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Amikor 2014. októberében bizalmat kaptam a nagyková- 
csiaktól, úgy éreztem, az életem új korszaka veszi kezdetét. 
Korábban évtizedeket töltöttem gyermekek között, a velük 
való foglalkozás, a tanításuk és a róluk való gondoskodás, a 
képviseletük volt a feladatom és felelősségem, két és fél év-
vel ezelőtt azonban minden gyökeresen megváltozott. Egy 
közösség mindennapi életének, egy település jelenének és 
jövőjének felelőse lettem. Megtiszteltetésnek éreztem Nagykovácsi bizalmát és új feladato-
mat, örömmel és nem csekély izgalommal vállaltam: vajon rászolgálok-e a bizalomra?
Az önkormányzati ciklus felénél járva, úgy gondolom, illik számba venni a legfontosabb ígé-
reteket és kiértékelni, mely célokat sikerült teljesen elérni és melyeket csak részlegesen vagy 
egyáltalán. Az elmúlt két és fél év munkája során nem csak az önkormányzati kollégáim és a 
képviselők munkájára, hanem nagyon sok nagykovácsi ember támogatására, sőt, szeretetére, 
illetve kritikus figyelmére támaszkodhattam, ezért szeretném megosztani nagykovácsi nyil-
vánosságával ezt a félidős kiértékelést. 
Nézzük tehát, mely legfontosabb, akkor látott feladatok elvégzésének, problémák meg- 
oldásának ígéretével indultam 2014. október közepe után, s nézzük azt is, ma miként állnak 
ezek a feladatok. 

•  A lakosság igényeinek tudatosabb figyelembevétele, pl. intézményi kínálat, nyitva tartás, 
szolgáltatási üzemidők:

   Megszüntettük a nyári több hetes zárva tartást az óvodákban, mindig van ügyeletes óvoda 
nyitva. Az óvoda napi nyitva tartása is változott a helyi igényeknek megfelelően. 

•  Minőségi együttműködés az egyházakkal, nemzetiségi önkormányzattal, a civil erőkkel: 
   A pályázható civil alap összegét első két évben a korábbi 4-ről 5 millióra, idén pedig 6 mil-
lióra emeltük. A Német Nemzetiségi Önkormányzat épületrészt kapott a Faluházban és rend- 
szeresen vannak közösen szervezett programjaink, a helyi civil programokat az önkormányzat 
támogatja, a helyi egyházakkal és vezetőikkel jó és érdemi kapcsolatokat ápolunk. 

•  Szilárd útburkolatok, járdák kivitelezése, parkolási gondok megoldása:  
   Sok utcát javítottunk és állítottunk helyre, a fő gyűjtőutak közül pl. Virágos sétányt, új járdát 

építettünk a Templom közben, új parkoló létesült az iskola mögött. Jelenleg is 150 millió 
értékű útépítési pályázat van elbírálás alatt. 

•  Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése: 
   Pályázati forrásokból folyamatosan végezzük.
•  Helyi közösségi közlekedés megszervezése:
   1 évig működött a helyi kisbuszjárat az önkormányzat támogatásával, de a vállalkozó nem 

vállalta tovább, mert nem volt nyereséges. Jelenleg az újra indításán dolgozunk a korábbinál 
szélesebb körben és kedvezőbb feltételekkel másik vállalkozóval. 

•  Temető és ravatalozó felújítása, korszerűsítése: 
   Új ravatalozót építtettünk. A régi sváb sírokat a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen feltér- 

képeztük, a sváb keresztet felújítottuk, Gábor atya, a helyi katolikus pap felszentelte. Gulág 
emlékkövet állítottunk, amelyet a nemzetiségi önkormányzattal közösen avattunk fel. Idén és 
jövőre alakítjuk ki a temetőben az emlékparkot, urnafalat, rendbe hozzuk az utakat és parko-
sítunk. 

•  Szennyvízhálózat fejlesztése, a megkezdett beruházás folytatása:
   A beruházás megvalósult, az önrészre plusz támogatást nyertünk, Nagykovácsi 100%-osan 

csatornázott településsé vált. 2020-ig él a kivitelező garanciális kötelezettsége, folyamatosan 
végzi a szükség szerinti garanciális javításokat.

•  Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése:
   2018 végéig a Nagykovácsi Remeteszőlős közötti kerékpárutat felújítjuk és előkészítjük a Bu-

dapestig való kerékpáros bejutás lehetőségét. 
•  Közterületek rendezettebbé tétele, karbantartása, köztéri szeméttárolók kihelyezése: 
   Új, esztétikus köztéri szeméttárolókat helyeztünk ki, a nagykovácsi civil szervezetekkel össze-

fogva rendszeresen falutakarítási akciókat szervezünk.  
•  A jelenleginél gyakoribb piaci napok bevezetése, helyi kistermelők bevonásával: 
   Jelenleg a korábbi egy helyett havi két piacnap van és folyamatban vannak a tárgyalások a 

minden szombati piaci napra környékbeli kistermelők bevonásával. 

Személyes értékelés 
az önkormányzati 
ciklus felénél
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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•  A meglévő oktatási intézményrendszer kapacitásbővítése: 
   Bővítettük az iskolai tantermeket, új étkezőt építettünk. Befejeztük az 

új bölcsőde építését, megalapítottuk az intézményt. 
•  Művészeti képzés támogatása: 
   Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolát (NAMI) pénzbeli és termé-

szetbeni támogatással segítjük, épületrészt biztosítottunk hosszú-
távú használatra. 

•  Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat ellátási körülmé-
nyeinek javítása: 

   Új gyermekorvosi rendelőt építettünk. A védőnők a veszélyes 
épületből az óvodába és a bölcsődébe költöztek megfelelő ellátási 
körülmények közé, eszközellátottságuk jelentősen javult.

•  Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok Egyesületének támogatása:
   A tűzoltó és a készenléti laktanya építését eddig 40 millió forinttal 

támogattuk, a beruházások elkészüléséhez további támogatásokat 
biztosítunk. Ciklus végéig meg akarjuk nyitni a Nagykovácsi Közbiz-
tonsági Központot, amely nemcsak tűzoltó laktanya lesz, itt kap he- 
lyet a körzeti megbízott, a közterületfelügyelők, és a térfigyelő ka- 
merarendszer központja is itt lesz. 

•  Ifjúsági park létrehozása, sporteszközökkel, szabadtéri fitneszesz-
közökkel: 

   Sikeresen pályáztunk a szabadtéri fitneszpark megvalósítására, idén 
elkészül. 

•  Közösségi és kulturális élet fellendítése, művészeti kezdemé-
nyezések támogatása: 

   Az elmúlt két és fél év számos, az önkormányzat által szervezett vagy 
támogatott programja mellett hagyományteremtő céllal elindítottuk 
a Varázskastély Családi Fesztivált.

•  Sportélet fellendítése, sportolási lehetőségek javítása, sportpályák 
létesítése: 

   Befedtük a rekortán pályát, műfüves kisméretű focipálya építésére 
pályázatot adtunk be az MLSZ-hez. Gyerekeket foglalkoztató sport-
egyesületeket anyagi és természetbeni eszközökkel támogatjuk. 

•  Turisztikai lehetőségek jobb kihasználása, a tanösvények rendbe-
tétele: 

   Határon átnyúló ún. Interreg pályázatunk tartalmazza a tanösvények 
rendbetételét a DINPI-vel közösen. 

•  Ügyfélbarát polgármesteri hivatal működtetése:
   Sokak véleménye szerint jelentősen javult a polgármesteri hivatal 
működési hatékonysága és hangulata; személyesen is osztom ezt a 
véleményt. 

•  NATÜ Kft. működésének felülvizsgálata:
   Első évben racionalizáltuk a működését, idén pedig átszervezzük. 

A fenti, korántsem a teljesség igényével összeállított lista mellett fon-
tosnak tartom még megemlíteni, hogy Nagykovácsiban elkészült az 
energiahatékony közvilágítási rendszer, valamint megvásároltunk egy 
50 millió forint értékű ingatlant. 
Nem feledkezünk meg a nyugdíjasokról, akiket 65 éves kor felett 5 
évente növekvő értékű élelmiszer vásárlási utalvánnyal támogatunk, a 
rászoruló családokat pedig ünnepekkor élelmiszer csomaggal segítjük. 
Örömmel tekintek az elmúlt két és fél év eredményeire, s azon dol-
gozom, hogy a ciklus második felében még többek számára kézzel-
foghatóan jelenjenek meg erőfeszítéseink és elkötelezettségünk. Akik 
ismernek, tudják, nyíltan és egyenesen beszélek, nyíltan és egyene- 
sen fordulhatnak hozzám minden Nagykovácsival kapcsolatos  
üggyel, ötlettel, javaslattal. Talán az én személyes hozzáállásom is ré-
szes abban, hogy nyíltabb, elérhetőbb és átláthatóbb önkormányzati 
működést valósítottunk meg, ezért bővítettük ki a Tájolót, ezért indí-
tottuk el az önkormányzat Facebook-oldalát, ezért veszek részt min-
den hónapban a Buda Környéki Televízió „Polgármester válaszol” című 
műsorában és ezért fogjuk a közeljövőben rendszeressé tenni a lakos- 
sági párbeszédet a nagykovácsiakkal. 
Köszönöm a nagykovácsi emberek eddigi támogatását, ígérem, hama-
rosan az elkövetkező időszak fejlesztési terveivel jelentkezem. 
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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      aljegyző: dr. Halmosi-Rokaj Odett
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/106 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester fogadó órája
minden hónap első hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon! 

Telefon: (26) 555-009/111

Képviselők fogadó órája
dr. Klein Katalin képviselő asszony 2017. áprilistól minden hónap har-
madik csütörtöki napján 9:00-10:00 óra között fogadja az ügyfeleket a 
Faluházban (Tisza István tér 7.) 
Bejelentkezés: 06-30-525-1371 vagy 06-90-982-5620-as telefonszámon.

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 mellék
Dénes-Szatmári Anita  103 mellék 
Fábos Lajosné fabos.eva@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Pataki Ildikó pataki.ildiko@nagykovacsi.hu 101 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  110 mellék 
dr. Zakály Erzsébet zakaly.erzsebet@nagykovacsi.hu  120 mellék

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 mellék
Hársvölgyiné Kamarás Zita kamaras.zita@nagykovacsi.hu  107 mellék
Pappné Molnár Afrodité molnar.afrodite@nagykovacsi.hu  102 mellék
Virágh Zsuzsanna viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu  133 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. I félévi évi adók befizetési határideje 
2017. március 16.-án lejárt. Amennyiben később kerül megfizetésre az 
adó, késedelmi pótlékot számítunk fel.     
Ha valamilyen oknál fogva nem tudta teljesíteni az adó befizetését 
határidőben, kérjük minél hamarabb, írásban jelezze a pénzügyi és 
adóügyi osztályon dolgozó kollegák felé, mert április hónapban 
megindítjuk a behajtási eljárásokat.    

Felhívjuk a tisztelt adófizetők figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény ro-
vatba az értesítőn szereplő azonosító számot (az értesítő bal oldalán fent) 
szíveskedjen feltüntetni.
Az utalásoknál kérjük vegyék figyelembe, ha egy bankszámláról több 
utalást is teljesítenek (pl: férj, feleség, vagy másnak a nevében), hogy 
adóalanyonként és adónemenként külön utaljanak.

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

Kisadózó vállalkozók figyelmébe!

Megszűnő és szüneteltető kisadózók figyelmét külön felhívjuk arra, hogy 
a változást adatbejelentő lapon 15 napon belül nyújtsák be, mert az 
adóelőleg csak ezután kerülhet törlésre.  

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, behaj-
tások
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok 
adók módjára történő behajtása, anyakönyv
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127

Osztályvezető: 
dr. Visnyay Noémi visnyay.noemi@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Páva Józsefné pava.jozsefne@nagykvoacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Az Országgyűlés 2017. 03. 21-én fogadta el az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
módosítását.
A jogszabály szerint az egyszerű bejelentés akkor lehetséges 300  
négyzetmétert meghaladó épület esetén, ha az építkezést saját 
lakhatás biztosítása céljából végzik és az így elkészült új lakóépü- 
letben egy lakás van. Bizottsági kezdeményezésre került bele a tör- 
vénybe, hogy a megépültét követő 5 éven belül nem lehet az épület 
rendeltetését megváltoztatni. 
Bővültek az egyszerű bejelentésnél a jogszerűtlen építkezés esetei, 
így annak fog számítani az, ha valaki a 300 négyzetmétert meghaladó 
lakóépületet nem saját lakhatása biztosítására építi, bővíti.
A jogszabály szerint az építésfelügyeleti hatóság által folytatott 
jókarbantartási eljárás – már a folyamatban lévő eljárásokat is ide- 
értve –, átkerül a járási hivatalok építésügyi hatóságához.
Kikerült a törvényből az igazgatási díjak mértékét tartalmazó 
melléklet, ezt a díjat akkor kell fizetni, amikor az egyszerű bejelentés-
sel megépített lakóépület meglétét igazoló hatósági bizonyítványt 
kiadják. A díj mértékét miniszteri rendelet fogja szabályozni.
A törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, az azt 
megelőzően indult építésügyi engedélyezési eljárásokra nem vonat-
kozik.

Tóthné Halász Hedvig
Építésügyi Szolgáltatási Pont
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. márciusi üléséről

A Képviselő-testület márciusban egy munkaterv szerinti ülést tartott.
A március 23-ai ülés előtt az állandó bizottságok részletesen 
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket. A pénzügyi 
bizottság önálló indítványt és módosító javaslatot, az ügyrendi bi-
zottság és a polgármester módosító javaslatokat nyújtottak be.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Ismertette, hogy az Önkormányzat 
idén a korábbi 5 millióval szemben 6 millió forintot szán civil szer- 
vezetek támogatására. Ennek a pályázati kiírása megtörtént, az 
érdeklődő civil szervezetek fórumon kaptak ismertetést a pályázati 
lehetőségekről és szabályokról. Szólt arról is, hogy a temetőben átad-
ták az elhurcoltakra emlékeztető követ, ami a Gulág Emlékbizottság 
pályázati támogatásával létesült, és felújítás után helyére került a 
svábkereszt is. 
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati pályázatok és 
beruházások előre haladásáról.
A 8 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazá-
sa után rendeletet alkotott a Nagykovácsi Nagyközség településfej- 
lesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól. A téma fontossága miatt a ren-
delet teljes szövegét e lapszámban közöljük. Elhangzott az ülésen, 
hogy az első lakossági konzultáció április 20-án lesz.
Évente felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó gyermek- 
jóléti alapellátásokról és térítési díjairól, továbbá a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló rendeleteket. Az 
első esetben kis mértékű, a bölcsődei gondozási díjakat nem érintő 
korrekcióra került sor, míg a szociális étkeztetés térítési díja változat-
lan maradt. A közétkeztetési szerződés augusztus végén jár le, ezt 
követően, az új szerződés alapján kerül sor valamennyi, étkezésért 
fizetendő díj felülvizsgálatára.
Ezt követően beszámolókat vitatott meg a Képviselő-testület. A Pol-
gármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről a jegyző adott számot, 
a főépítész tájékoztatott a településrendezési eszközök hatályosu-
lásáról, valamint a saját munkájáról.
Elfogadták a képviselők az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, 
valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat beszámolóját, és 
meghatározták a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.
Bemutatkozott Nagykovácsi közönségének Pintér Lajos alezredes, a 
Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka, aki a Rendőrség településünket 
érintő munkájának eredményeiről szóló beszámolóját adta elő.
A testület munkáját azzal is támogatja Önkormányzatunk, hogy az 
érintett településekkel közösen – a Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás keretében, az ott keletkezett tavalyi pénzmaradvány terhére – 
vásárol a rendőrségnek egy Dacia Duster gépkocsit.
Meghatározták a képviselők, hogy a Kispatak Óvodában a 2017/2018. 
nevelési évre a beiratkozás május 8-12. között lesz, és továbbra is 13 
csoport indul legfeljebb 360 fős létszámmal. Nyáron idén sem zár 
be teljesen az óvoda, folyamatosan nyitva tartanak valamelyik tag-
intézményben. Szükségessé vált az Óvoda Alapító Okiratának kis 
mértékű módosítása is.
Elfogadta a Képviselő-testület a 2017. évre vonatkozó Közbeszer- 
zési tervet. E szerint idén útépítésre és javításra, közétkeztetésre, 
folyékony hulladék szállításra és villamos energia vásárlásra kíván az 
Önkormányzat közbeszerzési pályázatot kiírni.
Megalakult a Bíráló bizottság a civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázat elbírálására. A rendelet értelmében 2017. évtől olyan civil  
szervezet is delegálhat tagot, amelyik nem indul a pályázaton.
Az ülés utolsó részében pályázatokon való indulásról és a szükséges 
önrész biztosításáról döntött a testület. 
Vis maior pályázatot nyújt be esőzés és fagy okozta károk elhárí-
tására 10% önrész mellett mintegy 38 és fél millió forintra. Érintett 
területek: Nagyszénás utca, az Ady Endre utcai árok, valamint a 
Kaszáló utcai árok.

