a Sulinet 
Műhelybe, ahol a nagykovácsi Makerspcace szakmai segítségét is igénybe 
vehették a csapatok.
A hackathon egy olyan egy napos rendezvény, amelynek során nemzet-
közi csapatok egy előre nem ismert témán dolgozva mutathatják meg 
kreativitásukat, munkájuk során bármilyen programozási nyelv felhaszná-
lásával.
Az idei téma a Digital Citizenship volt, ennek keretében mi egy DigiSchool 
nevű honlapot kezdtünk el összeállítani, melynek célja az iskolai kommu-
nikáció és információ átadás támogatása a gyerekek, tanárok és szülők 
között. Miközben mi ezen dolgozunk, érdekes volt látni a többi csapat 
projekjét is ott a teremben, illetve kivetítőn a brüsszeli Future Classroom 
Lab központjában folyó munkát.
Remélem, hogy jövőre is lesz hasonló rendezvény, amelyen ismét érdekes 
témával találkozhatunk.

Code Week – a programozás hete
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U7 - Fiatal Sólymok szárnypróbálgatásai
Szeptemberben a foglalkozásokat nagy 
létszámmal tudtam elindítani a füves kinti 
pályán, ez tizenöt főt jelentett, függetlenül 
attól, hogy sokan feljebb kerültek az U9-es 
korosztályba. Sok új óvodás kisfiú választotta a 
mi egyesületünket. A foglalkozásokat, úgy mint 
eddig, kedden és csütörtökön tartom. 
Az októberi hónapban az őszi idő nem volt 
kegyes hozzánk, emiatt sokszor a tornateremben 
dolgoztam a fiúkkal. Az új kis srácok közül, van 
akinek a beilleszkedés zökkenőmentesebben 
ment, másoknak kicsit időigényesebben 
sikerült. Ezért igyekszem, a gyakorlatokba 

beépíteni olyan módszereket, melyek az 
újonnan bekapcsolódók részére is élvezhető 
legyen, biztosítva mindenki számára a fejlődést, 
a jó hangulatot, valamint a játék szeretetét. 
Az edzések továbbra is a technikai elemekre 
épülnek, sok, labdás feladattal vegyítve. 
Négy Bozsik fesztiválon vettünk részt ebben az 
időszakban, az első Perbálon, az utóbbi három 
egy új helyen, Pátyon zajlott le. Ezek a fesztiválok 
azért is jók, mert itt megismerkedhetnek más 
egyesületbeli társaikkal és más megvilágításban 
folynak ezek a programok, mint a hétközi 
edzések. De, itt is a játék és a technika dominál.  
Ez a hétvégi kikapcsolódás, a szülők számára 
is örömet jelent, mert láthatják a gyermekük 
intenzív sportolását, valamint ehhez a 
sportághoz való örömteli hozzáállását. 
Legiardi Róbert U7-U6-U5 edző

U9 - Szép sikerek a Bozsik tornákon
Ez az ősz nagyszerűen alakult a Sólymok 
U9-es csapatának. Hála a kialakult remek 
közösségnek, a támogató szülői légkörnek 
és az elvégzett munkának idén jóval több kis 
focista jelentkezett egyesületünkbe! Az ősszel 
érkezett új sólyomfiókák hamar beilleszkedtek, 
bátran felvették a „régiek” tempóját. A 
komolyabb munka a Bozsik-tornákon is 
megmutatkozott: a srácok ügyesebbek, 
gyorsabbak és erősebbek lettek, lelkesen 
küzdöttek és már legtöbbször győztesen 
hagyták el a pályát! A négy – Pátyon és Perbálon 
rendezett – tornán összesen 48 góllal tömték ki 
az ellenfelek hálóját. Az elkövetkező időkben 
sem lazsálunk majd: a téli felkészülést 
edzőmeccsekkel és teremtornákkal tesszük 
emlékezetessé – hogy a tavasszal újra 
szárnyaljanak fiókáink.
Kováts Szabolcs U9-U8 edző

Sikeres őszi fociszezon 
a kisebbeknél is

November hónap igen eseménydúsan telt 
kézilabdásaink számára. 
FU12-es palántáink kezdték a sort november 
06-án Törökbálinton a hazai rendezésű bajnoki 
fordulón. Első ellenfelünk az érdi Treff 07 SE 
igen kemény ellenfélnek bizonyult. Hajtottak is 
a fiúk becsülettel, ami meghozta az eredményt 
is, így 25-25 döntetlenre hoztuk a meccset. 
Második mérkőzésünk a Százhalombattai VUK 
SE csapata ellen már nehezebb volt. Mivel a 
hazai csapat játsza az adott forduló nyitó és záró 
meccsét, a végére már a mi fiaink is kiengedtek 
egy kicsit. A Battai csapat jobban bírta az iramot, 
így Ők nyerték a találkozót. 
LU13-as lány csapatunk november 12-én Érdre 
látogatott, ahol házigazdái voltunk az aktuális 
fordulónak. Két igazán parázs, remek hangulatú 
mérkőzést vívtak lányaink, első meccsünket Szi- 
getszentmiklós csapatával, ahol remek összjá- 
tékkal, taktikai és technikai elemekben bővel- 
kedő csatából kerültünk ki győztesen 27-24 
arányban.
Második mérkőzésünket Inárcs-Örkény lányai 
ellen vívtuk. Sajnos itt is megmutatkozott a 
meccsek közti hosszú várakozási idő eredménye. 
Kiengedtünk a végére, így az Inárcsi csapat 
könyvelhette be magának a két pontot.
Következett FU14-es csapatunk két mérkőzése 
november 13-án szintén Érden. Lassan úgy 