Önrész nélkül csatlakozik az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez benyújtható pályázati lehetőséghez, ami 6 millió 
forint támogatási esélyt jelent.
Annak érdekében, hogy a VARÁZSKASTÉLY 2017 Nagykovácsi Csa-
ládi Fesztivál még tartalmasabb és színvonalasabb lehessen, az 
Önkormányzat pályázik a Nemzeti Kulturális Alap támogatására, ami 
optimális esetben 14 millió forint lehet, 3,6 millió forint önrész mel-
lett.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy élnek az MLSZ kínálta lehetőséggel, 
és egy 40x20 méteres, körbekerített, villannyal ellátott műfüves 
pálya kialakításához biztosítják a területet és a 10%-os, 3,25 millió 
forintos önrészt.
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 Nagykovácsi lakosok!

Településünkön a 2016-os év során a vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése volt leginkább domináns.
A vagyon elleni bűncselekmények elkövetését 
elősegítik a vagyonvédelmi hiányosságok, az emberi 
hanyagság, és sokszor az alapvető óvatosság hiánya is 
a sértettek részéről.
Az elmúlt időszakra jellemző volt a gépjárművekből 
történő lopás, a gépjárművek megrongálása, az üzem-
anyag eltulajdonítása.
Az ilyen jellegű bűncselekmények visszaszorítása 
érdekében, kérjük fordítsanak fokozott figyelmet sa-
ját környezetükre, vagyontárgyaikra, és a szomszédok, 
mások értékeire.

Néhány hasznos tanács az áldozattá válás meg- 
előzésére:
•  Gépjárművével, ha teheti, parkoljon ingatlanjának terü- 

letén, ne hagyja éjszakára közterületen, zárja be!
•  Ne hagyjon értéket az autójában, főleg ne az utastér-

ben!
•  Üres táskát sem érdemes az üléseken, kalaptartón  

hagyni, hiszen kívülről nem látható, hogy a táskában 
nincs semmi!

•  Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza 
fel, kapcsolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár  
percre száll ki!

•  Ha ingatlana, gépjárműve, közvetlen környezeté-
ben gyanús, nem oda illő személyt lát, értesítse a 
hatóságokat!

Amennyiben mégis bűncselekmény vagy sza-
bálysértés áldozatává vált, tegyen bejelentést az 
ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon 
vagy Veverka Gábor r. ftőrm., Nagykovácsi körzeti 
megbízott 06-70/672-4693-as elérhetőségén!

Bűnmegelőzési tanácsok



2015. március4

Önkormányzati hírek

2017. április6

A 2016. június 4. napját megelőzően, engedély nélkül létesített, víz-
kivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedé- 
lyezési eljárása során a fennmaradási engedélyre vonatkozó álta-
lános szabályok érvényesek, azzal a lényeges különbséggel, hogy a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.)  
29. § (7) bekezdése alapján: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság fize-
tése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. 
törvény hatályba lépését megelőzően vízjogi engedély nélkül lé-
tesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fenn-
maradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és 
az engedély megadásának feltételei fennállnak.”
A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy 
a 2018. december 31-ig tartó időszakban benyújtott kérelmek esetén 
a kérelmezők vízilétesítményük további üzemeltetéséhez szankció 
alkalmazása nélkül jussanak vízjogi fennmaradási engedélyhez. Az 
engedélyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország területén a 
vízkivételt biztosító vízilétesítmények vonatkozásában a jogkövető 
magatartás erősödjön, továbbá a vízgazdálkodási célok és a vizek jó 
állapotának megőrzése megvalósuljon. Ennek megfelelően ismertté 
váljon a vízhasználatok pontos mennyisége és biztosított legyen a 
vízkészlet igénybevétele után a járulék megfizetése, illetve a hatósági 
felügyelet.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi 
létesítési engedély nélkül, vagy attól eltérően létesült, fennmaradási 
engedélyt kell kérni.
A jegyző vízgazdálkodási hatáskörébe tartozik és a jegyző fenn-
maradási engedélye szükséges olyan kút fennmaradásához, amely a 
következő feltételeket együttesen teljesíti: 
a)  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint ki-
jelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső 
és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 
rétegvíz igénybevétele, érintése nélkül, és maximum 500 m³/év 
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű víz-
készlet felhasználásával üzemel,

b)  épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, 
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánsze-
mélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégí-
tését szolgálja, és

c)  nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi ha- 
táskörrel rendelkező hatóság, azaz a fővárosi és megyei katasztrófa- 
védelmi igazgatóságok fennmaradási engedélye szükséges az enge-
dély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítményekre vonat-
kozóan.
Az engedély nélkül létesített vízilétesítményre vonatkozó fenn-
maradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie, 
a 72/1996. (V.22.) kormányrendelet 15.§ (3) bekezdésében foglal-
taknak megfelelően, a tényleges megvalósulás állapotot tartalmazó 
tervdokumentáció csatolásával. A fennmaradási engedélyezési 
eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely-
nek összege az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fej. 1. pontja 
alapján 5.000 Ft. 
Amennyiben a 2018. december 31-ig benyújtott fennmaradási enge-
dély kérelem alapján a fennmaradási engedély megadásának feltéte-
lei egyébként fennállnak, és az kiadható, úgy a Vgtv. 29. § (7) bekez-
désében foglaltak értelmében a vízgazdálkodási bírság fizetése alól 
mentesülnek azok a létesítők, akik 2016. június 4. napját megelőzően 
vízjogi engedély nélkül létesítettek vízkivételt biztosító vízilétesít- 
ményt. A létesítés pontos dátumáról a kérelmezőnek nyilatkozatot 
szükséges a kérelem mellé csatolni abban az esetben, ha ez a benyúj-
tott kérelemben, vagy annak mellékleteiben foglalt információ alap-
ján nem megállapítható. Amennyiben a vízilétesítmény 2016. június 4. 
napját megelőzően létesült, a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól 
mentesül a létesítő tulajdonos.
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított, vízkivételt biztosító 
vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi 
szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi 
fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani, 
és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére, elbontására 
kell kötelezni, amelynek során először a megszüntetési engedélyhez 
szükséges tervdokumentációt és annak mellékleteit köteles az ügyfél 
benyújtani.
A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak értelmé-
ben évi 500 m³-t meg nem haladó vízmennyiség után nem kell a 
vízhasználónak vízkészlet járulékot fizetnie. 

Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően, 
engedély nélkül létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmények 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a KEOP 1.2.0/09-11-
2013-0015. azonosítószámú, „Nagykovácsi szennyvízhálózat fej- 
lesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósította a Zsíros- 
hegy II. ütem szennyvízhálózattal történő ellátását, mely során 
838 ingatlan részére biztosítva lett a szennyvízhálózatra történő 
rácsatlakozás lehetősége.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
6/2016. (II.25) számú önkormányzati rendeletében meghatározta egy 
lakóegységre vonatkoztatva a közművesítési hozzájárulás összegét, 
mely 27.000,-Ft+Áfa (34.290 Ft) mértékű.
Zsíroshegyalja településrészen a közcsatorna hálózathoz történő rá- 
csatlakozásnál a talajterhelési díjról szóló 8/2016. (IV. 04.) önkormány- 
zati rendelet szerinti mentesség határideje 2016. december 31-én 
lejárt. Amennyiben az érintett ingatlan csatornahálózatra történő  
csatlakoztatása a fenti határnapig nem történt meg, úgy 2017. január 
1-től az ingatlantulajdonos a talajterhelési díj alanyává válik. A talaj- 
terhelési díj alapja az érintett ingatlanon elhasznált víz mennyisége, 
mértéke 3600.-Ft/m3. 

A csatornahálózatra történő rácsatlakozásról a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése sze- 
rint:
„Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként 
nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe 
beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha
a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás 
vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló 
víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték 
vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével köz-
vetlenül csatlakozni lehet, és
b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fenn-
maradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul 
vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban 
van.”
A csatornahálózatra történő rácsatlakozást a DMRV Zrt. munkatársai 
ellenőrizni fogják. 
Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még nem intézked-
tek a csatornahálózathoz történő csatlakozásról, azt környezetünk 
megóvása érdekében mielőbb tegyék meg. Amennyiben az ügyin-
tézéssel, vagy a közműfejlesztés megfizetésével kapcsolatosan továb-
bi kérdéseik lennének keressék fel hivatalunkat, vagy érdeklődjenek 
06/26/555-034 telefonszámon. 

Közcsatornára történő 
rácsatlakozás
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Nagy- 
kovácsi Nagyközség Önkormányzat (a továb-
biakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a (2) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében, 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 5. § (2) bekezdésében, és a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 
29. §-ában és a 29/A. §-ában előírtak teljesítése 
érdekében a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia, a telepü- 
lésrendezési eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet készítésé-
nek és módosításának partnerségi egyeztetési 
szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A rendelet hatálya
1. §

Jelen rendelet hatálya az Önkormányzat közigaz-
gatási területére készülő településfejlesztési kon-
cepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
településképi arculati kézikönyv, településképi 
rendelet és településrendezési eszközök készíté-
sének vagy módosításának partnerségi egyezte-
tésére, valamint a 2.§ szerinti partnerekre terjed 
ki.

2. A partnerek meghatározása
2. §

A partnerségi egyeztetésben az alábbiak vesznek 
részt (a továbbiakban: partnerek):
a)  az Önkormányzat közigazgatási területén, 

az adott fejlesztési és rendezési eszközök 
tervezésével érintett településrészen ál-
landó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes személyek,

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

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

d)  az Önkormányzat közigazgatási területén 
működő és elismert egyházak,

e)  az Önkormányzat közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező építészeti, mérnöki 
szakmai érdek-képviseleti szervezetek,

f)  a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja 
alapján a környezetvédelmi érdek képvisele-
tére létrehozott, politikai pártnak és érdek-
képviseletnek nem minősülő, egyesületek 
helyi szervezetei (a továbbiakban: környezet-
védelmi egyesület).

3. A partnerek tájékoztatásának módja 
és eszközei

3. §
(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékozta-
tásának elősegítése érdekében az Önkormány- 

zati honlapon külön tárhelyet biztosít, amelyre 
a Polgármester az értelmezéshez szükséges 
részletezettségű és szükség esetén alátámasztó 
munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel 
a véleményezendő dokumentumról és az egyez-
tetési eljárás módjától függően a mellékletben 
meghatározott egyeztetési szakaszokban, mely-
nek megjelenéséről felhívást tesz közzé:
a)  az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.

nagykovacsi.hu),
b)  a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen és a 

Hivatalban lévő hirdetőtáblákon,
c)  az önkormányzat közéleti lapjában („Tájoló”)
d)  lakossági fórumon.
(2) A Korm.r. mellékletében meghatározott ál-
lamigazgatási szervek, az érintett területi és 
települési önkormányzat értesítése postai, vagy 
digitális úton történik, elektronikus adathor-
dozón (CD) megküldve a véleményezendő doku-
mentumot, külön erre vonatkozó kérés esetén az 
anyag megküldhető papír alapon is.

4. A partnerek javaslatai, észrevételei, 
véleményei közlésének módja

4. §

(1) A javaslatokat, véleményeket a tájékoztatóban 
meghatározott határidőig minden esetben írás-
ban (elektronikus levélben) kell – a főépítészen 
keresztül – a Polgármesterhez eljuttatni, az aláb-
bi elérhetőségen keresztül:
a)  foepitesz@nagykovacsi.hu, vagy
b)  postai úton a Polgármesteri Hivatal címére 

(2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) a 
főépítésznek címezve.

(2) Az eljárás szempontjából a véleményezésre, 
rendelkezésre álló határidő kezdete az in-
formációk honlapon történő megjelenését, 
postai kézbesítés esetén a postai kézbesítés iga-
zolt napját követő nap.

5. A javaslatok, vélemények 
dokumentálásának, elfogadásának 

és nyilvántartásának módja
5. §

(1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a 
főépítész a tájékoztatóban megjelölt határidő 
elteltét követően továbbítja a fejlesztési do-
kumentum vagy a településrendezési eszköz 
készítésével megbízott tervezőnek. A név és cím 
nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket 
nem kell figyelembevenni.
(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal 
kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési 
szerződésben megállapított határidőben – meg-
küldi az Önkormányzat részére, a Polgármester- 
nek címezve.
(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a 
vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó 
döntés-tervezetet készít.

6. §

(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfoga-
dásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem foga-
dás indokolásáról a képviselő-testület dönt. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést az Ön- 
kormányzat honlapján közzé kell tenni legkésőbb 
a döntést követő 5 napon belül. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti döntést követő 10 
napon belül írásban tájékoztatni kell az érintett 
partnert a javaslata, észrevétele, illetve vélemé-
nye el nem fogadásról és annak indokáról.

7. §

(1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a 
főépítész a beérkezés sorrendjében nyilvántart-
ja. 
(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, 
valamint az el nem fogadott véleményeket és 
javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész 
összesíti és nyilvántartja.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az aláb-
biakat tartalmazza:
a)  a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá 

lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b)  a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c)  annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat 

előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során 
érkezett-e, 

d)  a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott 
válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén en-
nek indokát,

e)  a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy eluta-
sító képviselő-testületi határozat számát.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentu-
mokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelé-
sére vonatkozó szabályok szerint, az ott megha-
tározott határidőig kell őrizni.

6. Az elfogadott koncepció, stratégia, 
településképi arculati kézikönyv, 

településképi rendelet és településrendezési 
eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedések
8. §

Az elfogadott településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia, a tele- 
pülésképi arculati kézikönyv, a településképi 
rendelet, továbbá a településrendezési eszköz 
jóváhagyását követően a főépítész gondoskodik 
azok közzétételéről az önkormányzat honlapján, 
az elfogadást követő 15 napon belül, melynek 
megjelenéséről felhívást tesz közzé:
a)  az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.

nagykovacsi.hu),
b)  a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen és a 

Hivatalban lévő hirdetőtáblákon,
c)  az Önkormányzat közéleti lapjában („Tájoló”).

7. Záró rendelkezések
9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2017. március 23.

 Kiszelné Mohos Katalin Papp István
 polgármester jegyző

Záradék:
Kihirdetve, 2017. március 27.
A rendelet mellékletei a www.nagykovacsi.hu 
oldalunkon találhatóak.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési  
és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
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Fejér György Alapítvány tájékoztató
ADÓSZÁM: 19177593-1-13 

A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
a megalakulása óta igyekszik könnyebbé tenni a helyi 

hátrányos helyzetű lakosok és családok életét. 

A Közalapítvány célja egy olyan rugalmas  
szociális támogatási rendszer megteremtése,  

amely anyagi és természetbeni  
segítséget nyújthat:

• válságban lévő embereknek és családoknak,
• hátrányos élethelyzetbe kerülőknek,

• a társadalom perifériájára szorult embereknek.
A beérkezett kérelmeket a kuratórium elbírálta,  

és a döntése alapján, az Alapítvány támogatásban 
részesített három gyermeket 30.000 Ft értékben,  

akik különben a hátrányos helyzetük miatt nem tudtak 
volna osztálykiránduláson részt venni.  

Ezen kívül összesen 110.000 Ft szociális jellegű  
juttatást adott a kérelmet benyújtó lakosoknak. 

Kérjük a kedves lakosokat, hogy adójuk 1%-át utalják 
a Szociális Alapítvány számlájára, ezzel segítve annak 

munkáját azért, hogy a jövőben is legyen lehetőség 
hasonló támogatásokra. 

2016-ban az Alapítvány a felajánlott  
1%-okból 221.249,- forintot gyűjtött,  

amelyet ezúton is köszönünk. 

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

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

Településképi Arculati Kézikönyv
Lakossági Fórum  

Amint azt a legutóbbi Tájolóban már közzétettük, az építésügy 
és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében tele- 
pülésünkön is megkezdődött az ún. Településképi Arculati 
Kézikönyv (TAK) megalkotásának előkészítése.   
A törvény előírja a folyamat széles körű társadalmasítását,  
amelynek Nagykovácsi Önkormányzata örömmel tesz eleget, 
mert hiszünk abban, hogy településünk értékeit közösen kell óv-
nunk, jövőjét közösen érdemes alakítanunk.
Ezen szempontok érvényesülése érdekében 

 2017. április 20-án 18 órakor az Öregiskolában 
Lakossági Fórumot tartunk.

Az új előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület márciusi 
ülésén – a korábbi határozat helyett – megalkotta a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(III.27.) sz. önkormányzati 
rendeletét. Ennek megfelelően, azok a lakosok, civil-, illetve 
gazdálkodó szervezetek, egyházak stb. akik a dokumentum 
megalkotásában, véleményezésében részt kívánnak venni, a 
rendelet 2. melléklete szerinti Partneri Adatlap kitöltésével és a 
Polgármesteri Hivatalba való eljuttatásával tehetik ezt meg. 
Kérjük, hogy előzetes javaslataikat, észrevételeiket 2017. 04. 19-ig 
nyújtsák be. 
Véleményüket és a fényképeket elektronikus úton is eljut-
tathatják a telepuleskep@nagykovacsi.hu elektronikus levelezési 
címre, illetve feltölthetik a http://nagykovacsi.hu/2017/03/fotok-
feltoltese/ elektronikus tárhelyre is.
Az új törvényről, a TAK és a HTR részleteiről további információkat 
találhatnak az alábbi linken: 
http://nagykovacsi.hu/category/telepulesfejlesztes/arculatikezikonyv

Aktív közreműködésüket előre is köszönve:

 Kiszelné Mohos Katalin Györgyi  Zoltán
 polgármester főépítész

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával Nagykovácsi 
helyi tűzvédelmét, mentési és polgárőri feladatokat ellátó Civil Szer- 
vezetét, a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13
Bankszámlaszám: 65700086-10122675
Köszönettel: Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében 
Bakó Mihály elnök

Egyesületünk Központi telefonszáma: 06-70/3879999
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A gyermekek és felnőttek, a lakosság nemzettudatának erősítése 
és befolyásolása mesék, prózai és verses műalkotások, történészi 
leírások és interaktív előadások formájában alapvető feladata a 
pedagógusoknak. Vallották ezt már eleink is és talán az akkori 
tanítók előtti tisztelet egyik jelének vehetjük, hogy a forradalom 
napjának délutánján kiszabadították az aktív potitizálálása okán 
börtönben senyvedő Táncsics Mihályt.
„a koronák és trónusok csak addig állhatnak fenn, míg a népek 
szegények, tudatlanok” 

Táncsics Mihály
Erre a hivatástudatra és elkötelezettségre láthatott a közel 200 
érdeklődő követendő példát, amikor részt vett az 1848-49-es  
Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulójának központi 
eseményén, a Nagykovácsi Általános Iskola tornatermében. 
A közel egy órás előadás keretében, az egyik legszebb nemzeti 
ünnepünkre emlékeztünk. Fehér Imre Iskola igazgató nyitotta meg az 
ünnepséget majd adta át a szót Kiszelné Mohos Katalin Polgármester 
asszonynak. Nagykovácsi Polgármestere az ünnepi köszöntőjében 
Arany János versein keresztül kalauzolta át a hallgatóságot 48-49 
történésein. 
Ebben az évben az 5. a., b., és c., osztályok tanulóinak személyes 
közreműködése által elevenedtek meg a forradalmi események, és az 
abban résztvevők szerepe és cselekvései. A szereplők játéka, retorikája, 
tánctudása egyaránt lenyűgözte és elbűvölte a nézőket. 
A műsort követően egyöntetűen gratuláltunk nekik és az Őket 
betanító, támogató pedagógusoknak. 
Az iskolai ünnepséget, a hagyományoknak megfelelően koszorúzás 
követte, ahol az Önkormányzatok vezetői mellett a Közintézmények 
és a Civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés és hála 
virágait.
A megemlékezés záró eseményeként Kemenes Gábor plébános 
celebrált ünnepi szentmisét a Nagykovácsi Katolikus Templomban.

Részlet Kiszelné Mohos Katalin Polgármester ünnepi beszédéből:
„Azzal kezdtem az imént, hogy március 15-e a magyar szív ünnepe. 
Ifjúságunk meg is fogja ezt jeleníteni nemsokára, és bízunk benne, 
hogy a nevelőtestület áldozatos munkájából és a családi tűzhelyek 
melletti beszélgetésekből 1848-nak ez az üzenete, a honszeretet 
és a nemzeti összetartozás-tudat érzése meg is gyökeresedik 
mindnyájukban.
Nekünk, felelős felnőtteknek azonban van másik üzenete is 1848–49-
nek. Ez az ész üzenete, mert 1848 nemcsak a nemzeti összetartozás-
tudat ünnepe, hanem a felelős nemzeti cselekvés ünnepe is.
Mire tanít ma 1848? És mire tanít 1849? Ne kíméljük meg magunkat 
ezektől a kérdésektől, ne akarjuk megúszni a nehéz problémák 
megválaszolásának a munkáját.
A magyar forradalom akkor tört ki, amikor erre nemzetközi lehetőség 
nyílott, és a szabadságharcunk akkor bukott el, amikor sikeres 
befejezésére a nemzetközi viszonyok nem kínáltak módot. Ebből 
mindenképpen le kell vonnunk azt a tanulságot, hogy Magyarország 
nincsen valami külön glóbuszon, igazodnunk kell a nemzetközi 
kényszerekhez, egyben bölcsen élnünk a lehetőségekkel. 
Azt is tudjuk, hogy a honvéd mártírok áldozata nem volt hiábavaló: 
nemzetközi szimpátiát vívtak ki a magyarság iránt, és ez a szimpátia, 
ez a közszeretet és közbecsülés nagyon sokat jelentett a bukás után. 
Egy nemzet, kivált egy kicsiny nemzet általános megbecsültsége, az 
iránta érzett nemzetközi szimpátia nagy érték, erkölcsi tőke, amelyet 
közös érdekünk és kötelességünk megóvni, gyarapítani.” 

Március 15. ünnepe Nagykovácsiban
Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
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2017. március 10-én azért gyűltünk össze a nagykovácsi temetőben,  
hogy egy emlékkő elkészülte, s egy felújított kőkereszt kapcsán 
megemlékezzünk azokról akikről megfeledkezett a történelemírás, 
akiknek sorsát mély hallgatás övezte, akiknek meghurcolásáért, vagy 
haláláért, családjaik tönkretett életéért senki sem kért bocsánatot.
Azokról emlékeztünk meg, akiknek a nevét nem őrzik  dokumentu-
mok, azokról akik soha nem térhettek vissza otthonaikba, vagy ha 
mégis túlélték a munkatáborok leírhatatlan kínjait, hazatérve még a 
szégyen és megbélyegzés súlyával terhelte őket a kommunista dik-
tatúra.
Az átélt borzalmaikról, a poklok pokláról még családtagjaiknak sem 
beszéltek. A túlélőket testileg-lelkileg megtörték, egész életükben 
zsigereikben hordozták félelmeiket. A rendszerváltásig tilos volt erről 
a szó, az írás, a történelemkutatás.
Ennek a sötét, elhallgatott, az emberi emlékezetből kitörölni szán-
dékozott, gyalázatos korszaknak a feltárására hozta létre a kormány 
a GULÁG emlékbizottságot és jelölte ki a 2015-2017 közötti időszakot  
Gulág emlékéveknek.
Hogy mennyire ismeretlen, történelemkönyveinkből kimaradt sötét 
korszak volt ez, mi sem bizonyítja jobban, hogy nekünk, az idősebb 
korosztálynak is magyarázatra szorul a Gulág emlékévek szimbólu-
maként megjelent, a nagykovácsi temetőben felállított emlékkőbe is 
bevésett jelzés: a vörös kontúrral körberajzolt csillagot követő nagy 
G és U betű ami mellé megfelezve került két szótag, felül a – „Lag” 
alatta „PVI”.
Az ördögi, pusztító rendszernek e szimbólumát, soha sem késő 
megismerni, reméljük, hogy gyermekeink, unokáink tankönyveiben 
már szerepelni fog.
A tömeges elhurcolást egy jól szervezett szovjet politikai-katonai 
adminisztráció intézte, a helyi közigazgatási hatóságok segédletével.
A legfőbb irányító szerv a Szovjet Belügyi Népbiztosság irányítása 
alá tartozott egyrészt a „GULAG” azaz a Lágerek főparancsnoksága. 
A Gulag lágerekbe személyenként, bírósági eljárás és ítélet nélkül 
hurcolták el az embereket, főképpen a kommunista diktatúra politi-
kai áldozatait.
A Belügyi Népbiztosság irányítása alá tartozó másik szervezet a  
GUPVI, azaz a Hadifogoly és Internáltügyi Főparancsnokság volt.
A GUPVI irányítása alatt zajlott a bírói ítélet nélküli tömeges elhurco-
lás, ide tartoztak a hadifoglyok és a már leszerelt katonák, civilek és az 
internáltak, korra, nemre tekintet nélkül. Ide tartoztak a németként 
jóvátételi közmunkára elhurcoltak is.
A Gulág emlékévek, – most már a Nagykovácsi temetőben is 
kőbevésett szimbóluma – valamennyi áldozat emlékét megörökíti.  
A táborok lakóinak küzdelmes sorsában azonban különbség volt.
A GULAG lágerek már a XX. század elején léteztek, szigorú őrizet alatt, 
többnyire az Urálon túli ázsiai területen elhelyezett büntetőtáborok 
voltak, amelyek az odahurcoltak fizikai, pszichikai megsemmisítése 
céljára jöttek létre. 
A GUPVI lágerek túlnyomó többségét a Szovjet birodalom európai 
részén hozták létre, részben a Donyec medencében részben az urali 
bányák környékén.

A lelki kínokat, gyötrelmet, vágyakozást, 
reményt egy kényszermunkatáborból kül-
dött üzenet így őrizte meg:
Levél a távolból
„Szeretném, ha hazaérnék... Istenem engedd 
meg, hogy egyszer hazaérjek!
Nem bánom, ha otthon koldusszegény 
leszek, csak magyar legyen újra a levegő, 
csak magyar a dal, a nóta, a hegedű. Csak 
magyar legyen minden ami körülvesz, a  
templom, édesanyám, imám és könnyem. 
Hisz otthon még a sírás sem bánat. Édes a 
kenyér, édesek az álmok, édesanyánk arca, 
testvéreink szeme, szerető szóval, gyen-
gédséggel tele. Még a temető is boldogság 
tanyája, oda is hazahív jó apánk fejfája. 
Engedd meg Istenem, hogy mind hazatér-
jünk, s templomunkban újra két térdre térdeljünk. Hogy zúgva száll-
jon fel elédbe imánk, melyben háladalt zeng rebegve a szánk.”
Az elhurcoltak, a munkatáborokban meghaltak, de a visszatérők 
száma is ismeretlen mind a mai napig. A becsült adatok több 
százezer emberről szólnak, közülük 100.000 főt meghaladja a német 
származásúaké. 
Neveket, sorsokat tüntetett el ez a korszak, vagy azokat a kényszerű 
családi titoktartás feledtette el.
Az áldozatok valódi sorsa talán soha nem válik már ismertté előttünk. 
A nagykovácsi temetőben járva az elhurcoltak emlékére felállított 
szürke gránit kő, s a ravatalozó mellett álló, felújított sváb kereszt 
előtt fejet hajtva azonban soha ne feledjük, hogy volt egy korszak, 
amely azokat is pusztította, vagy büntette, akiknek egyetlen bűnük a 
származásuk, német anyanyelvük  volt. 
Nagykovácsi német nemzetiségi közössége nevében köszönöm 
Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszonynak, Györgyi Zoltán 
Főépítész Úrnak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak hogy éltek 
a GULÁG emlékbizottság által meghirdetett lehetőséggel, s hogy 
munkájuk kapcsán Nagykovácsiban újabb helyet teremtettek az em-
lékezésnek.
Köszönet Kemenes Gábor atyának, Fehér Imrének a Nagykovácsi 
Általános Iskola igazgatójának, s nyolcadikosainak, valamennyi 
részvevőnek, akik segítették, vagy jelenlétükkel megtisztelték ezt a 
március 10-i ünnepélyes alkalmat, megemlékezést.

Emlékkő-átadás a temetőben

Vertreibung
1946.

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

Nagykovácsi német ajkú lakossága kitelepítésének 
71. évfordulója alkalmából

2017. május 7. napján
11:30 órakor a katolikus templomban  
az ünnepi szentmisén, azt követően  

a kitelepítési emlékműnél  
tartandó megemlékezésre.

Dr. Klein Ferenc
elnök

Dr. Klein Ferenc elnök
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Rendhagyó koncertnek lehetett szem- és főleg fültanúja az a közel 200 
fős hallgatóság, aki március 24-én résztvett a Nagykovácsi Művészeti 
Iskola rendezvényén. Az esemény az iskola új épületének javára 
szerveződött, az iskola tanárai evvel is szerettek volna aktívan részt-
venni a felújítási munkálatok költségeinek összegyűjtésében. A tanári 
gárda tagjait már többször hallhattuk együtt zenélni tanítványaikkal, 
de önálló produkcióban eddig még nem volt részünk. Jóhangulatú 
örömzenélésnek lehettünk részesei, amelyben a tanárok  megmutat-
ták, hogy nem csak csemetéink tanításának mes-
terei, de hangszereik virtuózai is. A koncert első ré-
szében barokk műveket hallhattunk, néha nagyon 
különleges hangszerelésben, ritka volt az a szer-
zemény, amely az eredeti hangszerre írtan szólalt 
meg. Az előadás második felében modern 19-20 
századi zeneszerzők darabjait élvezhette a közön-
ség, amelyet a dráma szekciót képviselő  – emel-
lett a koncert levezetői pozícióját betöltő – Mon-
szport Kriszta vers és prózamondó produkciója 
színesített. A közel két órás koncert záróakkord-
jaként a fellépők egy kis együtténeklésre csábítot-
ták a közönséget, amely feltette a koronát az ad-
dig is fergeteges hangulatú eseményre. 
Gratulálunk a fellépőknek és kívánjuk, hogy a 
következő koncertre már a felújított épület átadá-
sa adhassa az alkalmat. 

Együtt zenélve 
a Művészeti Iskoláért
Ábrahám Móni

Új épületünket támogató téglajegyeket 
irodánkban (Kossuth L. u. 83.)  

vásárolhatnak, vagy átutalással  
a Nagykovácsi Zenei Alapítvány  

65700086-10115686  
bankszámlaszámára utalhatnak,  

kérjük a megjegyzéshez írják be: Téglajegy.

A Szombathelyen megren-
dezésre került XV. Sistrum Ze-
nei Versenyek Kamarazenei 
versenyéről Tory Anna és Tory 
Eszter aranyérmet hozott haza. 
Gratulálunk a szép sikerhez a 
lányoknak és felkészítő taná- 
raiknak: Gáspár Kornélia, Vára-
di István, Wambach Krisztina.

Újabb siker

Korábbi cikkünkben már rövi-
den bemutattuk településünk 
ingyenesen letölthető mobil 
alkalmazását, annak célját és 

hasznosíthatóságát. 
A My Nagykovácsi mobil alkalmazás tar-
talmazza Nagykovácsi látnivalóit, rendez-
vényeit, de legfőképp minden szükséges 
és hasznos információt, mint például orvosi 
rendelők, busz menetrend, sürgősségi tele- 
fonszámok vagy játszóterek. 
Emellett megjelenési lehetőséget, hirdetési 
felületet biztosít a helyi és környékbeli vál-
lalkozások és szolgáltatók számára. 
Ennél könnyebben nem lehet üzleteket, 
mesterembereket megtalálni, mint az al-
kalmazás Szolgáltatások menüpontja alatt 
található listából.
Az alkalmazás egy gombnyomással navi- 
gálja a vásárlót az adott üzlethez vagy egy 

másik gomb segítségével azonnal felhívja a 
megadott telefonszámot. 
A vállalkozói megjelenés, a hirdetési cso-
magok rugalmasak és rendkívül kedvező 
árfekvésűek lesznek.
A vállalkozói regisztráció jelenleg még 
ingyenes, próbálják és használják ki a 
lehetőséget.

Emellett újabb 
k ö z é r d e k ű 
l e h e t ő s é g g e l 
bővül a My Nagy- 
kovácsi. 
Eddig is érdemes 
volt letölteni, de 
az új szolgáltatás-

sal minden Nagykovácsi lakosnak javasolt és 
ajánlott lesz. 
Ez pedig az azonnali értesítés lehetőség, 
az úgy nevezett „Push” üzenet, melyet 
elsősorban olyan vészhelyzetekben szeret-
nénk használni, ami Nagykovácsi lakosságát 
közvetlenül és széles körben érinti. 
A Push egy olyan rövid, tömör értesítés,  
amely azonnal megjelenik a telefon kijelzőjén. 
Amennyiben olyan sajnálatos esemény tör-
ténik, mint például baleset a Nagykovácsi 

úton, esetleg 
tűzeset vagy 
akár autólopás, 
akkor a kataszt- 
r ó f avé d e l e m 
ezzel a rövid, 
a z o n n a l 

megjelenő üzenettel tájékoztatni tudja a la-
kosságot a fennálló veszélyről. 
Emellett természetesen kellemesebb érte-
sítésekre is használható a lehetőség, mint 
például véradásra felhívás vagy jelentősebb 
rendezvények időpontja a községünkben.
Ahhoz, hogy eljusson Önökhöz az értesítés, 
annak alapfeltétele természetesen az al-
kalmazás letöltése ÉS a telepítést követően 
az értesítések engedélyezése!
Ennél gyorsabban és ennél hatékonyab-
ban nem lehet értesíteni a lakosságot 
vészhelyzetről és ez a gyorsaság akár életet 
is menthet. 
A hasznos tartalom mellett a Push egy 
újabb ok, amiért javasoljuk minden Nagy- 
kovácsi lakosnak az az alkalmazás letölté-
sét a Play áruházból vagy az AppStore-ból.
Köszönjük az eddigi letöltéseket és várjuk 
további építő visszajelzéseiket.