éreztük beköltözünk a csarnokba, hiszen előző 
nap is ott voltunk. Serdülő csapatunkat sajnos 
az ilyenkor télen szokásos betegséghullám 
tizedelte. Szinte naponta változott a csapat 
felállása. Az adott körülmények között is 
becsülettel játszották végig a fiúk a meccseket 
a házigazda Treff 07 és a Gödöllői KC csapatai 
ellen.
November 20-án FU12-es csapatunk 
Törökbálintra látogatott, ahol a csoport 
kiemeltje Budaörs illetve Budakalász ellen 
vívták mérkőzéseiket. Budaörsről tudtuk, hogy 
rendkívül erős, korosztályban is és felállásban 
is érettebb. Becsülettel játszottuk végig a 
mérkőzést, de sajnos érvényesült a papírforma.
Második meccsünk Budakalász ellen annál 
inkább felüdülés volt. A srácok felszabadultan, 
nagyon szép kombinációkkal játszottak végig. 
Az eredményre méltán büszkék lehetünk, hisz 
32-25 arányban hoztuk a meccset.
És... még nincs vége. Mikor ezeket a sorokat 
írom, épp a szintén hazai rendezésű november 
27-én tartandó aktuális FU14-es fordulóra 
készülünk, ahol Budaörs és a gödöllői Főnix ISE 
lesz az ellenfelünk.
Továbbra is folyik a lázas munka legkisebb 
palántáinknál (LU9-10 és FU9-10), akik most 
ismerkednek ennek a csodálatos sportágnak

 az alapjaival. Egyre nagyobb lelkesedéssel és 
tudásszomjjal érkeznek az edzésekre.
Gratulálok minden csapatunknak a kiváló tel- 
jesítményéért és ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a szülőknek a lelkes támogatásukért 
és a hazai rendezésű mérkőzéseinken nyújtott 
önzetlen segítségükért!!! Ők azok, akik 
végig mögöttünk állnak, segítenek, hajtanak 
bennünket, szállítják a gyerkőcöket, istápolják a 
lelkünket. Ezer köszönet és hála NEKTEK!
Senior csapatunk nőttön-nő, ami 
óriási siker számunkra, hisz remek 
időtöltés minden héten kedden 
este, 8-tól kicsit felfrissülni a 
mindennapos mókuskerékben.

KEMÉNY MÉRKŐZÉSEK AZ ORSZÁGOS 
GYERMEK KÉZILABDA BAJNOKSÁGBAN
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE
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Ennél találóbb mottót mi sem tudnánk kiagyalni, ezért 
most fogjunk papírt és ceruzát és  leltározzunk, nézzük 
mi is történt velünk 2016-ban, azt kaptuk-e, amit meg- 
érdemeltünk?

Szeretjük, ha rend van körülöttünk, ebben fokozatosan lépkedünk 
előre. Közel tíz év alatt elértük, hogy pontos terv szerint folynak az 
edzések, a gyerekek hétről, hétre ott vannak a foglalkozásokon, en-
nek hatására néha el sem férünk rendesen a pályán.
Bár nem hajszoljuk az eredményeket, de mégis fontos értékmérői a 
befektetett munkának. Novemberben vette át a Pest Megyei Gólkirá-
lyok Gáláján Becze Dani a jól megérdemelt oklevelet és szobrocskát. 
Ne feledjük, hogy Dani 2016-ban a NUSE U16-os csapatával bronz- 
érmes lett.
Aztán ott vannak az öltözők a füves pályánál, amit ebben az évben 
birtokba vehettünk és a TAO támogatásnak köszönhetően a NUSE 
rendezett be padokkal, de megvalósult régi álmunk és egy kis szer-
tárral is gazdagodtunk, köszönet az Önkormányzatnak, hogy elhe- 
lyezhettük azt az öltözők mellett. Nagy öröm, hogy az iskola rekor-
tánján megvalósult a sátor, lassan évtizedes ötletünk, javaslatunk vált 
ezzel valóra.
Ősszel elindultak az új bajnokságok, fesztiválok, versenyek.
Ebben is vitézkedtünk, hiszen az U19, U16-os csapatunk az erős baj-
nokság közép mezőnyében helyezkedik el, míg az U14-es csapatunk 

vesztett pontokat tekintve mindössze két ponttal van lemaradva a 
jelenlegi listavazetőktől, így jó esélye van egy tavaszi érmes helye- 
zésre, még akár egy arany is elérhető. A 2003, 2004-ben született  
korosztály meg is érdemelné a méltó elismerését, hiszen néhány év-
vel ezelőtt komoly hátrányból indultak, épp ezért jó látni, hogy az 
elvégzett munka és a focisták lelkesedése mennyire sokat jelent.
A kisebbekről se feledkezzünk meg, közöttük néhány egészen kivé-
teles tehetség bontogatja szárnyait, reméljük egyszer elmondhatjuk 
majd, hogy egy nagy bajnok  Nagykovácsiban, a NUSE színeiben kez-
dett. 
Csapatunk edzőinek legfőbb célja, hogy igazi közösséget teremtsen 
és hogy ez a gondolat eljusson Nagykovácsi minden szegletébe, fon-
tos számunkra, hogy ne csak a település legrégebbi utánpótlással 
foglalkozó közössége legynük, hanem legelismertebb is. Ezért 2017-
ről csak annyit, vigyázat jövünk és rengeteg új tervünk van!
Szóval van okunk a mosolyra és reméljük ez így is marad, mert meg- 
érdemeljük...

Ha cikkünk elnyerte a tetszésedet, akkor keress minket a közösségi 
oldalunkon vagy honlapunkon, folyamatos hírek, 
edzésrend: www.nuse.hu    
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a NUSE! 
Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi!

Mosolyogj! Hosszú Katinka üzente nemrégiben a következőket:
„Mosolyogj, és ne feledd, mindenki azt kapja, amit megérdemel...idővel.”

Talán az utolsó még melegnek mondható szombatot kihasználva egy 
lelkes kis csapat felkaptatott a Csergezán Kilátóhoz. Nem mentünk 
üres kézzel,  a hátizsákokban kesztyűk és szemeteszsákok lapultak a 
termoszok mellett. Aki járt már fönt tudja, hogy sajnos sok olyan dolog 
is fönmarad, aminek semmi keresnivalója ezen a sokunk által szeretett és 

Nagykovácsi egyik büszkeségeként is számontartott helyen. Sajnálkozás  
és felelőskeresés helyett inkább a tettek mezejére léptünk és a 
legegyszerűbb megoldást választva összeszedtük és lehoztuk a több 
zsáknyi szemetet. 
A szemétszedés után megajándékoztuk magunkat egy gyors piknikkel az 
immáron szépen kitakarított tűzrakóhely mellett. Útközben lefelé még az 
útszélről is felkapkodták az ügyes gyerekkezek az oda nem illő dolgokat az 
arra haladó kirándulók legnagyobb elismerését kiváltva.