A kézben tartott 
Nagykovácsi   
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„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott...”
Közismert, hogy ebben az esztendőben 
ünnepeljük Arany János születésének 
200. évfordulóját. A bicentenáriumra az 
iskolában több héten át tartó program-
sorozattal emlékezünk. Reggelente az 
iskolarádióban egy-egy tanár tolmácso-
lásában Arany-költemények hangzanak el. 
Az ünnep napján, március 2-án iskolai 
ünnepély keretében elevenítettük fel a 
nagyszalontai poéta életének legfonto- 
sabb állomásait. Diákok és tanárok felvált-
va adták elő az életmű számos darabját. 
Az emeleti aulában az életút szöveges-
képes feldolgozását tanulmányozhatják 

tanítványaink. A felső tagozatosok az ott összegyűjtött információk 
alapján egy csapatvetélkedő keretében mérik össze a költőóriásról 
való ismereteiket. 
A tanulók képzőművészeti pályázat keretében illusztrálták Arany 
János verseit. Színvonalas és igényes alkotások születtek.
  
Az idei tanév szavalóversenyét is Arany versei köré szervez-
tük. A szereplők derekasan állták a próbát. Az eredmények a 
következőképpen alakultak:
5. osztály
 1. Simon Zselyke 5.a
 2. Erdélyi Bende 5.b
      Dajka Bence 5. b
 3. Milassin Brúnó 5.c
6. osztály
 1. Trencsánszky Natasa 6.b
 2. Szolnoki Gergő 6.b
 3. Géró Péter 6.c
7-8. osztály
 1. Bertalan Csongor 7.b
 2. Géró Csenge 8.a
 3. Ihász Bernadett 7. a
Gratulálunk minden szavalónak! 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki az ünnepi rendezvénysorozatban 
munkájával, szereplésével hozzájárult ahhoz, hogy méltóképpen tisz-
teleghessünk nagy költőnk emléke előtt! Külön köszönet illeti Reindl 
Gyula igazgatóhelyettes urat, aki a kiállítás anyagát válogatta, szer- 
kesztette.

Arany János-emlékév
Bárány Judit magyartanár

Évről-évre nagy örömmel állapítjuk meg mennyire szeretik a nagyko-
vácsi gyermekek a verseket. Százkilenc kisdiák mondta el versét az 
értő és szurkoló közönség előtt. 
A zsűrí elnökei a községünkben élő színész házaspár Gábos Katalin 
és Gados Béla volt. Ők évek óta tanácsaikkal, észrevételeikkel támo-
gatják, segítik a versenyre való felkészülést, a verseny színvonalas le- 
bonyolítását.
A hallgatóság véleménye szerint olyan színvonalas volt a verseny, 
hogy szívesen hallgatták volna még tovább irodalmunk gyöngysze-
meit a kiváló előadóktól.
Köszönjük a pedagógusoknak, szülőknek, hogy figyelmesen választot-
ták ki a verseket, gondosan, odaadással készítették fel a gyermekeket! 
Minden egyes versmondónak gratulálunk a szép előadásért!
Helyezések:
1. osztály
 I.    Fábián Hunor 1.a
 II.   Schumy Liza 1.c
 III.  Nagy Dániel 1.a, Baier Emma 1.c
2. osztály
 I.    Szabó Csongor 2.a
 II.   Hevér Vilma 2.c, Horváth Bernadett 2.d
 III.  Nagy Réka 2.a, Kurt Alida 2.d

3. osztály
 I.    Kiss Izabella 3. b
 II.   Papp Levente 3.b, Tafferner Márton 3.b
 III.  Kovács Lídia 3.a, Tinkó Viktória 3.b, Pesei Panna 3.c
4. osztály
 I.    Angeli Zsófia 4.c
 II.   Berkesi Borisz 4.b, Andersen-Soós Emma 4.c
 III.  Manjate Kiara Lurdes 4.c, Trencsánszky Janka 4.d, Holics Hanna 4.c

A területi vers- és prózamondó versenyen Szabó Csongor és Angeli 
Zsófia képviseli iskolánk alsó tagozatát.

Versmondó verseny 
az alsó tagozaton
Veres Ildikó, Kőrösi Éva szervező tanítók
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Március 2-án este az Erkel Színházban a Nagykovácsi Általános Iskola 
tanárai egy közös színházlátogatás keretében egy rendkívüli előadást 
tekintettek meg. Ekkor vette át a Petőfi Irodalmi Múzeum képviselője 
azt a kétnyelvű (angol-walesi) oklevelet, amelyet Eric Fairbrother, 
Montgomery város polgármestere adott át posztumusz Arany János-
nak, díszpolgárrá fogadva őt. Az este során Sir Karl Jenkins walesi 
származású zeneszerző kantátája hangzott fel Arany János balladája 
nyomán. 
Az első részben 12 éves gyerekek előadásában is elhangzott a híres 
Arany-ballada, közben a kivetítőn az éppen soron következő gyermek 
származási helyét jelezték a Kárpát-medence térképén.

S ekkor jött csak az igazi meglepetés. Várat-
lanul Nagykovácsi és Szolnoky Gergő neve 
jelent meg a vásznon, és közben iskolánk 6. 
osztályos tanulója bátran szavalta a hatalmas 
színpadon a soron következő versszakot. Saj- 
nos a rendkívüli eseményről nem készülhe-
tett fotó, a Duna Televízió felvételén azonban 
látható.

Szolnoky Gergővel osztálytársa, Bacsó Nán-
dor készített interjút. Ebből közlünk most  
részletet:

– Ki invitált az előadásra?
– Az Erkel Színház felhívása alapján nevezett az iskola. 
– Mennyi idő alatt tudtad megtanulni a verset?
–  Már többször hallottam az interneten Sinkovits Imre előadásában a 

művet, így könnyen megtanultam.
– Milyen érzés volt belépni a színház művészbejáratán?
–  Feltettem magamban a kérdést: „Hogyan kerülhettem én ide?” Hi-

hetetlen volt.
– A többi résztvevő? Szerinted ők is izgultak?
–  Sokan Magyarország távoli vidékeiről, a határon túlról származtak. 

Nem láttam rajtuk különösebb izgalmat.
– És te?
–  Amikor kiléptem a színpadra, először nagyon izgultam, de a lámpák 

fénye elvakított, és elmúlt a félelmem.
–Volt felkészülési idő az előadás előtt?
–  Másfél órát próbáltunk: ki hova álljon, milyen sorrendben mondjuk 

a szöveget.
– Hogyan emlékszel vissza erre az estére?
– Nagyon szép emléket hagyott bennem.
– Remélem, láthatunk a TV-ben. Köszönöm az interjút.
– Szívesen.

Nagykovácsi követe  
az Erkel Színházban
Bacsó Nándor 6.b

Szolnoky Gergő

Március 6-án délelőtt nemcsak csengőszóként hangzott el részlet 
a Háry Jánosból, hanem megemlékező műsorunkban a Toborzó 
és a Bécsi harangjáték dallamai is az 50 éve elhunyt Kodály Zoltánt 
köszöntötték. A zeneszerző életét ismertették az 5.a osztályosok, majd 
két népdal hangzott el, melyeket a népdalgyűjtő műveiben feldolgo-
zott.
A diákok ezután totót tölthettek ki, amelyhez segítséget nyújtottak a 
folyosón elhelyezett tablók is.
Este pedagógusaink részt vettek az Erkel Színház ünnepi Kodály-
műsorán, ahol a lelkünket átmosta a tiszta forrás, a magyar nép-
zene folyama, a Marosszéki táncok és a Budavári Te Deum dallamain 
keresztül.
Méltó módon ünnepeltünk ezen a napon, de fontos feladatunknak 
tartjuk a mindennapokban is a kodályi örökség ápolását, terjesztését.
Legyen a zene mindenkié!

KODÁLY +50
Tábi Gyöngyike ének-zenetanár

Papp Ágoston, Dajka Bálint, Telek Bence, Egri Mátyás

Szép volt fiúk!
Felkészítő tanárok: Vörösháziné Kele Gabriella, Eperjesi Tamás, Zso-
hovszky Edit, Smetana Erika

ORSZÁGOS DÖNTŐ 7. hely!
Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Március 4-én Biatorbágyon rendezték a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság által meghirdetett, a Kárpát-medence magyar ifjúságának szóló 
helyesírási verseny megyei fordulóját.
Iskolánkból az 5.c osztályos Egri Vincét és a 7.a osztályos Telek Ben-
cét hívták meg a novemberi válogatón elért eredményük alapján.
A versenyen összesen 100 pontot lehetett elérni, amely egy 60 pontos 
nyelvi tesztből és egy 40 pontos tollbamondásból állt. A nehéz felada-
tot mindketten magas színvonalon oldották meg.
Saját korcsoportjában Egri Vince 91 pontos eredménnyel a 18. helyen 
végzett. Tanára: Hanula Krisztina

Telek Bence 96 ponttal megnyerte a Pest megyei versenyt, s ezzel 
bejutott az országos döntőbe. Tanára: Bárány Judit

Gratulálunk nekik!

SZÉP SIKER A MEGYEI  
HELYESÍRÁSI VERSENYEN

Február 23-án Mogyoródra utaztunk a IV. korcsoportos lány kézilabda 
diákolimpia következő fordulójára, a második helyezettek versenyére. 
Folyamatosan változott, hogy hány csapatos lesz a megmérettetés. 
Végül csak a helyi iskola csapatával kellett összemérnünk a tudásun- 
kat. A szabályok szerint az első mérkőzés után a vesztes csapatnak 
jogában állt eldönteni, hogy szeretne-e visszavágót játszani vagy 
nem, így végül két meccset kellett játszanunk. Az első mérkőzést jó 
játékkal, 10 góllal nyertük meg, így meglepő volt, hogy az ellenfél 
élt a visszavágó lehetőségével. A második meccsen sem hagytunk 
kétséget, hogy mi vagyunk a jobbak, így azt nagy gólkülönbséggel  
nyertük meg. Ezzel továbbjutottunk a Megyei Területi versenyre.

Diákolimpia – kézilabda
Erdei Sándor

A csapat tagjai: Golda Szilvia, Kovács Réka, Bánkuti Nikolett,  
Endrédy Júlia, Koncz Zsuzsa, Kovács Virág, Kostyál Hanna,  

Reinheimer Rebeka, Budai Virág és Milbauer Jázmin
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Az idei március 15-ei műsor elkészítéséről legelőször szeptemberben 
beszélgettünk mi, az ötödikes osztályfőnökök. Egy dologban egyeztünk 
meg akkor: olyan műsort szeretnénk készíteni, amelyben minden ötödik 
osztályos gyermek szerepelhet. Ez végül elég nagy kihívás elé állított 
minket, de elmondhatjuk, hogy igazi csoportmunka kerekedett ki belőle, 
amelyben mindenki megtalálta a neki való feladatot. Gyerek és tanár  
egyaránt.
A gyerekek írásaiból gyűjtöttem össze egy csokorra valót, amelyekben 
megfogalmazták hogyan készültek az ünnepségre és milyen érzés volt 
szerepelni a műsorban:

Éljen a haza!
Idén is, mint minden évben a március 15-i műsort az ötödik évfolyam 
adta. Már több hete készülődtünk. Az idei előadásban a Petőfi család 
történetén keresztül elevenedtek fel a márciusi események. Az otthon 
aggódó két nemzetes asszony: Szendrey Júlia és Petrovicsné folyama-
tosan kapta a híreket a forradalom eseményeiről. Petőfi élménybeszá-
molója adta a vázát a jól ismert történetnek: a Pilvaxról, az ifjakról, 
Táncsicsról és a tizenkét pontról. Az előadást szebbnél-szebb versek 
tarkították. Gabi néni díszletei megidézték a tornateremben az ak-
kori világot, Adrienn néninek és Zsuzsa néninek a korhű tárgyai és 
jelmezei még közelebb vittek minket a múlthoz. A Rézpatkósok is már 
hónapok óta készülődtek, és végül olyan verbunkost adtak elő, hogy 
ma is biztos többen felcsaptak volna huszárnak. A műsor legvégét a 
közös éneklés zárta, melyet egy tekerőlantos művész, illetve a Nagy- 
kovácsi Muzsikások kísértek. A felkészítést köszönjük Hanula Kriszta né-
ninek, Kuszál-Gombos Adrienn néninek, Eperjesi Tamás bácsinak és a 
táncot Czene Zsuzsa néninek!
Nagyon jó volt az 1848. március 15-i ünnepségen az osztályommal 
együtt fellépni. Sokat próbáltunk, és a végén egy nagyon színvonalas 
előadás kerekedett ki belőle. Kicsit izgultunk, de minden jól sikerült.
Jó volt sok embernek előadni a műsort és ezzel sok embernek örömet 
szerezni.
Jó volt beleélni magunkat az 1848-as eseményekbe. Különösen tetszett, 
hogy kipróbálhattuk a régi nyomdagépet.
Jó volt, mert mi is átéltük a szabadságharc előzményeit. „Találkozhat-
tunk” Petőfivel, Jókaival. Hallhattuk, hogy Petőfi elszavalja a Nemzeti dalt. 
Rengeteget készültünk. Nagyon jó hangulatú volt az előadás és na- 
gyon élveztem. Jó dolog volt még, hogy kaptunk egy tábla csokit is.
Nagyon élveztem, mert átéltem az adott helyzetet. Észre sem vettem, 
hogy 40 perces volt a műsor.
A március 15-ei műsor egy kicsit bonyolult volt, nagyon sokat gyakorol-
tunk rá, így gond nélkül előadtuk mind a két napon.
Nekem nem volt sok szerepem, de a többieket jó volt nézni!
A készülődés elég unalmas volt, de megérte a sok próba, mert jól adtuk 
elő.
Jó volt próbálni. A legtöbb szereplőt jól eltalálták.

Nekem nagyon tetszett, a szövegek nagyon hatásosak voltak. A díszlet 
is nagyon jó volt. Ennél szebb ünnepséggel kevés iskola büszkélkedhet. 
Örültem, hogy volt szövegem és én is benne lehettem a műsorban. 
Nagyon jó volt, hogy kaptam ruhát is Zsuzsa nénitől. 
A próbák jók voltak és viccesek, jól éreztük magunkat. Nagyon izgultam 
az előadáson, de MEGCSINÁLTUK! Szeretném még egyszer előadni. 
Szerintem jól sikerült, ami a sok gyakorlásnak köszönhető. Időnként elég 
fárasztó volt és a falusi műsoron nagyon izgultam.
Nagyon érdekes volt az egész, a próbák és az izgalom, ami a fellépéssel 
járt.
Kicsit izgultam, de nagyszerű élmény volt számomra, hogy az egész isko-
la előtt szerepelhetek. Jól esett, hogy barátaim biztattak: sikerülni fog az 
előadás. A szövegkönyvnek és a díszleteknek köszönhetően bele tudtuk 
élni magunkat a korabeli eseményekbe.
Nagyon jók volt az előadások. Sokkal jobban bele tudtam élni magam 
a történelmi eseménybe így, hogy eljátszhattam Jókait, mintha egy 
könyvből olvastam volna.
Nagyon örültem annak is, hogy megmutathattam iskolatársaimnak, 
azt hogy mit élhettek át az akkori ifjak. Természetesen, ahogy minden  
gyerek én is izgultam az előadások előtt.
Jól éreztem magamat a próbán és az előadásokon egyaránt.
Nagyon jó érzés volt, hogy az egész évfolyam együtt készült az ün- 
nepre, kicsit megéreztem, milyen lehetett a márciusi fiataloknak együtt 
küzdeni egy közös célért!
Megjelenítve sokkal jobban átélhető egy történelmi esemény! Rá lehet 
jönni, hogy a híres történelmi személyek is ugyanolyan emberek voltak, 
mint mi!
Nagyon izgalmas feladat volt nemcsak a szereplés, hanem a műsorra 
való felkészülés, a próbák is. Rengeteget tanultunk mindannyian a for-
gatókönyv olvasása során. A történet megelevenedett előttünk már a 
próbák alatt. Csodálatos, hogy minket kértek fel arra, hogy mi meséljük 
el azon emberek történetét, akik bátran és rendíthetetlenül harcoltak a 
szabadságunkért. Miattuk élhetünk úgy, ahogyan ma élünk. Köszönet 
nekik a magyar szabadságért!
Örülök, hogy nem rontottam el a szövegemet.
Örültünk a műsor után kapott csokinak.
Örülök, hogy szerepelhettem.
Nagyon tetszettek a próbák, mert nagyon sok emberrel és jó hangulattal 
csináltuk.
Nekem nagyon tetszett, mert mindenki megtette, ami tőle telt.
Nagyon tetszett, hogy mi csináltuk az ünnepséget. Jobban megismer-
hettük az ünnepet. Ügyesek voltak a főszereplők, de a tömeg és a tán-
cosok is jók voltak.
Nagyon tetszett, amikor Szendrey Júlia azt szerette volna, hogy fiú  
legyen és amikor Petőfi szavalta a Talpra magyart! Szerintem ügyesek 
voltunk mindannyian.
Remélem, hogy máskor is csinálunk még műsort. Szerintem ez volt a leg-
jobb március 15.
Nagy sikerünk volt.

Március 15.
5. a, 5. b, 5. c osztályosok és osztályfőnökeik
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2017. február 17-én rendezték a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóját Pilisvörösváron, a Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában. A „matematikus körökben” igen népszerű és rangos verse-
nyen iskolánkat a házi verseny legjobb 80 tanulója képviselte. Az 
eredményekre nagy izgalmak közepette majd egy hónapot kellett 
várnunk. Végül március 14-én Vácon, az ünnepélyes eredményhir- 
detésen megtudhattuk eredményeinket.
Az Észak-Pest megyei fordulón a 4. osztályosok között Fülöp  
Levente az 5. helyezést, Pataki Zalán a 38. helyezést, Péter Áron a 
44. helyezést érték el, így ők hárman együtt „csapat 2. helyezettek” 
lettek. Az 5. osztályosok között Győrffy Zsolt a 9. helyezést; a 6. osz-
tályosok között Pálinkás Csenge Klaudia a 14. helyezést; a 8. osztá- 
lyosok között Hazai Barna a 15. helyezést érték el. Ők a váci ered-
ményhirdetésen személyesen vehették át oklevelüket. 

Legjobbjaink:
3. osztály: 543  induló 
 54. Telek Csongor 3.b
 63. Veverka Csipler Olivér 3.a  
  69. Tuba  Lídia 3.b   
Csapatverseny: Itt minden évfolyam három legjobb helyezettjének 
összpontszáma számít.
        52 iskolából a 17. helyezés

4. osztály: 541  induló     
 5. Fülöp Levente László 4.a 
 38. Pataki  Zalán 4.c  
 44. Péter Áron 4.c 
 45. Mucsányi Botond  4.a 
Csapatverseny: 57 iskolából a 2. helyezés   
      
5. osztály: 457  induló
 9. Győrffy Zsolt 5.a 
 55. Egri Vince 5.c  
 72.  Kis András Dániel 5.b 
 76. Láng Mihály 5.a 
Csapatverseny: 57 iskolából a 8. helyezés

6. osztály: 356 induló     
 14. Pálinkás Csenge Klaudia 6.a 
 55. Keszei Péter Miklós 6.a   
 70. Bacsó Nándor 6.b 
Csapatverseny: 48 iskolából a 10. helyezés 

7. osztály: 266 induló
 34. Telek Bence 7.a 
 36. Dajka Bence 7.a  
 64. Földesi Katinka 7.b 
 71. Bertalan Tamás 7.a 
Csapatverseny: 38 iskolából a 9. helyezés

8. osztály: 201 induló
 15. Hazai Barna 8.a   
 60. Márta Zsombor 8.b 
 76. Géró Anna Csenge 8.a  
Csapatverseny: 29 iskolából a 12. helyezés

Gratulálunk minden versenyzőnek, köszönetet mondunk a szülőknek 
és a felkészítő tanároknak:
3. osztály: Lipákné Kálóczi Gyöngyi, Veres Mária Ildikó, Kleinné  
Turcsányi Tünde
4. osztály: Balássy Dávid, Kutiné Ernhoffer Tünde, Kőrösi Éva,  
Ilkei-Hajós Krisztina
Felső tagozat: Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit 

Zrínyi Ilona  
Matematikaverseny hírei
Zsohovszky Edit matematikatanár

Az idei tanév kezdetén egy új sportági szakkör jelent meg az általános 
iskolában, a Vasas Akadémia keretein belül ugyanis heti négy alkalom-
mal ismerkedhetnek meg az alsó tagozatos diákok a kosárlabdázás 
szépségeivel.
Szeptember elejétől folynak az edzések, és ez idő alatt már több, mint 
50 tanuló próbálta ki a sportág alapjait, november óta pedig már egy 
versenysorozatban is részt vehetnek a Nagykovácsi Csibészek kosaras 
palántái. A edzések hangulata rendszerint kiváló, a gyerekek moso- 
lyogva fejlesztik labdaügyességüket, koordinációjukat, emellett játsz-
va ismerkedhetnek meg a sportág alapjaival.
Molnár Bertalan, a Vasas Akadémia kosárlabda edzője nem profi spor-
tolókat, hanem sportolni vágyó, egészséges életmódot élő felnőtteket 
szeretne nevelni a kosárpalántákból, és bár elmondása szerint jó érzés 
győztesen elhagyni a pályát a hó végi megmérettetéseken, a legbüsz-
kébb mégsem akkor volt a csapatára, mikor nagyarányú győzelmet 
arattak.
– Úgy gondolom, hogy ebben a korban még másodlagos szempont 
a teljesítmény, sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy legyen a  
gyerekekben egy vágy, egy belső kényszer a mozgásra. A Testnevelé-
si Egyetem hallgatójaként tudom, hogy Magyarországon az egyre 
több lehetőség ellenére rendkívül keveset mozgunk, és ez ellen leg- 
könnyebben úgy tehetünk, hogy már az általános iskola során meg- 
szerettetjük a fiatalokkal a sportolást.

A januári Nyuszi kupa sorozat során játszottunk egy mérkőzést, 
ahol egy nálunk sokkal erősebb csapat volt az ellenfél. A gyerekek 
egymásért küzdve, néha a földön csúszva igazi csapatként hajtottak 
a győzelemért, buzdították egymást a szülőkkel kiegészülve, és annak 
ellenére, hogy a rendkívül szoros meccsen vesztesen hagytuk el a pá-
lyát, én csak büszkeséget éreztem a csapatom iránt.
Az edzések az iskolai tanév végéig tartanak, folyamatosan csatla-
koznak újabb diákok, és remélhetőleg a következő évtől már nem 
csak az alsó, hanem a felső évfolyamos diákok is becsatlakozhatnak 
a képzésbe.

Zsákolj, ha tudsz!
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Március 10-én fogorvostan-hallgatók lepték el az általános iskola alsó 
tagozatos tantermeit. 
Osztályonként három fiatal tartott 45 perces előadást a helyes fogápo-
lásról. A laptoppal és projektorral színesített foglalkozáson először a 
fogak felépítéséről, majd a fogbetegségekről, a fogbetegségek okairól 
beszéltek nekünk. Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogyan kell he- 
lyesen táplálkoznunk és egészségesen étkeznünk.  Aztán három cso-
portban folytatódott az óra: minden csoportot egy-egy fogorvostan-
hallgató vezetett. Mindenkitől megkérdezték, hogyan szokott fogat 
mosni. Mivel el kellett hoznunk a fogkefénket, meg is tudták mutatni 
a fogmosáskor helyes mozdulatokat, milyen is az igazán helyes fog-
mosás. Ez azért volt érdekes, mert egy tenyérnyi méretű „fogsoron” 
láttuk a műveletet. Ezután kérdéseket tehettünk fel, amelyre türel- 
mesen, kedvesen válaszoltak. Az előadás végén mindenki kapott egy 
fogkrémet és egy matricát.
Köszönjük szépen Lilla néninek – iskolánk védőnőjének – a szervezést, 
az egyetemistáknak pedig az érdekes és hasznos fogápolási előadást.

Fogorvostanhallgatók 
a Nagykovácsi Általános Iskolában
Gondolta volna, kedves Olvasó, hogy Magyarországon egy tizenkét 
évesnek átlagosan négy szuvas foga van? Na és azt, hogy ebben a 
korban a gyerekek 70 százaléka ínygyulladásban szenved? Tudta, 
hogy egy magyar felnőtt évente alig több mint két tubus fogkrémet 
használ el? A szájápolás nemcsak a szép mosoly miatt fontos, hanem 
azért is, mert az elhanyagolt szájhigiéné megsokszorozza a szájüregi 
daganatok kialakulásának esélyét.
Mi, védőnők, fontosnak tartjuk felhívni a családok figyelmét arra, hogy 
nagyon fontos, hogy már egészen fiatal korban kezdjük el kialakítani a 
helyes szokásokat. Ebben első sorban a szülők példamutatásának van 
nagy szerepe, de ugyanilyen fontos, hogy a gyerekekkel foglalkozó 
bölcsődei gondozónők, óvónénik és tanárok is hangsúlyt fektessenek 
arra, mikor és hogyan kell helyesen fogat mosni.
Március 10-én a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete (MFHE) 
képviseletében látogatott el harmincnégy fogorvostanhallgató a 
Nagykovácsi Általános Iskolába, hogy az alsós osztályok tanulóinak 
felhívja a figyelmét a szájápolás fontosságára, valamint hogy játékos 
formában megtanítsa őket a fogmosás helyes technikájára.
Az esős délelőttön az Iskola és a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szol-
gálat is leginkább egy hangyabolyra emlékeztetett az előkészületek 
közepette, de a sok fáradozás, hónapokkal korábban elkezdett 
szervező munka végül meghozta gyümölcsét.
Az iskola tizennégy alsós osztályába termenként két-három hallgató 
ment prevenciós foglalkozást tartani. Az ismerkedés után a leendő

fogorvosok arról kérdezték a gyerekeket, hogy hány fogunk van, mi-
lyen gyakran kell(ene) fogorvoshoz járni, hányszor és mikor szoktak 
fogat mosni. Szóba kerültek a különböző fogászati kezelések és a fog-
szabályozás is. Kérdéseikre hellyel-közzel helyes válaszok érkeztek, a 
gyerekek érdeklődését láthatóan felkeltették. Ezután kis csoportok-
ban mutatták meg, hogyan tartsák a fogkefét és alkalmazzák a helyes 
fogmosási technikát naponta két alkalommal, három percig. Úgy ta-
pasztaltam, hogy az alsósok ügyesen el is sajátították a bemutatott 
módszert, így bízom benne, hogy otthon a család többi tagjának is 
átadják majd a frissen megszerzett tudást.
Úgy érzem, összességében egy nagyon jó napot zártunk. Ezúton 
köszönjük a lelkes fogorvostanhallgatóknak, hogy eljöttek hozzánk és 
ilyen színvonalas előadásokat tartottak. Köszönet illeti az Iskola dol-
gozóit a sok segítségért valamint a Kispatak Óvodát és az Öregiskolát 
is, hogy projektorokkal támogatták rendezvényünket.

Amit a helyes fogápolásról 
tudni kell
Papp Levente 3. b osztály

December 9-én a tanárunk, Dávid bácsi elvitt minket a Bűvös- 
völgybe. 
Ingyenes a program és tele van játékkal, mókával. Az első szobában 
híradót készítettünk a green box segítségével. A másodikban az 
online veszélyekről volt szó. Majd filmforgatás és végül újságírás 
következett. Ehhez a foglalkozáshoz jár egy üdítő és egy müzli 
szelet is. 
Nagyon szeretnék még egyszer elmenni! (Bakó Vanda 4.a)

Bűvösvölgy
2016. december 9-én a Bűvösvölgyben jártunk. 
A programra még júniusban jelentkeztünk. Ez egy olyan hely, 
ami a média világával ismertet meg. Mikor megérkeztünk, mind-
annyian kaptunk egy saját szekrényt. Az enyém a 10-es számú 
volt. A nap során négy különböző programon voltunk: először 
híradót készítettünk időjárás jelentés-
sel együtt, ketten egy csapatban. Majd 
hatan egy csoportban beszélgettünk 
az internetről és arról, hogy hogyan 
tudjuk biztonságosan használni. Ezu-
tán egy autós filmet forgattunk, ami-
hez egy Polski Fiatot használtunk fel. Az 
utolsó program az újságírás volt, azon 
belül is a címlapkészítés. Én a Clash 
Royale-ról készítettem különböző vic-
ces dolgokat. 
Az egész nap nagyon izgalmas volt, 
nekem nagyon tetszett, mindenkinek 
ajánlom. (Fülöp Levente 4.a)

A bűvösvölgyi kaland
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NATE hírek

A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület NATE Esték 
néven előadássorozatot indított.

Első előadásunk az egyik legfontosabb megújuló energiaforrás, a 
napenergia hasznosításának (napelemek és napkollektorok) reális 
lehetőségeit mutatta be 2017. március 20-án. Meghívott előadónk 
Kádi Nándor mérnök, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség akk- 
reditált szerelője, Nagykovácsi lakos volt. (Az előadás diái és az arról 
készült videofelvétel letölthető a nate.hu honlapról.)

Az előadás első felében a Zöld Műhely Alapítvány Zöld Magyarország 
– Energia Útiterv tanulmányára alapozva bemutatta, hogy az ország 
energiaszektora előtt alapvetően két irányba változhat. Az egyik a már 
„jól bevált” út a nukleáris és fosszilis kapacitásokra építő, központosí-
tott, néhány nagy erőműre alapított energiaellátás. Nyilván ebben a 
modellben a megújulók aránya nem lesz meghatározó. A másik út az 
a megújuló energiaforrások széles körű használata, mely egyben de-
centralizált energiarendszert  jelent. Ez esetben kiemelt szerepet kap 
az energiahatékonyság növelése, hiszen a legolcsóbb és leginkább 
környezetbarát energia, amit meg sem kell termelni. A hazai ener-
giafogyasztást jelentős hányadát a lakossági fűtésre és egyre jobban 
növekvő mértékben a hűtésre fordított energiamennyiség adja. A 
téma jelentőségére tekintettel egyik következő NATE Estét ennek a 
témának szenteljük.
Az internet és a többi média is tele van hirdetésekkel, melyek között 
nem lehet addig eligazodni, amíg ennek a technológiának az alap-
jaival, terminológiájával nem vagyunk tisztában. Ezért az előadás 
második részében a napkollektorok és napelemek működési alapjait 
ismerhettük meg. Talán volt olyan a hallgatóság között, akinek ez túl 
sok volt. De gondoljunk arra, hogy milyen felelőtlen az, aki például 
komputert vásárol csak az alapján, hogy mekkora a számítógép háza. 
Egy jó döntéshez számos egyéb dolgot kell még tisztázni. Bemuta-
tásra került, hogy e két technológia mire jó és milyen reális elvárá-
saink lehetnek. Nem hallgatta el az előadó azokat az „apróságokat”, 
amelyekről a reklámok ugyan nem tesznek említést, de alapvetően 
meghatározzák döntésünk következményeit.
A hallgatóság között szinte nem volt olyan, aki ne lett volna arra 
kíváncsi, hogy vajon mennyi idő alatt térül meg egy ilyen komoly 
beruházás. Ha valaki erre a kérdésre tisztességgel kíván válaszolni, 
nincs egyszerű helyzetben. Egyfelől vannak az igényeink által meg- 
szabott méretek (kapacitás), hogy mennyire ideális a tájolása, az 
egyéb technikai paraméterek és a berendezések ára. Ezek hatása 
viszonylag jól becsülhető egy megtérülési számítás során. Van azon-
ban egy másik nagyon fontos eleme ennek, az pedig nem más mint, 
amit a legkevésbé sem tudunk előrelátni, még kevésbé befolyásolni, 
az energia árának (beleértve az előállítási árat és az azt terhelő adóter-
het) alakulása. A napenergia hasznosítása hosszabb távon megtérülő 
nagy beruházás. Persze ez is relatív, mert jóval kisebb összeg mint egy 
alsóközép kategóriás autó vagy csak töredéke egy ház teljes bekerü- 

lési költségének! Átlagos helyi feltételekkel számolva 12–14 év alatt  
térül meg, igaz élettartama hosszú, akár 30 évig is jól működik  
(szemben a legtöbb kütyünkkel) és áramot vagy meleg vizet termel.  
Igazi rezsicsökkentő megoldás. Környezetbarát, mert a működése során 
nem szabadulnak fel káros anyagok. Minimális karbantartást igényel, s 
a kereskedelmi árukhoz képest szokatlanul hosszú garancia jár hozzá.
Bolygónk rendszerei a Nap energiáján alapulnak, s a Nap az elmúlt 
majd 5 milliárd évben nem emelte energiaárait, s ez még legalább 5 
milliárd évig így is marad.

Legyen Ön is Naplopó!
Peregovits László

A „Te szedd!”, ami hagyományosan a legnagyobb országos hulladék- 
gyűjtési akció, 2017-ben évszakot váltva, ősszel szervezi meg kampányát. 
A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE) azon-
ban nem várt, nem várhatott addig. A civilek – CiNkE, a Zsíroshegyi 
Kilátások Egyesület, a Budapesti Budo és Mozgásművészeti Egyesület 
Természetvédő és Állatvédő szakosztálya és a NUSE – karöltve a Nagy- 
kovácsi Önkormányzattal sikeres szemétgyűjtési akciót tartottak március 
27-én. Az önkormányzat biztosított 100 db 120 literes szemeteszsákot 
és kesztyűket. Annyi volt a szemét, hogy ennél több zsákra volt szükség, 
ezért sokan saját zsákokba is gyűjtöttek. Sajnos autógumi, akkumulátor, 
bútorroncs és építési törmelék is akadt bőven. Noha minden szemetet 
nem sikerült összeszedni, de még így is majd 20 m3-nyit halmoztunk fel 
a gyűjtési pontokon, ahonnan a NATÜ elszállította azt. Ezzel egyidejűleg 
felmérésre került, hogy hol vannak illegálisan lerakott zöld nyesedékhal-
mok. Reméljük, hogy az önkormányzat hathatós segítségével ezek is 
mihamarabb megfelelő helyre kerülnek, darálás után a komposztálóba.
Örömmel töltött el bennünket, hogy ilyen sok nagykovácsi és 
remeteszőlősi lakos szánt időt arra, hogy mások szemét se bántsa az 
utak mentén, árkokban, réten és erdőszéleken a halmozódó szemét. 
Ezúton is köszönjük minden résztvevő segítségét. Legyünk tudatos fo-
gyasztók, s ügyeljünk arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk. 
Őszintén reméljük továbbá, hogy a megtisztult környezet senkinél sem 
lesz kulcsinger arra, hogy szemetét újból nem a szabályoknak megfelelő 
módon helyezze el.