A Csergezánon jártunk
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December 12. hétfő 19:00
Az én pódiumom
Gondolatok a szeretetről advent idején

December 16. péntek 16.00
Mindenki karácsonya 

December 16. péntek 19:00-21:00
Körtánc
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai 
Oktató: Vojczek Judit * 70/378-5077
Belépő: 1 000 Ft

December 17. szombat 10:00-13:00
Adventi családi nap 
Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával 
és a Nagykovácsi Muzsikásokkal,   
mézeskalács sütés Kemendi Ágnessel
Helyszín: Faluház, Tisza István tér 7. Belépő: 500 Ft /fő

December 18. vasárnap
15:00-19:00 Kézműves vásár a Tisza István téren és a plébánián
16:30 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál
17:00 Adventi koncert a Római Katolikus Templomban a Nagyko-
vácsiban élő művészek és a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 
közreműködésével.

Decemberi programok az Öregiskolában

Könyvtár nyitva tartás:
Hétfő: 12 - 19; Kedd: 10 - 18; Szerda: zárva;Csütörtök: 12 - 18; Péntek: 10 - 18; Szombat: zárva

A KÖNYVTÁR 2016. DECEMBER 21-TŐL (SZERDA) 2017. JANUÁR 1-IG ZÁRVA TART.
NYITÁS 2017. JANUÁR 2-ÁN. DECEMBER 17-ÉN SZOMBATON 9-13 ÓRÁIG NYITVA.

Könyvtári 
híreink
Bata Zsófia, Illés Gabriella
könyvtárosok

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: Diószeghy Tünde
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Telefon: 06/26 356-362 • e-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

Közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok jelentkezését várjuk: az Öregiskolában  kulturális és közösségi területen (könyvtári munkák 
és közösségi rendezvények) láthatnak el közösségi szolgálatot a tanulók.

Nagykovácsiban már hagyománnyá vált az óvodások és kisikolások 
számára minden ősszel és tavasszal meghirdetett Kópé bérlet, mely 
3-3 bábelőadást foglal magába. Az őszi bérlet keretében november 
8-án a Fabula Bábszínház Erdei történet című produkcióját közel 370 
gyermek tekintette meg.

Bábszínház
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Önbecsülés, önértékelés, önbizalom. Sokan küzdenek életük során 
időszakosan, vagy akár tartósan nehézségekkel, elakadásokkal ezeken a 
területeken. 
Pál Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben hívják Feri atya, pap, mentálhigié-
nés szakember az önbecsülés témáját járta körül az Öregiskolában tartott 
novemberi előadásában. 
A sokakat érdeklő téma többféle dimenzióját érintette: a spirituális, a 
lélektani, a szociális és a szociálpszichológiai dimenzióit, és igyekezett 
ezeket összefüggésbe hozni egymással. Előadásában számos életbeli és 
papi szolgálatából vett példával mutatott rá arra, hogy az önbecsülésünk-
kel kapcsolatos sérülések és zavarok miként hatják át mindennapjainkat, 
akadályozzák társas kapcsolatainkat, boldogulásunkat, a megfelelő ön-
becsülés pedig hogyan segít megvédeni magunkat, és tesz alkalmassá 
bennünket az együttműködésre, végső soron a kiegyensúlyozott életre.
Hallhattunk példákat, történeteket arról is, hogy hogyan számolhatunk le 
szorongásainkkal, melyek fejlődésünket, kiteljesedésünket akadályozzák, 
és hogyan kössünk barátságot azzal a személlyel, akire mindig számítha-
tunk – saját magunkkal. 
„Az önbecsülés a legalapvetőbb viszony saját magammal. Ha birtok-
lom, jó társasága vagyok magamnak.”
A rendkívül szórakoztató, ugyanakkor nagyon is komoly előadáson a 
közönség nem kapott instant megoldásokat, univerzális tanácsokat, de 
talán segítséget kapott ahhoz, hogy el tudjon indulni egy mély, valódi, 
belülről fakadó önbecsülés felé vezető önismereti úton, vagy ha már elin-
dult, sikeresebben tudja folytatni azt.
„Az önbecsülés föltárja, hogy a szívünk mélyén lakik bennünk valaki, aki 
sokkal több, mint amit valaha is reméltünk.” (Pál Ferenc)

Pál Ferenc: 
A szorongástól 
az önbecsülésig
Enying Diana

Csurák Erzsébet képzőművész Selymek, sejtelmek című kiállí-
tása 2017. január 10-ig megtekinthető a könyvtár nyitva tar-
tási idejében.
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Kispatak Óvoda

2016 márciusában, a Nagykovácsi Önkormányzat pályázatot hir- 
detett a községünkben működő civil szervezetek tevékenységé-
nek támogatására.
A pályázatra a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapít-
vány is jelentkezett hagyományok őrzése továbbképzés és 
hagyományőrző táncházak program támogatására. 
Az óvodai alapítvány többek között a Kispatak Óvoda eszközellát-
mányának javításában és a szakmai munka megújulásában nyújt 
segítséget.
A Kispatak Óvoda, pedagógiai programjában kiemelten foglal- 
kozik a néptánc, népi játékok felelevenítésével és a néphagyo- 
mányok őrzésével, ezért az óvodai munkát támogató óvodai 
alapítvány is ezt a területet célozta meg pályázatában.
A jelentkezés eredményes volt, így az alapítvány 400.000 Ft támo-
gatásban részesült az elképzelések megvalósítására.
Az elnyert összegből tavasszal pünkösdi táncház, ősszel a Mihály 
napi vásárhoz kapcsolódóan tüzes táncház szervezésére került sor. 
Márton nap tiszteletére sramli zene szórakoztatta – a kedvezőtlen 
időjárás miatt, csak – a Kaszáló utcai óvoda közönségét. 
Az óvoda pedagógusai és pedagógiai asszisztensei nagy számban 
vehettek részt az alapítvány jóvoltából, Balatoni Katalin nevéhez 
fűződő „Így tedd rá!” a néphagyományok átadására irányuló 
képzésein. A három alkalomból álló továbbképzés nagyon jó 
lehetőséget biztosított a pedagógusok módszertani kultúrájának 
megújításához.
Rengeteg új népdal, ünnepkörökhöz kapcsolódó játék és táncos 
elem bővítette a meglévő repertoárt, melyeket minden bizony- 
nyal bátran alkalmaznak majd a pedagógusok a gyerekekkel való 
foglalkozások során.
Köszönjük a lehetőséget a Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-
testületének, hogy a pályázati támogatással hozzájárult a Kispatak 
Óvoda színvonalasabb pedagógiai munkájához és a népi kultúra 
megőrzéséhez

Megvalósult álmok
Szabó Éva kuratóriumi tag

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
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Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Novembertől Szülőklub indult az óvoda Kaszáló utcai épületében. 
Első alkalommal arról beszélgettünk, hogy miért van szüksége a 
gyerekeknek határokra, határozottságra és korlátokra. Mert szük-
ség van rájuk - és nem csak a kicsiknek, a felnőtteknek is. Hiszen a 
korlátok amellett, hogy akadályt jelentenek, kapaszkodót, bizton-
ságot is nyújtanak...
A zord őszi hideget gyorsan feledtette a benti oldott hangulat és 
a segítő, támogató légkör. Na meg a forró tea és az ízletes sütemé-
nyek. 
A következő alkalom amolyan „karácsonyi különkiadás” lesz. De-
cember 8-án 17 órától azzal foglalkozunk, hogy miért mindig 
karácsonykor „borul a bili”? Miért ilyenkor zajlanak a legnagyobb 
veszekedések, sértődések, miért telik az ünnep egy része feszült-
séggel? 
A csoport vezetője Czecz Fruzsina, pszichológus, újságíró és édes- 
anya. A programon való részvétel ingyenes. A szülőklub alatt az 
óvodai dolgozók gyerekfelügyeletet biztosítanak, amit ezúton is 
köszönünk!  

Elindult a Szülőklub 
a Kispatak óvodában
Majnik-Czecz Fruzsina

Kolozsvári Anna Krisztina vagyok, a nagykovácsi Kispatak Óvoda 
Fülesmackó csoportjának óvodapedagógusa. Gyermekkorom óta 
foglalkozom a zenével, zongorán, orgonán és furulyán is játszom, 
valamint kórusvezetést is tanultam a Református kántor szakon. 
Korábban Nyékládházán 1,5 évig vezényelhettem egy gyülekezeti 
vegyes kart. Az a megtiszteltetés ért, hogy mint a kórus karvezetője 
bemutathatom önöknek a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Nőikarát.  
A kórusra való igény nem új a közösségben, már az Óvoda átadásának 
120 éves évfordulóján megszólalt kicsiny kórus felébresztette a foly-
tonosság gondolatát. Jelenlegi Nőikarunk október óta működik, a 
lelkes társaság tagjai között vannak: óvodapedagógusok, pedagó-
giai asszisztensek, dajkák, szülők, valamint az óvodán kívülről is 
érkezett tagunk. 
Tervezett szerepléseink között szerepel egy koncert az óvodás  
gyermekeknek; részvétel a Mindenki Karácsonya című rendezvé-
nyen december 16-án, valamint a Katolikus templomban december 
18-án az Alapfokú Művészeti iskola rendezésében tartandó kon-
certen. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kórus

Gasztner Ildikó  
neve nem elő- 
ször kerül a Tá-
joló hasábjára, 
amikor a Kispa-
tak Óvodáról 
írunk. Talán töb-
ben emlékeznek 
azokra az ajtók- 
ra, melyek szep- 
temberben a  
Száva utcai tag- 
óvoda felújítá- 
sát követően 
megörvendez-
tették az oda-
járó apróságo- 
kat és szüleiket.
November óta a Kaszáló utcai óvoda apraja-nagyja gyönyörködhet 
abban a kis mesekapuban, mely az alsó szintet köti össze az emelet-
tel. A mesekapu festése egy olyan világot idéz fel, amelyben hosszú 
percekig elmerülve csodálkozhatunk rá egy varázsos lét kicsiny te- 
remtményeire. Gaszner Ildi alkotásai megállítják az időt, azért, hogy 
beleálmodhassuk magunkat a mesék birodalmába. Odakucorodhas-
sunk a kis róka meleg bundája mellé, beülhessünk az égi dombon 
suhanó kisvasútba és bújócskázhassunk mi is egyet a fa mögül ku- 
kucskáló hosszú fülű nyúllal.
Ildi azt szokta mondani: „az a legfontosabb, hogy örömet szerezzek 
képeimmel”. 
Mi szívből örülünk!
Köszönjük Ildi.