A szemét már nem bántja 
a szemét!

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Rácz András 
Botond és a NATE szervezésében a Zsíroshegyen, a Vízmű elé elültet- 
tünk öt gyümölcsfát: 2 szelídgesztenyét, 2 diót és egy törökmogyorót.

Gyümölcsfaültetés 
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Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Március szép ünnepköréről mi, Barackfás gyerekek is megemlékez-
tünk. A megelőző hét az érzelmi előkészítéssel indult, közösen 
elterveztük és beszélgettünk a „huszárok ünnepéről”, nemzeti 
színű papírlegyezőket készítettünk, ráragasztottuk a pálcikákra, 
feldíszítettük csoportszobánkat, miközben gyakran elhangzott a köz-
kedvelt kis rigmus: 
„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”
Versekkel, dalokkal, népi dalos játékokkal  készültünk az első tavaszi, 
nemzeti ünnepünkre. A jeles szép napon korhűen ünneplőbe öltözve, 
büszkén kiállva adtuk elő kis műsorunkat. 
A 3-4 éves gyermekek számára is fontos, hogy életkori sajátosságainak 
megfelelő módon részesei legyenek nemzeti ünnepeinknek. Érezzék, 
hogy az ÜNNEP mindig másabb, különlegesebb nap életükben, tisz-
telgünk, sajátos módon megemlékezünk régi korok hőseiről, ezzel ko-
runkhoz illően elültetve csíráját a szülőföld, a haza szeretetének.

Március 15.
Tóth Mária óvodapedagógus – Barackfa csoport                   

Óvodánk a Kispatak Óvoda, amely elnevezésében kapcsolódik a 
vízhez, ezért a víz világnapja hetében tartjuk a leendő óvodások és 
szüleik számára nyílt hetünket. Ilyenkor lehetőséget biztosítunk a csa-
ládoknak, hogy betekintést kapjanak óvodánk életébe, kapcsolatba 
kerülhetnek az óvodapedagógusokkal, játszhatnak a csoportokban.
Intézményünk megismerésének legalapvetőbb eszköze az óvoda 
honlapja (www.kispatakovoda.hu). Itt olvashatja az érdeklődő az 
intézmény bemutatkozását, nyilvános dokumentumait, program-
jait, betekinthet a csoportok életébe, és a galéria is beszédes lehet 
számára.
Aki esetleg nem élt ezzel a tájékozódási lehetőséggel, az sem maradt 
információ nélkül, mert minden csoport ajtaján elolvashatta az adott 
csoportra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, és az óvodapedagó-

gusokkal való személyes találkozás során is újabb ismeretek birtokába 
juthatott.
Örömmel tapasztaltuk, hogy intézményünk iránt rendkívül nagy 
érdeklődést mutattak a Nagykovácsiban élő óvodaválasztás előtt álló 
szülők. A látottak alapján annyira jó vélemény alakult ki óvodánk cso-
portjairól, pedagógusairól, hogy az anyukák közül többen segítséget 
kértek a döntésük meghozatalához. 
Voltak, akik a héten többször is meglátogatták óvodánkat gyerme-
keikkel, mert annyira élvezték a felkínált víz világnapjához kapcsolódó 
tevékenységeket. A leendő óvodások szívesen kapcsolódtak be egy-
egy csoport játszó közösségébe, csónakba szálltak, vagy ügyességüket 
próbálták ki a horgászás terén.  Mások számára a vizes tevékenységek 
(babfürdetés, vízimalom, stb.) okoztak örömet, de olyan kisgyermek 
is akadt, akinek a festés nyerte el a tetszését. És ebben az öt napban 
mindent kipróbálhattak.
A márciusi meleg idő előbb-utóbb mindenkit kicsalogatott a szabad-
ba, ahol folytatódott az ismerkedés, és az önfeledt játék.
Reméljük, a nyílt hét elérte célját: sikerült a gyermekek érdeklődését 
felkeltenünk óvodánk iránt, és a szülők is bizonyságot nyertek, hogy 
jó helyre kerül gyermekük, ahol szeretet, odafigyelés, gondoskodás és 
megfelelő szakmai felkészültség jellemzi a pedagógusok munkáját.

Nyílt hét a Kispatak Óvoda  
Dózsa György utcai 
tagóvodájában
Szabó Éva óvodapedagógus (Pillangó csoport), tagintézmény-vezető
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Óvodánkat és szívünket díszbe öltöztettük, hogy a hozzánk látogató 
leendő ovisainknak és szüleiknek elnyerjük bizalmát. A teraszra új játék 
került, leginkább a kicsik örömére. Csoportszobáinkat és az előszobát 
a víz világnapja és vizes projekt hetünk keretében dekoráltuk, ezzel is 
színessé, izgalmassá varázsoltuk az ovit. 
A kicsit megszeppenve érkezők hamar feloldódtak, ahogy bepillan-
tottak a csoportok életébe. A kicsik bátran fedezték fel a játékokat, az 
anyukák pedig beleláthattak az ovis élet ritmusába. A vegyes csoport-

tal kapcsolatos aggodalmaik 
szertefoszlottak, amikor 
látták, hogyan segítenek 
a nagyobbak eligazodni a 
piciknek az óvodában. A fel- 
merült kérdésekre úgy gon- 
doljuk kimerítő, megnyug-
tató válaszokat tudtunk 
adni. Volt, aki a napi játékos 
tornába is bekapcsolódott, 
vagy éppen alig akart haza-
menni, annyira belemerült a 
vízi világ nyújtotta játékba. 
Az udvaron is különböző 
vízzel kapcsolatos játékot 
kezdeményeztünk, a vízasz-
tal, vizes fal és a horgász 
játék sok örömet nyújtott a 
hozzánk látogatóknak is. 

Nyílt hét a Kisoviban
Luczátiné Gerő Júlia óvodapedagógus – Süni csoport

A szülők ajánlásával és támogatásával lehetőségük nyílt a Mandulafa 
csoportos gyerekeknek meseterápiás foglalkozásokon való részvételre. 
Minden alkalommal izgatottan várták és várják Veronikát, aki gyönyörű 
énekével, szépséges és gyógyító meséivel elvarázsolta a gyerekeket. 
Veronika minden alkalom előtt tájékozódik a csoport hangulatáról, az 
aktuális belső folyamatokról, konfliktusokról. Az előzetes tájékozódás 
után lelkesen és vidámsággal hozza az aktuálisan erre a csoportra, erre 
az alkalomra választott mesét. Saját készítésű szimbolikus eszközökkel 
a gyerekeket is bevonva, közösen énekelve, tapsolva, mozogva szövik 
a meseszálakat, egymásra és befelé figyelve. Mindenki úgy vonódhat 
be a történetbe amennyire igénye van. Kis Mandulásaink nyitottak, 
fogékonyak minden történetre, és egyre türelmesebbek is, hiszen 
már tudják, hogy mindenki minden eszközt megérinthet, kipróbálhat, 
ha nem is azonnal, de a mese végén mindenképpen. A foglalkozások 
során komplex nevelés valósul meg: az irodalmi, zenei nevelés mellett 
minden alkalommal megjelenik a mozgás, a matematikai nevelés és a 
környezettudatos nevelés megalapozása is. Készségeik és képességeik 
is fejlődnek, így például a figyelem, koncentráció, memória és persze az 
előbb említett türelem is.

Mandulás mesék
Mohai Magdolna és Simon Bernadett 
Mandulafa csoport pedagógusai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagyko-
vácsi Kispatak Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre 
történő beiratkozás időpontja:

2017. május 8 – 12.
HÉTFŐ – KEDD: 8:00 – 16:00

SZERDA – CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 18:00
PÉNTEK: 8:00 – 14:00

Az óvodai jelentkezés helye az intézmény székhelye:  
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
Az óvoda felvételi körzete: Nagykovácsi Nagyközség közigazga-
tási területe
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
•  lakcímet igazoló hatósági igazolványt
•  a gyermek TAJ kártyáját
•  a gyermek oltási kiskönyvét
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•  a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványát
•  az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő szemé-

lyes megjelenése szükséges.

Új feltétel:
•  A szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével jelzi szándékát a gyermek 

óvodai beiratkozásával kapcsolatban, melyet az intézmény hon-
lapjáról letölthet, vagy személyesen átveheti az óvodaépületek-
ben. A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével 
ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az eset-
ben a beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.

•  Jelentkezési lap hiányában a beiratkozás alkalmával mindkét 
szülő/gondviselő jelenléte szükséges, hogy aláírásukkal helyben 
jelezzék jelentkezési szándékukat. 

A 2017-2018. óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-től, és 2018. 
augusztus 31-ig tart. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, 
amelyről 2017. június 6-ig értesíti a szülőket. A felvétel elutasítása 
esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határo-
zat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél 
nyújtható be. A fellebbezéseket az óvodavezető elbírálás céljából 
a fenntartó önkormányzat jegyzőjének továbbítja a szükséges 
iratokkal együtt. A benyújtott fellebbezés ügyében a jegyző jár el 
és hoz másodfokú döntést.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 
2017. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti napi négy 
órában óvodai nevelésben köteles részt venni. Ebből adódóan – a 
családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, vala-
mint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével 
– minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell 
íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von 
maga után. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §. 1. pont- 
jának r.) alpontja szerinti integrált nevelés keretében az ellátás a 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint 
biztosított.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyet- 
értésével a lakóhely szerint illetékes jegyző – a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig – felmentheti 
a kötelező óvodába járás alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodai felvétellel kapcsolatosan a beiratkozás helyszínén 
további információt nyújt Szabó Orsolya intézményvezető.

BEIRATKOZÁS A KISPATAK ÓVODA 
2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVÉRE
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Sport

Végre beköszöntött a tavasz, sportolóink 
újult erővel vágtak neki a soron következő 
Országos Gyermekbajnoki fordulókba. 
Március 12-én FU14 csapatunk tagjai 
utaztak Dunavarsányba. Első meccsünket 
Dunaharaszti csapata ellen játszottuk. 
Ellenfelünk kemény diónak bizonyult. 
Srácaink egy ideig lépést tudtak tartani velük, 
de a második félidőben  elhúzott mellőlünk a 
haraszti gárda.
Második meccsünket a Budakalászi 
SC csapata ellen vívtuk. Meglátszott 
csapatunkon a kulcs emberek hiánya, de 

fogukat összeszorítva küzdöttek fiaink. Egy 
kiegyenlítettebb első félidő után a második 
játékrészben azután sorra jöttek a figurák, így 
31-25-re hozták ezt a mérkőzést.
Március 18-án FU12 fiaink utaztak 
Dunakeszire Gábor bácsi vezérletével.
Első meccsünket a helyi VS.Dunakeszi 
csapata ellen vívtuk. Fiaink úgy meneteltek 
át a helyiek csapatán, 
akár az úthenger. 
Gyönyörű játékkal, 
ö s s z e s z o k o t t 
csapatként 35-11-re 
verték ellenfelüket.
Második meccsüket 
a Diósdi DSE csapata 
ellen játszottuk. Már 
majdnem beérett 
a meglepetés, de 
sajnos elfáradtak 
fiaink a legvégére, így 
ezt a meccset 27-27 
döntetlenre sikerült 
hoznunk.
Általános Iskolás ifjon- 
caink Diákolimpiai 
szereplésüket a Me- 
gyei elődöntőben 

folytatták. Mind fiaink, mint lányaink is 
lejátszották meccseiket. Mindkét nagy 
csoportunk a 4. előkelő helyet szerezte, 
tovább gazdagítva ezzel az iskola hírnevét.

Sportegyesületünk továbbra is szeretettel 
várja egész évben a kézilabdázni vágyó 
2002–2009 között született gyerekeket.

Tavaszi folytatás az Országos 
Gyermek Kézilabda Bajnokságban
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE

Mind a gyerekek, mind mi edzők jobban 
szeretjük a szabadtéri edzéseket és 
mérkőzéseket, de igyekszünk hasznosan 
tölteni a téli hónapokat is. Sorra jönnek a 
benti mérkőzések, és itt is sok új élményben 
van a része a sólyomfiókáinknak.
A jó kapcsolatainknak köszönhetően sorra 
kaptuk a meghívásokat Pest megyéből és 
Budapestről, és igyekeztünk minél többet 
elfogadni belőlük, hogy a gyermekek télen se 
maradjanak izgalmak és új élmények nélkül.

Sajnos idén ősszel nagyon komoly 
betegség- és sérülés hullám söpört 
végig a csapaton. Különböző okok miatt 
12 gyermekre nem számíthattunk ezen 
a kemény őszi szezonban, ahol dupla 
terhelése volt a más csapatokhoz képest 
egyébként is fiatalabb csapatunknak. (U14 
bajnoki mérkőzések és U13 Bozsik tornák) 
Éppen ezért a téli időszakot most egy kicsit 
a regenerálódás is használtuk, így kevesebb 
mérkőzést kötöttünk le. 
Nagyon jó hangulatú és izgalmas 
mérkőzéseket játszottunk mind teremben, 

mind a Törökbálinton található műfüves 
arénában. 
Mivel pályafenntartási munkák miatt 
április 1-ig nem lehet rámenni a helyi füves 
pályára, de közben a bajnokság és a Bozsik 
tornák is elkezdődtek márciusban, éppen 
azért, hogy tudjunk egy kicsit gyakorolni, 
edzőmérkőzéseket is lekötöttünk a 
Hidegkúti SC és Viadukt SE-Biatorbágy 
U14-es csapataival, melyek nagyon jól 
szolgálták a felkészülésünket, a mostoha 
pályaviszonyok mellett. Ezek a fiúk pedig, 
hétről-hétre kiváló játékkal és példamutató 
közösségi szellemmel örvendeztetnek meg 
bennünket.

Téli felkészülés, Bozsik teremtornák, 
edzőmérkőzések (U13-U14)
Fodor Attila  Nagykovácsi Sólymok SE
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Sport – Aktuális

A Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület, röviden 
NUSE, bár jogilag 2010-ben alakult, valójában már 10 
éve neveli a gyerekeket egészséges életre és a sport sze- 
retetére.
Ez önmagában sem kevés, azonban már a kezdetektől 

különös figyelmet fordítottak az egyesület létrehozói arra, hogy Civil 
Szervezetként hozzátegyenek a település életéhez és ne üres szavak-
kal, hanem felelősségteljes tettekkel gyarapítsák mindennapjainkat.
Így az egyesület az elmúlt 10 évben rengeteg fejlesztést hajtott végre, 
talán nem nagyképűség kijelenteni, hogy sokkal nagyobb szer- 
vezeteknek is becsületére válna a most következő rövid áttekintés. 
Honnan, hova jutottunk tehát:
•  Jelenleg két kisbusz segítségével tesszük könnyebbé a gyerekek 

meccsre és edzésre járását. Küszöbön van egy nagyobb, 21 szemé-
lyes busz beszerzése, mire ezek a sorok megjelennek, lehet, hogy 
már túl is leszünk rajta. 

•  Az egyesület több száz labdával, a legkorszerűbb edzésfelsze-
relésekkel van felszerelve, bóják, létrák, kapuk, rekreációs eszközök 
stb. 

•  Az egyesületi címeres meccs mezek a focisták számára ingyenesek, 
mosásukat saját mosó és szárítógépen végezzük, se a környékbeli 
utazásokra, se a mosásra külön tagdíjat nem szedünk.

•  Az edzőinket támogatjuk, hogy megfelelő képesítést szerezzenek 
az edzések vezetéséhez, így mindegyikük labdarúgó utánpótlás 
nevelésére feljogosító diplomával rendelkezik, és nem feledkez-
hetünk meg arról sem, hogy többen közülük a Testnevelési Egyetem 
hallgatói.

De itt még nem állhattunk meg, hiszen fontosnak tartjuk, hogy 
Nagykovácsi is fejlődjön általunk. Ennek égisze alatt:
•  részt vettünk az Öregfiúk csapatával közösen a pálya felújításában; 
•  lobbiztunk az általános iskolai sátor megvalósításáért, jelenleg azon 

dolgozunk, hogy esetleg megoldódjon a téli fűtése is;

•  a NUSE beruházásának köszönhetően felszereltük, berendeztük a 
konténeröltözőket vadonatúj padokkal;

•  múlt évben vásároltunk egy kistraktort, ami segítséget nyújt a NATÜ-
nek a pálya karbantartásában, hengerelésében, gyepszellőztetésben 
és a fűnyírásban;

•   a napokban készülnek el a labdafogó hálók, amelyek a gyerekeken 
kívül a környékbeli autósok és lakók számára nyújtanak több bizton-
ságot;

•  a konténeröltözők mellett egyesületünk fedett leülőt, teraszt létesít, 
hogy a rendezvényeken a kilátogató szurkolók és szülők komforto- 
sabban érezhessék magukat;

•  a pálya mellett rövidesen egy, esetleges vészhelyzet esetén bárki 
számára hozzáférhető defibrillátor kerül kihelyezésre;

•  és ha ez még kevés lenne, – részben szülői felajánlásnak 
köszönhetően – megvalósul egy célzott led világítás, amely segít-
ségével tovább korszerűsödik környezetünk és meghosszabbodhat 
az edzésidő.

Nem kevés, mondhatnák sokan, ám még rengeteg tervünk van. 
Persze nem valósulhatott volna meg rengeteg álmunk a TAO támo-
gatásoknak, a szülői és szponzori felajánlásoknak, valamint a min- 
denkori Önkormányzatnak a segítsége nélkül. Köszönet ezért Bencsik 
Mónikának, Kiszelné Mohos  Katalinnak és Szemessy Barbarának.
Persze a rengeteg munka mellett mégis a gyerekek nevelése a leg-
fontosabb. Büszkék vagyunk arra, hogy eredményekben, eredmé-
nyességben is az élen járunk, bajnoki és gólkirályi címek, fair play 
díjak, nemzetközi tornákon való szereplések, kupagyőzelmek egész 
sora bizonyítja, hogy ha fociról van szó, akkor érdemes a ’jegesmaci-
kat’ választani! 
Mert mindannyian tudjuk, hogy a sport egy kiváló szórakozás, de a 
Medve nem játék!
NUSE – A FOCI SZAKÉRTŐJE
www.nuse.hu
foci@nuse.hu

Néha kell egy kis összegzés! 
A reális önértékelés fontos, hogy büszkén vállalhassuk sikereinket

„Egészségére váljék!” hirdette a Budaörsi Napló hetekig a március 26-i a lap 
által szervezett egészségnapra szóló meghívókban, előzetes cikkeikben. 
Ehhez képest sajnos kevesebben jöttek el a művelődési házba, mint 
remélték, de azok, akik igen, nem bánták meg. A többség az ingyenesen 
kipróbálható szolgáltatásokat vette igénybe, vércukorszint mérést, 
fogászati állapotfelmérést, grafológiai elemzést, életmód tanácsadást.  

Délelőtt hat nagyon 
fontos és érdekes 
előadást hallhattunk 
az egynapos se- 
bészettől kezdve a 
pszichoszomatikus 
s z e m l é l e t ű 
gyógyításon és 
a nőgyógyászati 
illetve proktológiai 
szűréseken és az 
újraélesztésen át a 
fogszabályozásig. 
Délután a kerekasztal-beszélgetéseken pedig – ahogy azt tervezték is – 
csak felvetni sikerült és nem lezárni a szakmai körökben is éles vitát a 
védőoltásokról, az egészséges táplálkozás mibenlétéről és az alternatív 
gyógyászat és a hagyományos orvoslás kapcsolatáról. „Ezért ezeket 
lapunk hasábjain folytatni fogjuk, hiszen már másnap reggel jelentkeztek 
olyan orvosok, akik hozzá szeretnének szólni” – osztotta meg velünk Eller 
Erzsébet szerkesztő és a rendezvény szervezője. 
S hogy lesz-e ebben a formában folytatás? „Ősszel szeretnénk 
újra kiemelten foglalkozni az egészséggel, de hogy a kiadványhoz 
milyen előadásokat illetve fórumot kapcsolunk, azon még a mostani 
tapasztalatok birtokában gondolkodunk egy kicsit.”
Minden előadásról videó összefoglaló készült, amit hamarosan meg 
lehet nézni a Budaörsi Napló honlapján, addig nézzék meg az eseményen 
készült képeket és a már megjelent „Egészségére váljék!” kiadványba is 
itt lapozhatnak bele: 
h t t p : / / w w w. b u d a o r s i n a p l o . h u / c o m p o n e n t / c o n t e n t / a r t i c l e / 1 0 -
mellekletek/56-2017-marcius?Itemid=101

Lesz-e folytatása 
a budaörsi 
egészségnapnak?
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Közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok jelentkezését várjuk: 
az Öregiskolában kulturális és közösségi területen (könyvtári munkák és 
közösségi rendezvények) láthatnak el közösségi szolgálatot a tanulók.

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12 - 19; Kedd: 10 - 18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12 - 18; Péntek: 10 - 18; Szombat: zárva
Intézményvezető: Diószeghy Tünde
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Telefon: 06/26 356-362 • e-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

Új könyvtári szerzeményeink – Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat
A Tinta Könyvkiadó könyvtárbővítési pályázatán sikerrel vettünk részt. 
Könyvtárunk állománya tizenegy új könyvvel (főként kézikönyvvel) 
bővült. Néhány cím ezek közül:
•  Rövidítések enciklopédiája – 12 000 magyar és idegen nyelvű rövidítés, 

mozaikszó feloldása és magyarázata Bicsérdy Gábor
•  Fundi óvodába megy Ambrus Izabella, Horváth Ágnes
•  Fölszállott a páva – 111 magyar népdal Palásthy Imre

•  Szlengszótár – A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri 
szinonimamutatóval Parapatics Andrea

•  Szómúzeum – Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, 
nevek, címek tára Hajdu Endre

•  Fordítókalauz – Hogyan igazodjunk el az angol nyelvű jogi és európai 
uniós szövegek útvesztőjében? Várnai Judit Szilvia, Mészáros Andrea Éva

•  Sherlock Holmes – A reigate-i urak, Az Apátság major. Két novella 
angolul és magyarul nyelvtanulóknak Arthur Conan Doyle

•  Robinson Crusoe – Nyelvtanulók számára rövidített és átdolgozott 
kétnyelvű változat Daniel Defoe

Könyvtári híreink
Bata Zsófia, Illés Gabriella könyvtárosok

Április 7. péntek 18.00
Új-Zélandi barangolás – úti élménybeszámoló
Vendégeink: Gáspár Judit és Molnár László
 

Április 8. szombat 10.00-13.00
Húsvétváró családi nap
Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi 
Muzsikásokkal,  kézműves foglalkozás Kemendi Ágnessel
Belépő: 500 Ft /fő
Helyszín: Faluház, Tisza István tér 7.
 

Április 11. kedd 18:00
Petrás Mária keramikus iparművész, népdalénekes
és Döbrentei Kornél előadóestje a magyar költészet napja 
alkalmából
Közreműködik: Gábos Katalin színművész
Az előadás után kiállítás nyílik Petrás Mária munkáiból.
 

Április 10. hétfő 19:00
Az én pódiumom – A művészet forrása 1907
A pódiumon: Körösfői-Kriesch Aladár,
a klasszikus al-fresco falfestészet XX. századi megújítója
 

Április 20. csütörtök 18.00
Izráel mesés bahá’i kertjei
Adel és Ráfát Adl úti élménybeszámolója
 

Április 21. péntek 19.00-21.00
Körtánc
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai
Oktató: Vojczek Judit * 70/378-5077
Belépő: 1 000 Ft
 

Április 22. szombat 09.00-13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart

Április 24. hétfő 10.00
Babakoncert 0-3 éveseknek és szüleiknek – Latin zene
Fellépnek a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 
művésztanárai
Belépő: 500 Ft/fő

 Április 28.-30. péntek-vasárnap
15. Nagykovácsi művészeti találkozó
Koncert, kiállítás, hangverseny, előadások, filmvetítés
Nagykovácsiban élő és meghívott alkotó-
és előadóművészek közreműködésével
 

Május 5. péntek 17.00
Aprók tánca
Táncház kicsiknek és a szüleiknek
Oktató: Czene Zsuzsa
Belépő: 500 Ft/ fő
 

Május 8. hétfő 19.00
Az én pódiumom
Öt év a paleo diéta tükrében.
Tények és tanulságok
A pódiumon: Bánhegyi Andor
 

Május 13. szombat 18.00
Kamaraszínházi esték
Daniel Glattauer: Párterápia
vígjáték
Rendező: Znamenák István
Szereplők:
Balla Eszter, Mészáros Máté, Debreczeny Csaba
Fordította: Kajtár Mária
Belépőjegy: 2 500 Ft
Nyugdíjas- és diákjegy: 2 000 Ft
A szentendrei teátrum és az Orlai Produkciós Iroda
közös produkciója
 

Meridiántorna minden korosztálynak
Szerdánként 9 órától                    
Csütörtökönként 17 órától
A tornát vezeti: Vilhelm László 

Áprilisi programok az Öregiskolában
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1967 áprilisában születtem Budapesten, Rákos- 
palotán. 
A Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem 
könyvtár szakkollégiumi kiegészítéssel 1987-
ben. 
Nagykovácsiban kezdtem tanítani, itt 
telepedtünk le, a gyermekünk már itt született 
1990-ben. 

Tíz tanévet töltöttem a Nagykovácsi Általános Iskolában. 
1996-ban elvégeztem az ELTE kulturális menedzseri képzését.
1998-ban a Magyar Művelődési Intézetben kezdtem dolgozni. 
Párhuzamosan jelentkeztem az ELTE szociológia szakára, 2002-ben 
végeztem.
Közel húsz évig végeztem kutatási asszisztensi, kutatásszervezői 
munkát, majd önálló kutatási munkáim voltak, később kutatásokat 
vezettem a Magyar Művelődési Intézetben és jogutódaiban, illetve a 
MTA Szociológiai Kutatóintézetében. 
A kutatói évek során is tanítottam felnőttképzésben, szakmai 
továbbképzéseken, az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar 
Andragógia tanszékén óraadóként.
Nagykovácsiban két ciklusban voltam választott képviselő, jelenleg 
az Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 
külső tagja vagyok.
2017 márciusában a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár helyismereti könyvtárosaként kezdtem dolgozni. 

Helyismereti könyvtáros 
bemutatkozása
G. Furulyás Katalin

2017-ben a Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
lehetőséget kapott, hogy új alapokra helyezze tevékenységei között a 
helyismereti munkát. Szeretnénk a kor követelményeinek megfelelően a 
korábbi dokumentumokat, tartalmakat digitalizálni, az adatszolgáltatást, 
szolgáltatást, tájékoztatást a modern kor lehetőségeinek megfelelően 
ellátni. 
Az új tevékenységkör keretében felújítjuk Nagykovácsi krónikaírása (a 
közgyűjteményi, művelődési intézményi keretek között végzett) évekre 
megszakadt folyamatát. Az utolsó szisztematikusan befejezett munka, 
éves áttekintő krónika 1982-ből áll rendelkezésünkre az állományban. 
Emellett elkezdődik egy olyan adatbázis építése, amely tematizáltan 
tartalmazza majd azokat az adatokat, információkat, elérhetőségeket, 
amelyek nagykovácsi tartalmakra vonatkoznak, a község mostani, 
valamikori történéseire utalnak. 
A helyismereti munka eredményességét szeretnénk közösségi alapokra 
helyezni, hiszen a település múltjának, jelenének ismerete alapvető 
feltétele a helyi identitás erősítésének. Így a gyűjtésben, a feldolgozásban, 
a közzététel során is bízunk és építeni kívánunk a meglévő közös tudásra. 
A helyismereti munka egyik területe: a helytörténeti munka. Kötetek sora 
dolgozza fel a település történetét különféle témák, időszakok szerinti 
csoportosításban, rendszerezésben. Ezek könnyebb elérhetőségét, 
népszerűsítését is fontos lesz gondozni. 
A helytörténeti gyűjtemény tárgyi darabjait rendszerezni, feldolgozni 
és megismerhetővé kell tenni. A meglévő gyűjtemény gyarapítása, 
elhelyezése hosszútávú feladatokat jelöl ki. 
A webes, wiki tudásra alapuló világunkban is örömmel vesszük elő a 
megsárgult lapokat, a kor ízlését tükröző mondatokat ízlelgetve, jól esik 
a régi fényképeken felismerni a falu egykori képét, megismerni egykori 
lakóinak életét.

Web indító
G. Furulyás Katalin helyismereti könyvtáros-művelődéskutató

Április
Április, Te vén bolondos,
Rögzíteném, ami fontos,
Leírnám a lényegeset,
De fejemre veder esett,
Mely tele van hideg vízzel!
A cipőm meg tejbegrízzel!
Ujjaimon egérfogó!
Széken párna: kipufogó!
Kilincsen meg ott a fogkrém!
Fiókból kiugrott sok rém!
Linóleum meg olajos,
Vigyázz, hová lépsz, ó Lajos!
Bugris Április Elseje,
Te pokol bugyor belseje!
A kihúzott gyufa elég,
Míg azt mondom: végre elég!
Ne tégy tűzre még több tré fát,
S csak addig űzd tovább tréfád,
Míg lóvá tettnek tetszik a hecc,
Vele, s nem egyedül nevetsz. 
Ó, április, Te szeszélyes,
Veled még az is esélyes,
Hogy fagyosan vár a reggel,
Aztán délben hőség rendel.
Szeles vihar és hófúvás,
Ilyenkor még ez sem túlzás.
Meg a húsvéti locsolás,
Ilyenkor sok a locsogás:
Lányt öntözni, mondják, ugyan,
Mégis miként van a hogyan?
Tojás, sonka, torma, kalács,
Ímhol a biztos jó tanács:
Ne áss magad előtt vermet,
Elég csak a kölni permet!
Mert szerintem rossz döntés ez:
Tűzoltóból, ha önkéntes
Ezért leszel, s az öntéshez
Start és a cél a söntés lesz.

E néhány sor arra utal,
Locsolóvíz, mint az ital,
Ne tukmáld, ha nem kérnek, és
Elég belőle a kevés.
Nem jó, ha elázik a lány.
És a fiú? Az se talány.
Ne az orron, inkább kézben
Legyen virág, ezt tarts észben.
S azt se feledd el majd menten,
Munkanap vár Rád már kedden.
És a végén az is lényeg,
Ne a pénzért locsolj, tényleg.

Áprilisban a Tizenegy,
Az ember ugyan mire megy
Művészet, költészet nélkül:
Szellem tunyul, lélek sérül!
Erre emlékeztess folyton,
Ha a hétköznapok fojtón
Húznának le sűrű mélybe,
Fáklyát gyújts a sötét éjbe!

Örömmel el nem tölt e tény:
A tömegben egy költemény
Épp csak annyi, mint a papír,
Akkor is, ha egész nap ír
Szegény Lajos, s tolla herseg.
De súlya is van a versnek,
Amit meg nem lehet mérni,
Csak ésszel tudsz majd felérni.

Föl kell nőni bizony ahhoz,
Hogy használhassad a villát,
S ne csak össze-vissza lapozz,
De megértsd József Attilát.
Tiszta szívű költőóriást,
Nanopercesek közt órást.
De maradjunk jelen kornál:
Eljön Döbrentei Kornél 
És neje Petrás Mária.
Így nem kell tovább várnia,
Ki bölcs szót, szép dalt éhezik,
Hogyha pontosan érkezik. 

Agykovász
Kolozsvártéri Lajos

TAVASZI RUHAAKCIÓ
A PLÉBÁNIA TETŐTERÉBEN
(BEJÁRAT A TEMPLOM FELŐL)

GYŰJTÉS
 április 18. (kedd) 17–1
 április 19. (szerda) 17–19
 április 20. (csütörtök) 17–19
 április 21. (péntek) 17–19
 április 22. (szombat) 9–12

VÁLASZTÁS
 április 28. (péntek) 13–18
 április 29. (szombat) 9–12
Ezen a két napon kizárólag nagykovácsi lakosokat várunk, lakcímiga-
zoló kártyával! 10 év alatti gyermekeket nem engedünk be a gyerme-
kek biztonsága érdekében.

 május 2. (kedd) 16–19
 május 3. (szerda) 16–19  
Ezeken a napokon mindenkit szeretettel várunk!

A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTŐI
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Egyenlő	  Bánásmód	  Hatóság	  –	  1013	  Budapest,	  Krisztina	  krt.	  39/B	  –	  06	  80	  203	  939	  	  	  
www.egyenlobanasmod.hu	  –	  ebh@egyenlobanasmod.hu	  

	  

Forduljon	  az	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ügyfélszolgálatához,	  ha	  

	  

neme,	  
faji	  hovatartozása,	  

bőrszíne,	  
nemzetisége,	  

nemzetiséghez	  	  
való	  tartozása,	  

fogyatékossága,	  
életkora,	  

egészségi	  állapota,	  

vallási-‐	  
vagy	  világnézeti	  meggyőződése,	  
politikai	  vagy	  más	  véleménye,	  
anyanyelve,	  
családi	  állapota,	  
anyasága	  vagy	  apasága,	  
szexuális	  irányultsága,	  
nemi	  identitása,	  
vagyoni	  helyzete	  

vagy	  egyéb	  tulajdonsága	  miatt	  	  

hátrányos	  megkülönböztetés	  éri!	  
Az	  Egyenlő	  Bánásmód	  Hatóság	  feladata	  a	  hátrányos	  megkülönböztetéssel	  okozott	  jogsértések	  

kivizsgálása	  és	  megszüntetése.	  