Mesekapu
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Az idei Márton napon esőfelhőt kergettek Nagykovácsi fölé a 
barátságtalan nyugati szelek, így elmaradt a kicsik és nagyok – szülők, 
nagyszülők – által is várt kedves, – a Kispatak Óvoda és tagóvodái ál-
tal kezdeményezett és évek óta szervezett – hagyományos, látványos 
töklámpás felvonulás.
Mégis különleges marad számunkra ez a nap, hiszen aktív részesei 
lehettünk a kicsik örömének, boldog izgalmának.
Az írások szerint a Márton napi töklámpás felvonulás hagyománya 
német ajkúak lakta területről indult el, s e szokást vették, veszik át 
szerte a világban egyre többen. Nincsenek ismereteink arról, hogy 
Nagykovácsi sváb lakossága – a régmúlt időkben – megtartotta volna 
ezt a hagyományt, de boldogan vállaltuk Szabó Orsolya – a továb-
biakban Orsi néni – a Kispatak Óvoda vezetője felkérését arra, hogy 
legyünk részesei a gyerekek Márton napi programjának.
Így vált izgalmassá ez a nap nekünk is, nem is kicsit...
Orsi néni kérte, hogy – ahogy azt a hagyományt régóta őrzők teszik – 
ajándékozzuk meg a kicsiket általunk készített süteménnyel. Törtük a 
fejünket, törtük, törtük... mit is süssünk, ami a kicsi tenyerekben elfér, 
s tartós útravaló is lehet. Mivel havat nem hozott Márton, így esett 
a választás a hókiflire, emlékeztetve  a legenda szerinti havas napra, 
amikor Márton a koldussal találkozott, no meg a libák fehér tollára.
Így aztán beindultak a konyhákban a kifli gyárak, nagymamák gyúrtak, 
sodortak, töltötték tésztát, nagypapák tekerték a kifliket, a csomago-
lás napjára egy hatalmas kifli hegy gyűlt össze a faluház asztalán. Kis 
celofán zacskókba rakva számoltuk, csak számoltuk, egészen 1084 

darabig. Ekkor nyugodhat-
tunk csak meg, biztossá 
vált, hogy mindenkinek jut 
majd, még a legkisebbek 
legkisebb testvéreinek is.
November 11-én este az 
óvodákban a gyerekek 
csodálkozva, de örömmel 
vették kézbe a kifli csoma-
got, amit a Dózsa György 
utcában Pitz Évi, Gazdag 
Teri és Karlik Ica néni, Száva 
utcában Lökös Éva és Rost 
Erzsike néni, a Kaszáló 
utcában pedig mi osztot-
tuk a gyerekeknek.
Az igazságot be kell val-
lanunk, mi voltunk a sze- 
rencsések. A rossz idő miatt 
a tervezett szabad térről 

beszorult, s itt játszott egy sváb fúvós zenekar Orsi néni meghívására. 
Meghatottan néztük, a vidám zene hallatára kiálló kicsik apró tánclé-
pés próbálkozásait.
Ültünk a kiflivel teli kosarunk körül, gyönyörködtünk a sok vidám 
apróságban, akik boldog izgalommal mutatták a csoport szobák 
előtt összegyűjtött, ötletesnél, ötletesebb faragott tököket. Jó volt 
látni a szülők zsíros kenyér majszolását. Ezen az estén visszapörögtek 
számunkra is évek.
Német nemzetiségi közösségünk nevében köszönjük a felkérést és a 
meghívást Orsi néninek.
Bízva abban, hogy egy újabb apró lépést tettünk egy hagyomány te- 
remtése felé, várjuk a jövő évi Márton napot, az óvó néniknek, dadu-
soknak ugyanilyen lelkesedést, türelmet, kedvességet kívánva.
S hogy jövőre mit sütünk? (akinek nem ízlett a hókifli, üzenjen 
nekünk!)
Sok szeretettel, a Kaszáló utcai vendégek: (Pitz) Teri néni, (Probst) Teri 
néni (Probst) Marika néni (Karlik) Annuska néni 

Márton napi kavalkád 
az óvodákban – 
aminek az idén mi is részesei lehettünk

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda köszöni  
a Német Nemzetiségi Önkormányzat  

valamennyi tagjának együttműködését  
és anyagi támogatását, mellyel hozzájárultak 

Márton napi rendezvényünk még szebbé  
és emlékezetesebbé tételéhez.
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Ősszel lelkesen vagy kevésbé lelkesen sokunk ragad gereblyét és szedi 
össze a lehullott leveleket. Ennek nagyobb része sajnos a Zöldbicske 
Nonprofit Kft. legkevésbé sem feneketlen bugyraiba kerül. A honlap-
jukról – adatok, dokumentumok és eszközök menüpontok egyaránt 
üresek – nem derül ki hová kerül és mi lesz a sorsa. Az azonban nem  
kétséges, hogy akármi is történik vele, igen nagy az ökológiai lábnyoma. 
Hiszen ha semmi mást nem veszünk számításba csak a feleslegesen 
elpöfögtetett üzemanyagot, már csak az is a szükségesnél sokkal több 
energia elpocsékolását jelenti.
Ugyan mit is csinálhatunk a lehullott levelekkel, hogy csökkentsük 
Godzilla-méretű ökológia lábnyomunkat. Nekem nagyon bevált, hogy 
megvárom, amíg a levelek túlnyomó zöme lehullik, s akkor a fűnyíróval, 
mintegy óriási szecska és porszívó hibriddel gyűjtöm össze a leveleket, s 
ez a darálék a komposztra kerül. S noha Pelikán József szavaival élve „Én 
ideológiailag nem vagyok elég képzett”, azt azért tudom, hogy a kom-
posztkészítés egyik legnagyobb trükkje a nitrogén- és a szénvegyületek 
megfelelő aránya a keverékben. A nyári fűnyírás nyesedékével nagy víz 
és nitrogén felesleget viszünk be a komposztba. Ha nem keverünk hozzá 
mást (pl. forgácsot), vagy nem forgatjuk át, bizony be is indul a rothadás 
(oxigénmentes környezetben zajló bakteriális bomlás). Persze most a tél 
küszöbén már csak nagyon kevés fű kerül ebbe a lombdarálékba, amelyet 
a komposztba forgatva csak jót teszünk annak. Tavaszra kiváló minőségű 
kerti nyersanyagot kapunk. Szomszédok csodájára járnak muskátlijaink 
és pistikéink burjánzásának. Most elárulom a nagy titkot, a kert sarkában 
a kerti és konyhai zöldhulladékból készült komposztunk a csoda alapja.
„Csapásokat adunk és csapásokat kapunk”
A kicsik toktermése (enyhén mérgező!) miatt, a nagyobbak pedig formás, 
terebélyes lombkoronája nyújtotta árnyéka miatt kedvelik a vadgesz-
tenyét. E növénynemzetség mintegy 20 faja az északi mérsékeltövben 
őshonos. Kilenc fajuk észak-amerikai, a többi pedig eurázsiai (főként 
kelet-ázsiai). Legismertebb fajának, a közönséges vadgesztenyének 
(Aesculus hippocastanum), őshazája a Balkánon, a Píndosz-hegységben 
van. Európában nagyon sokfelé ültetett, kedvelt díszfa. Gyógynövény- 
ként is ismert, mivel magja és kérge különféle gyógy hatóanyagokat 
tartalmaz, s kiegészítő kezelésként használják vénás keringési elégtelen-
ség és hajszálérgyengeség esetén. Egy másik, a vegyipar termékeinek 
bűvöletében élők számára kevéssé ismert tulajdonsága, hogy a ter-
més belsejének magas triterpén-szaponin tartalmának köszönhetően 
kiválóan alkalmas a ruhák tisztítására (praktikus tanácsok innen  
http://sporolok.blog.hu/2014/10/02/mosas_vadgesztenyevel). Ugyanis a  
szaponinok felületaktív anyagok, csökkentik a víz felületi feszültségét, víz- 
zel rázva habzanak. Innen a növénycsalád magyar neve szappanfa-félék.
„Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó.”
Joggal kérdezhetik miért ragadtam tollat, s minek fecsegek itt össze-
vissza a vadgesztenyéről és a komposztálásról, s mi a köze mindennek 
Nagykovácsihoz?
Nos a billentyű koptatás oka egy a keskenyszárnyú molyfélék (Gracillari-
idae) családjába tartozó molylepke faj, a vadgesztenyelevél-aknázómoly 
(Cameraria ohridella). Érdekes ennek a hosszú ideje lappangó kártevőnek 
a története. A vadgesztenyét állítólag a törökök hozták magukkal, s min-
den bizonnyal igaz ez ennek kártevőjére is. Mivel azonban lepkénk teljes 
közeli rokonsága észak-amerikai, tehát még a CIA vonal sem zárható ki :-)). 
Az 1980-as évekig olyannyira nem észlelték, hogy a faj első tudományos 
leírása is csak 1986-ban jelent meg. A típuspéldányokat – melyek alapján 
a leírás készült – a makedóniai Ohridi-tó környékén gyűjtötték, innen a tu-
dományos fajnévben az ohridella. Azóta rohamosan, mintegy 60 km/év  
sebességgel terjed nyugat és észak felé. Hazánkban először 1993-ban 
észlelték, de 1997-re már az egész országból kimutatták. Az elmúlt 
évtizedben pedig már laikusoknak is mindenütt szembeszökő lett a kár-
tételük. 
A lepke kb. 5 mm szárnyfesztávú, fehér keresztvonalakkal mintázott 
barnás-vöröses alapszínű szárnyakkal. A lepkék többnyire a fák törzsén 
ülnek a nap nagyobb részében. Az elmúlt évek többször előfordult, hogy 
a Kastély buszmegálló zöld esőbeállóját szinte elborították. A nőstények 
a levelekre rakják le tojásaikat. A kikelő lárvák a levél bőrszövete alatt él-
nek és táplálkoznak. Ezt a levélaknázó életmódot számos molylepke, légy 
és darázs faj folytatja. Fény felé tartva a leveleket jól láthatók a lárvák, il-
letve azok sötét színű ürüléke. A lárvák ugyanitt bábozódnak.
A levélaknázás következtében kisebb-nagyobb szövethiányos, elhalt 
foltok keletkeznek levél erei között. A károsodott levelek már a nyáron 
lehullanak, csökkentve a fotoszintetizáló felületet, emiatt a hajtások 
növekedése lelassul, a termések száma és súlya csökken, a fák fokoza-
tosan legyengülnek.