Keresse	  fel	  Dr.	  Szatmári	  Éva	  
Pest	  megyei	  egyenlőbánásmód-‐referens	  ügyfélfogadását:	  

	  

06	  30/960-‐2657	  eva.drszatmari@gmail.com	  
	  

Pest	  Megyei	  Kormányhivatal	  
1052	  Budapest,	  Városház	  u.	  7.	  (Tel:	  +36	  1/485	  6957)	  
2017.04.03.	  hétfő	  11:30-‐15:30	  	  
2017.04.10.	  hétfő	  11:30-‐15:30	  

Budaörs	  Város	  Önkormányzat	  Polgármesteri	  Hivatal	  	  
2040	  Budaörs,	  Szabadság	  út	  134.	  I.em.109.	  (Tel:	  +36	  23/	  447	  815)	  
2017.04.20.	  csütörtök	  11:30-‐15:30	  

Pest	  Megyei	  Család,	  Esélyteremtési	  és	  Önkéntes	  Ház	  
2600	  Vác,	  Rákóczi	  u.	  36.	  (Tel:	  +	  36	  20/823	  1404)	  	  
2017.04.24.	  hétfő	  11:30-‐15:30	  

Egyenlő	  bánásmód–	  mindenkit	  megillet! 
 

Felhívás! 
Van a házban olyan szobája, 

amelyet nem használ? 
Szívesen kiadná kirándulóknak, utazóknak, 

akik 1-2 napot szeretnének  
ebben a csodás környezetben eltölteni?

Megoldás: 
Fizető vendéglátás!

Várjuk azokat a lakosokat,  
akik szívesen kiadnának szobát, házrészt, 

melyet megjelentetünk a „www.nagykovacsi.hu” 
honlapon a „Turizmus” menüpont alatt.  

 További információ: 
pataki.ildiko@nagykovacsi.hu

A Lenvirág Bölcsődében idén az alábbi napokon 
tartjuk a beiratkozást:

2017. 05. 15. hétfő 8-16 óráig
2017. 05. 16. kedd 8-16 óráig

2017. 05. 17. szerda 8-16 óráig
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  felvételi kérelem (a felvételi kérelem nyomtatvány letölthető 

a www.nagykovacsi.hu honlapról valamint személyesen 
átvehető a bölcsődében. )

–  30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a formanyomtat-
vány letölthető a www.nagykovacsi.hu honlapról és személyes-
en átvehető a bölcsődében)

–  jövedelemigazolás 
–  a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet 

igazoló érvényes hatósági igazolványa, személyazonosító 
igazolvány,

–  a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
–  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-

mek esetén az erről szóló határozat
–  egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló ha-

tározat.
A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy tagjából álló – felvételi 
bizottság 30 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető 
írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt). 
Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális 
még, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beirat-
kozásra. 
Nagykovácsi, 2017 március 24. Móczár Ágnes

intézményvezető

BEIRATKOZÁS 
A LENVIRÁG BÖLCSŐDE 

2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVÉRE
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A régóta várt tavasz beköszöntével sajnos felébrednek a kedvenceinket 
fertőző külső élősködők is. Vagy lehet, hogy nem is csak a jó időben? Fontos 
kihangsúlyozni, hogy a legtöbb parazita egész évben megbetegítheti 
állatainkat. A legnagyobb fagyban is okozhatnak gondot a kullancsok és 
bolhák, amelyeknek elterjedését – a közhiedelemmel ellentétben – nem 
befolyásolja a tél hosszúsága vagy hidegsége. Természetesen egyéb 
paraziták tavasszal jönnek, mint a szúnyogok vagy a legyek.
Az külső élősködők elleni védekezés több módon történhet. Vannak 
rácseppentős készítmények (spot on-ok), nyakörvek és tabletták. Közös 
bennük, hogy ezek az állatok bőrén fejtik ki a hatásukat. Általában nem 
akadályozzák meg, hogy az ízeltlábúak az állatra jussanak, viszont a 
bőrükön védőréteget képező szerek azokat elpusztítják.
A piacon sokféle hatóanyagú és hatásidejű készítmény kapható. A választás 
során érdemes állatorvossal konzultálni hiszen az kedvencünk fajtája, kora, 
vérmérséklete, szokásai, tartási módja, szőrhossza és még számos tényező 
befolyásolja, hogy melyik módszer lehet  a leghatásosabb. Továbbá egyes 
hatóanyagok már olyan régóta vannak forgalomba, hogy nem hatásosak. 

Ezen szerek alkalmazása hamis 
biztonság érzetébe ringatják 
a gazdit, de védelmet nem 
nyújtanak. A legkorszerűbb, 
hatásos védelmet nyújtó szerek 
állatorvosoknál érhetőek el.
A kullancsok, bolhák, szúnyogok, 
atkák, és egyéb külső élősködők 
nem csak vérszívásukkal, 

allergizáló hatásukkal és zavaró 
jelenlétükkel veszélyeztetik állataink 
egészséget, hanem különböző 
kórokozókat is terjesztenek.
A bolhák különböző vírusok és bak- 
tériumok terjesztése mellett a kutyák 
galandféreggel való fertőzésében ját- 
szanak szerepet. A kullancsok által 
közvetített betegségek közül a leg- 
gyakoribb a vérszegénységet és súlyos 
esetben veseelégtelenséget okozó 

babesiosis, illetve az ízület- és szívbelhártyagyulladást okozó Lyme-kór.
A szúnyogok által terjesztett kórképek száma az éghajlat melegedése miatt 
jelentősen növekedett az elmúlt években.  A tavaszi, húsvéti szezonban a 
kertbe kikerülő nyuszik számára a legnagyobb veszélyt a nyúlhimlő és a 
vérzéses betegség jelenti. Ezek ellen oltással védekezhetünk.
A kutyákra és ritkán macskákra veszélyes szív- és bőrférgesség szintén 
a szúnyogok vérszívása révén terjed. A bőrbe beoltott féreglárvák 
(úgynevezett mikrofiláriák) az erekbe vándorolnak és 6-9 hónap alatt 
fejlődnek kifejlett férgekké. A szívférgesség során az élősködők a szívben 
és a tüdő ereiben élnek, azokat károsítják, sokszor halált okozva. A kezelés 
nehéz és költséges, ezért a megelőzésre kell fordítani a hangsúlyt. Mielőtt 
ezt megkezdenénk vérvétellel érdemes meggyőződni arról, hogy a kutya 
még nem fertőződött, mivel a betegség kezelésére alkalmazott szerek 
eltérnek a megelőzéskor használatossal. A prevenció a mikrofiláriák elleni 
szerek havonta történő adagolásával lehetséges. A nagyobb biztonság 
érdekében kiegészíthető a szúnyogok elleni spot on készítményekkel is.

Végezetül fontos kihangsúlyozni, hogy 100%-os védelem egyik élősködő 
ellen sem létezik, ezért érdemes az állatokat rendszeresen átvizsgálni, 
illetve tünetek (bágyadtság, étvágytalanság, erős vakarózás, szőrkopás) 
esetén felkeresni az állatorvost.

Élősködők
Dr.Vladár Dorottya és Dr.Hadusfalvy-Sudár Soma 
Nagykovácsi Állatorvosi Rendelő

Április 1-jén nem bolondoztunk, inkább ünnepeltünk. A „Gyerekkel 
vagyok” konferencián és családi élménynapon a felnőtteknek szóló 
előadások alatt a kicsiket valóságos csodabirodalom várta: mese, 
játék, mozgás, arcfestés, sóhomokozó, kézműveskedés. 
A szünetekben a szülők a helyi bölcsődékkel, óvodákkal 
ismerkedhettek, vagy gyerekbarát termékek és minőségi könyvek 
közül válogathattak.

Dr. Almási Kitti arról a különösen érzékeny időszakról beszélt, amikor 
a párból szülők válnak. Nagy erőpróba ez a kapcsolatnak, hiszen a 
figyelem a már nem egymásra, hanem a gyerekre összpontosul, és 
mindketten fáradtabbak, ingerlékenyebbek leszünk. 
A „Daddy cool – Apának lenni menő!” című kerekasztalon Szél 
Dáviddal, McMenemy Márkkal és Ficza Jánossal beszélgettünk. Sok-
sok nevetéssel fűszerezve érintettünk komoly témákat. Az apaság, 
apakép változását, valamint hogy az igazi vagányság az, ha a „piszkos 
munkából” is kiveszik a részüket a férfiak.
Tari Annamária az online világban felnövő generációkról közölt 
elgondolkodtató adatokat. Felhívta a figyelmet a gyerekek és az 
internet találkozásának veszélyeire – a zaklatásra, a közösségi 
oldalakon megjelenő agresszióra és a feldolgozhatatlan mennyiségű 
információra. A szakember azt tanácsolja, hogy az online töltött idő 
háromszorosát töltsék offline a gyerekek. Szabaduljanak ki a kütyük és 
kábelek rabságából!
A nap végén Farkasházi Réka és a Tintanyúl csodálatos koncerttel 
ajándékozott meg bennünket. Többek között arról is énekeltek, hogy 
a család a legnagyobb kincs... Ugye, ezzel sokan egyetértünk? 

„Gyerekkel vagyok”
konferencia 
és családi élménynap 
az Öregiskolában
Czecz Fruzsina
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Március

Anna, Tünde, Hanna, 
Helka Borbála, Vilmos, Gábor,

Benjámin

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

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

Tanácsadásra a védőnők adnak időpontot: 
Tel.: 06-30-575-9469

2017. 04. 12-13. között dr. Kordé Izabella  
szabadságon lesz. Helyettese dr. Jakab Erika,  

aki a saját rendelési idejében várja a betegeket.
2017. 04. 14–17-ig munkaszüneti nap,  

Budakeszin van ügyeleti ellátás.
2017.04.18-19 között dr. Jakab Erika szabadságon 
lesz. Helyettese dr. Kordé Izabella, aki a saját ren-

delési idejében várja a betegeket.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Gyermekorvosi rendelő dolgozói.
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!

Március 13-14.-én Dr. Koltay Angéla,  
március 16.-án  Dr. Solynóczki Katalin,  

március 22-23.-án Dr. Sorbán András szabadságon lesz.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
április 7. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
április 14. nagypéntek orvosi ügyelet 06-23-451-731
április 17. 
húsvét hétfő orvosi ügyelet 06-23-451-731
április 21. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 28. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
május 5. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

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: 9.00–14.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–14.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–14.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–14.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–14.00 Péntek: 13.00–19.00

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

Defibrillátor készülék  
a NAKOSEC Biztonsági Szolgálat épületében,  

Nagykovácsi, Templom tér 6. szám alatt  
található. 

A NAKOSEC és a Készenléti Szolgálat képzett 
kollegái kérésre helyszínre viszik a készüléket  

és megkezdik az életmentést.
NAKOSEC: 06-26-555-129

Készenléti Szolgálatok: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-40-38-39-40
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
közeli és távolabbi rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, szomszédoknak  
és mindazoknak, akik a szeretett rokonunk, 

Probszt Róza temetésén megjelentek,  
sírjára koszorút vagy virágot helyeztek,  

és fájdalmunkban velünk együttéreztek.

Halottaink
Március

Sándor Miklósné Kovács Emerencia (95)
Neidenbach Lenke (85)

Hernádi Lajosné (77)
Hornok Attila (37)
László József (60)
Probszt Róza (79)

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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Nagy örömmel és 
büszkeséggel ér- 
tesítjük az érdek- 
lődőket, hogy 
Nagykovácsinak 
Világbajnokságon 
induló csapata 
van, az Isadora 
tánccsoport nagy- 
lányaival!
A hosszú évek 
kitartó és 
kemény munkája 
m e g h o z t a 

gyümölcsét, és az Európabajnoki cím tulajdonosai, a szakma legfelső 
fokát jelentő Vilábajnokságra kvalifikálták magukat a március 18-án 
tartott Nagykanizsai selejtezőn!
A nemzetközi zsűri méltónak találta a csapatot a megmérettetésre.
Óriási eredmény ez, hiszen ezek a lányok heti 2x1 órában hobby 
szinten tanulják a táncot, az iskolai elfoglaltságuk mellett, de mint 
mondják szeretik, és mint látjuk az eredményekből a kitartás, és a 
rengeteg sokszor monoton munka amely nem csak fizikailag, hanem 
mentálisan is nehéz, meghozta ismét a remélt eredményt.
A nemzetközileg is elismert szaktekintélyekből álló zsűri azonban, 
a verseny után minden csapatnak a hiányosságaira is felhívta a 
figyelmet. Tehát ismét folytatódnak az ideg, és izomtépő próbák, 
hogy a májusi Porecben megrendezésre kerülő világbajnokságon, 86 
ORSZÁG résztvevőivel megküzdjön a csapat.
Nem kis feladat ez, az érettségi felkészítők és tanév vége előtti 
időszakban.
Mi, a tanáraik mindent, és még a lehetetlent is megtesszük értük.
Köszönjük a szülők és a szervező Gubis Kriszta, időt nem kímélő 
önzetlen segítségét, valamint az Önkormányzat részéről a remélt 
támogatást.
DE AZÉRT A FŐSZEREPLŐK A LÁNYOK!
Ezúton is temérdek türelmet, nagy önerőt és kitartást kérünk tőlük 
ahhoz, hogy tiszta lelkiismerettel képviselhessük Nagykovácsit és 
Magyarországot!

HAJRÁ ISADORA, HAJRÁ NAGYKOVÁCSI!

VILÁGBAJNOKSÁGON 
A NAGYKOVÁCSI 
ISADORA!
Edit néni – Robi bácsi

Immáron nem csak Világbajnoki 
döntősöket adtunk Nagykovácsinak, 
hanem az évek hosszú munkája, az 
utánpótlást is biztosította.
2017. márc. 26-án a Látványtánc 
Európa Bajnokság selejtezőjén 
indultunk. Mint az elmúlt évek 
bizonyították, nem önteltségből 
mertünk nagyot álmodni. A hozzáértő, 
szeretetteljes felkészítés meghozta 
első gyümölcsét, a felkészítők és a 
büszke Szülők legnagyobb örömére!
A kétnapos versenyen több mint 600 
csapat indult.
Mi, a II. évfolyamos kiscsapattal Ezüst 
minősítéssel, az V. évfolyamos junior 
csapattal 3 Arany minősítéssel vívtuk 

ki, a középdöntőbe való bejutást. Sok munka áll előttünk, mert 
az eredmények ellenére tudjuk, hogy egy táncos, soha nem lehet 
elégedett a saját teljesítményével!
Bízzunk a gyerekek kitartásában, és reméljük teljesül álmunk, így a 
Világ Bajnokságon és az Európa Bajnokságon is, a hozzáértő szakmai 
munka és a kitartás, valódi nagy eredményeket hoz községünknek és 
országunknak!

Mertünk nagyot álmodni!

 

A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete 2017.03.01-én tartotta 
az Éves Beszámolóját, ahol jelen volt a Magyar Vöröskereszt Pest 
megyei Területi Elnöke. A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete 
2016.07.21-én alakult meg és 2016.12.14-én vették fel a megyei  
nyilvántartásba. Sikeres évet zártunk amelyben voltak véradásaink, 
csatlakoztunk az Egészségnaphoz, az Európai Mobilitási héthez, volt 
Babagenetikai előadásunk és egy Véradóünnepélyünk. 
2017. évre vonatkozóan programterveink palettája igen széles, ami-
ben persze első helyen szerepel a véradás. Ezek időpontjait a váradás 
előtti hetekben közzétesszük. Alapszervezetünk idén csatakozik 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának rendezvényeihez, he-
lyi programjaihoz, ahol elsősorban Alapszervezetünk tevékenységét 
mutatjuk be, ahol lehetőség lesz csatlakozni a csapatunkhoz, illetve a 
Magyar Vöröskereszt támogatásával különféle szűrővizsgálatokon ve-
hetnek részt a lakosok, ahol bemutatókat is biztosítunk. Idén is tervünk 
között fontos szerepet tölt be a Véradóünnepély, ahol műsorral, aján-
dékokkal köszöntjük jubiláló véradóinkat. Idén szeretnénk a jogosít-
vány megszerzéséhez is szükséges elsősegély tanfolyamot és vizsgát 
helyi szervezésben megvalósítani. Tervünkben szerepel a Vöröskeresz-
tes Klub, amelyben diákok segítenék ifjúsági Tagként a munkánkat. 
De mindenekelőtt Alapszervezetünket az a megtiszteltetés érte, hogy 
idén Településünkön történik a Csecsemőgondozói verseny megyei 
fordulója. Egész pontosan 2017.05.06.-án. Ennek teljes szervezését, 
előkészületeit, a gyermekek felkészítését megkezdtük. 

Figyelmüket megköszönve, Tisztelettel: 
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete 2017.

Éves Beszámoló 