A vadgesztenyelevél-aknázómolynak hazánkban három nemzedéke 
is kifejlődik. Az első nemzedék lepkéi április végén, május elején, a 2. 
nemzedék júniusban, a 3. nemzedék rajzása pedig júliusban-augusztus-
ban rajzanak. Ez utóbbi nemzedék bábjai a talajra lehullott levelekben 
telelnek át. Bővebben lásd: www.nate.hu.
„Türelem. Kellő időben a kellő csapást!”
A vadgesztenyelevél-aknázómoly ellen nagyon nehéz védekezni élet-
módja és az évi több generációja miatt. Mind a mai napig a leghatéko- 
nyabb módszer a fertőzöttség jelentős csökkentésére az áttelelő bábok 
elpusztítása. Ennek előfeltétele, hogy a lehullott leveleket maradékta-
lanul összegyűjtsük, de nem ám csak úgy ímmel-ámmal, hanem kvanti-
tatíve. A levelek, s így a bábok megsemmisítésének legcélszerűbb módja 
az elégetésük. Már hallom is az ellenérvet, ne égessünk, annak környezet-
károsító hatása miatt. Valóban, én sem lennék az égetés pártján, de tu-
domásul kell venni, hogy csak a nagy hőmérsékletű (60 °C feletti) kom-
posztálás öli meg a bábokat. Ennek biztosítása házi körülmények között 
viszont nem egyszerű feladat, nagy odafigyelést és tudást igényel.
A célzott permetezés rovarölő szerekkel, melyeknek környezetkárosító 
hatásairól hajlandóak vagyunk oly könnyedén megfeledkezni a min-
dennapi mezőgazdasági gyakorlatban, szintén elég nagy környezeti 
kárt okoz. Tudomásul kell venni, hogy fajspecifikus mérgek már pedig 
nincsenek, bármit is állít a vegyipar, így a permetezésnek sok egyéb nem 
célzott élőlény is áldozatául esik. A mindent elpusztító frontális támadás-
ban nagyon sokszor éppen a kártevők természetes ellenségei vesznek 
oda. Ráadásul idővel szinte minden ilyen szerről kiderül, hogy nem bom-
lik le, felhalmozódik a talajban, ezenkívül rákkeltő, fejlődési rendellenes-
ségeket okoz stb. nem is sorolom tovább... Maga a permetezés csak fiatal, 
kisebb méretű fák esetében végezhető igazán hatékonyan. Gondoljanak 
arra, hogy például a temető hatalmas vadgesztenye fáit milyen nehéz 
úgy lepermetezni, hogy minden részére elegendő permetlé jusson, de 
egy cseppnyivel se több. Arról nem is beszélve, hogy ezt minden gene- 
ráció esetében, tehát legalább háromszor meg kellene ismételni évente.
„Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!”
A feromon, illékony, többnyire egyszerű alkoholvegyületeknek a 
megfelelő arányú keveréke(!), melyet a nőstények bocsátanak ki, annak 
érdekében, hogy a másik szex rájuk találhasson. Alapjába véve ez a kok-
tél valóban többé-kevésbé fajspecifikus. Ezen alapul a biológiai növény- 
védelem egyik valóban környezetkímélő csodafegyvere, a feromon- 
csapda. Ez lényegét tekintve nem más, mint egy levegőre nem szilárduló 
ragasztóval bekent felület, többnyire papír, ami mellett az adott faj fero-
monját tartalmazó hordozót helyeznek el. Az illat odavonzza a párosodni 
vágyó hímeket, akik viszont beleragadnak a ragacsba, s ott elpusztulnak. 
A populációkban a kritikus méretre vagy az alá csökkenti a hímek számát, 
s kevesebb nőstény termékenyül meg. Ez a módszer ugyan környezet-
barát, ámde nagyobb állományok megritkításához magában alkalmaz-
va azonban sajnos messze nem elég hatékony módszer. Sokkal inkább 
alkalmas a pontszerű kis mértékű fertőzések megfékezésére, illetve a 
kártevő népesség méretének nyomon követésére.
„És egyet jegyezzenek jól meg: ellenség van éppen elég”
Az élővilág komplexitásáról mindenki unos-untalan fecseg, igaz több- 
nyire fogalma sincsen róla, hogy ez valójában mit is jelent. Minden-
mindennel összefügg, gyakori fordulat tudásunk elégtelenségének ál-
cázására. A legfontosabb mezőgazdasági és erdészeti kártevők parazi-
táiról bár messze nem elégséges, de viszonylag sok ismerettel bírunk. A 
vizsgálatok azt igazolták, hogy a vadgesztenyelevél-aknázómoly is egy 
bonyolult, sok elemű tápláléklánc része. Hasonlóan a többi levélaknázó 
életmódot folytató csoportokhoz, ennek a molylepkének is számos 
parazitája van eredeti élőhelyein. Sajnálattal kell megállapítsuk, hogy a 
többi behurcolt, invazív fajhoz hasonlóan a természetes ellenségeik, pa- 
razitáik, betegségeik nem vagy csak nagyon kis számban jelennek meg 
bevándorlókkal egyidejűleg. Az jövevényekhez való adaptálódás fo- 
lyamata azonban nem megy egyik pillanatról a másikra. Tehát arra bi-
zony még várnunk kell, hogy a többi aknázó életmódot folytató fajokra 
specializálódott parazita közösségek átálljanak az új jövevényre. Ez azon-
ban már egy másik történet, melyről legközelebb szeretnék értekezni.
Összefoglalva tehát, sajnos a komposzt sem panacea. Fertőzött növényi 
maradványokat ne vagy csak nagy odafigyelés mellett rakjunk kom- 
posztdombunkra. A kártevők elleni védekezésben alkalmazott módszert, 
pedig mindig alapos mérlegelés kell, hogy megelőzze!

„Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség”
Peregovits László (NATE)
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Nagykovácsi, Pók utca 58. szám alatt
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12-16 óráig
kedd: 8-12 óráig 
szerda: 12-16 óráig
csütörtök: 8-12 óráig
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek jólétének, testi-lelki fejlődésének 
és családban történő nevelésének elősegítéséért munkálkodik. Célunk a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve ha már kialakult, ak-
kor annak megszüntetése.
A Családsegítő Szolgálat a Nagykovácsiban élő egyének és családok 
részére segítséget nyújt szociális, családi és lelki problémáik megol- 
dásához. Munkánk keretében információt szolgáltatunk, segítséget nyúj- 
tunk hivatalos ügyek intézéséhez, tanácsot adunk, és nem utolsó sorban 
együtt gondolkodunk a hozzánk fordulókkal.
A házi segítségnyújtás keretében egyrészt azoknak a betegeknek tudunk 
segíteni, akik családban élnek ugyan, de ápolásukat nagyban megkönnyíti 
a szakképzett gondozónők útmutatása. Másrészt vannak olyan egyedül 
élő idős emberek, akik még otthon ellátják magukat, de házon kívüli 
ügyeik intézésére már nem képesek. Ilyen esetben a bevásárlás, posta, 
gyógyszeríratás, orvossal való folyamatos kapcsolattartás, egyéb hivatalos 
ügyek intézésével próbáljuk azt segíteni, hogy önálló életvitelüket minél 
tovább fenn tudják tartani.
Mediáció (közvetítés) konfliktuskezelés módszerével segíteni tudunk 
családon belüli, generációk közötti, vagy akár közösségi-szomszédsági 
viták, ellentétek megoldásában.
Családgondozók: 
Deákné Kuti Szilvia • telefonszám: 30/610-4275
Vereska Zsuzsanna • telefonszám: 30/520-0778
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

CSALÁDSEGÍTŐ 
és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

„SZEBBET NEM  IS 
TEHETSZ SENKIVEL, 
MINT HOGY HAGYOD,
HOGY SEGÍTSEN NEKED.”
                                                            (Steinbeck)

A Magyar Hospice Alapítvánnyal és a Nagykovácsi Önkormányzattal 
közösen hoztuk létre a helyi Hospice otthonápolási csoportot 2009-ben. 
A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtsunk a rákbetegeknek, és 
hozzátartozóiknak. 
Az ezt követő években önkénteseknek rendezett tan folya mok után alakítottuk 
meg a Nagykovácsi Önkéntes Segítők csoportját.
A NÖS tagjai szívesen segítenek Önnek, családjának a következő esetekben:
·  amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a gyógyszertárba, vagy 
a szükséges vizsgálatokra, kezelésekre (vállaljuk, hogy elkísérjük, vagy alkal-
manként autóval elszállítjuk),

·  ha a háztartási, házkörüli munkák okoznak gondot,
· ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani,
·   ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis lelki támogatásnak,
·  ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül gondozza és egy kis 
segítségre, némi szabadidőre, pihenésre lenne szüksége,

·  ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmanként segítségre lenne 
szüksége, vagy ha nagycsaládos és időnként segítségre, tanácsra szorulna.

Sajnos előfordulhat, a szükséges szaktudás, vagy önkénteseink elfoglaltsága 
miatt nem mindig tudunk segíteni. Kérjük, illetve köszönjük megértésüket.
Hívjanak, és mi igyekszünk segíteni.
Fábos Éva: 06-30-990-6743 
e-mail: fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
A Linum Alapítvány honlapján is olvashat rólunk:
www.linumfoundation.eu/?q=masok-tisztelete 
Várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének csatlakozni a Nagykovácsi 
Önkéntes Segítőkhöz. Keressenek minket akkor is, ha tudnak környezetükben 
valakiről, akinek támogatásra van szüksége.

Cserháti Imréné
(1929–2016)

Mélyen megrendülve adjuk hírül, hogy  Cserháti Imréné,  
született Farkas Ilona, mindannyiunk Ica nénije, élete 87. évé- 
ben eltávozott az élők sorából. 
Ica néni 1949-ben, 20 évesen került Nagykovácsiba óvónőként 
és 1950-től vezette kezdetben a régi majd az új óvodát. 37 éven 
keresztül teljesített óvónői szolgálatot és élete végéig ragasz-
kodott Nagykovácsihoz. Két saját fia mellett a közösségünk 
sok száz gyermekét nevelte szeretettel, őszinte odaadással és 
becsülettel, amiért a mai napig hálásak volt óvodásai és szüleik. 
Vezetése idején, 1954-ben kezdődött el a Dózsa György utcai 
óvoda építése, amelynek elindításában és megvalósulásában 
Ica néninek jelentős szerepe volt. Az épület átalakításakor, 
bővítésekor fájó szívvel vette tudomásul, hogy megváltozik az 
ő régi, szeretett óvodája. 
Cserháti Imrénét 2005-ben Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata Nagykovácsiért Emlékéremmel tüntette ki ál-
dozatos munkájáért. 
Emléke mindig szívünkben él.
Utolsó útjára a Nagykovácsi Temetőben fogjuk elkísérni, a pon-
tos időpontról később adunk tájékoztatást.

Anton Mandl
(1925.11.03-2016.11.19.)

A Mandl család egyike volt azon 
családoknak, akik 1702-ben tele- 
pedtek meg a török hódoltság 
után 150 évig lakatlan nagyko-
vácsi medencében. Az édesapa, 
a falunak, az oroszok 1944. de-
cember 25-i lerohanásáig, tiszt-
séget viselt az egyházközség-
ben, de a községi előljáróságban 
is. Öten voltak testvérek. A család 

kiterjedt földbirtokon gazdálkodott a faluban, de a budapesti 
Petneházy rét területén is. Iskoláit Nagykovácsiban, Székesfe-
hérváron majd Budapesten járta ki. 1944-ben a Magyar Hon-
védséghez sorozták be katonának, de a magyar-német ál-
lamközi egyezmények okán a német hadseregbe került át. Öt 
hónapos katonai kiképzése Csehszlovákiában volt, ott is került 
orosz hadifogságba. 1945-ben hazakerült Nagykovácsiba, ahol 
a család bujtatta. A Mandl család, 1946. május 3-án, a második 
kitelepítési transzportban, Solymár vasútállomásról hagyta el 
Magyarországot. 1960-ban a Mandl család önálló házat épített 
Bammentalban. Mandl Antal a haláláig Bammentalban lakott.   
A nyugdíjas éveiben az orosz hadifogságból hazatért német 
katonák területi szervezetének elnöke volt, hosszú időn keresz-
tül. Számos Magyarországra beutazó kirándulás szervezője, 
résztvevője volt, melyek során Nagykovácsit mindig megláto-
gatta. 
Visszatérő mondása volt:
„Házat cserélni lehet, de Hazát nem! Otthon hagytam a háza-
mat, hogy lássam a Hazámat!”

összeállította: Pajer Árpád
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
November

Dániel, Áron, Kende, Laura Anna,  
Sámuel 

Halottaink
Október

Balázsi Tamás (42)
Gonda Endre (63)

November
Matusek Kálmán (73)

Kucsera Jánosné Kiss Terézia (84)
Mandl Antal (91) (Németország)

Weisz József  (88)  (Németország)
Cserháti Imréné FarkasIlona (87)

HÁZI GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:
Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.

Dr. Cesko Izabella  06-30-491-6833
Rendelő: 06-26-355-340 (előjegyzésre is)
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 9.00–12.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 9.00–12.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 9.00–12.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő-Szerda: 12.00–14.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-26-355-340
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelőben

Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14. 
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
 Hétfő: 9.00–12.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 9.00–12.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     9.00–12.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 9.00–12.00
Tanácsadás: Kaszálóu. 12-14., a rendelőben.

2016. 12. 22-23. és dec. 27-én dr. Jakab Erika  
szabadság miatt nem rendel.

2016. 12. 28-30. között dr. Cesko Izabella  
szabadság miatt nem rendel.

December hónapban pénteki napokon  
a szabadságok alatt csak 9-12 óráig van rendelés.

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
Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri Hivatal udvarában

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:
december 2. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
december 9. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
december 16. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
december 23. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
december 30. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
2017. január 6. 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
Budakeszi, Fő utca 179.,  a Polgármesteri Hivatal udvarában.  

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: 9.00–12.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–12.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–12.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–12.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–12.00 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

06-40-38-39-40 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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