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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Talán mindenki emlékszik a falánk kisgömböc meséjére, 
amelyik a padláson lógva felfalta a szegény ember egész 
családját, aztán meg az egész falut. Nagykovácsi lakossága 
az elmúlt húsz évben az átlaghoz képest jóval intenzíveb-
ben, kétszeresére növekedett, s miközben főképp a termé-
szetközelisége, meghitt hangulata, nyugalma miatt szeretjük településünket, lassacskán 
megközelítjük a 10 ezres lélekszámot. Ez a változás olyan erőteljes, hogy vigyáznunk kell, 
nehogy „megrepedjen” a mi kisgömböcünk. 
Nagykovácsi lakosságának növekedése két okra vezethető vissza. Az egyikre valameny- 
nyien büszkék lehetünk, mert a településünkön évek óta magasabb a születések száma a ha-
lálozásokénál, így tehát a mi helyi közösségünk folyamatosan fiatalodik, mára a 18 év alatti 
nagykovácsi lakosok aránya meghaladja a teljes lakosság egynegyedét. A másik ok természe-
tesen az, hogy az elmúlt években egyre többen és többen választották otthonokul a telepü- 
lésünket. 
Növekedünk, méghozzá olyan mértékben és ütemben, ami felveti a kérdést: hogyan lehet ez 
a fejlődés fenntartható? Úgy gondolom, ami igaz globálisan, az különösen igaz helyi szinten: 
csak és kizárólag a közösség egészének érdekei mentén megkötött kompromisszumokkal, 
egymás iránti figyelemmel és az egyéni érdekek bizonyos, a közösség érdekében történő kor-
látozásával lehet a fejlődés fenntartható. 
Mire is gondolok konkrétan? Többek között arra, hogy ha egyre több nálunk a gyerek és a  
gyerekes család, akkor amellett, hogy biztosítanunk kell a bölcsődei, óvodai és iskolai kapaci-
tást, gondolnunk kell arra is, hogy egyre több GYES-en, GYED-en lévő anyuka él Nagyková- 
csiban, olyanok, akiknek a család napi ellátását meg kell oldaniuk, és ezért vagy autózni fognak, 
ami növeli a település környezeti terhelését vagy megfelelő kereskedelmi szolgáltatásokat  
kapnak helyben. Arra is gondolok, hogy miközben értékes és példamutató civil összefogások-
kal, akciókkal mentesítjük a hulladéktól a környezetünket, talán elérhető, hogy az itt élő em-
berek ne szabaduljanak meg illegális módon a saját maguk által „termelt” hulladéktól. Arra 
is gondolok, hogy a nagykovácsiak, akik egy olyan remek kis településen élnek, ahol a szü- 
letések száma tartósan meghaladja a halálozásokét, talán lesznek olyan felelős és tudatos em-
berek, hogy a jövőben kicsit korlátozzák a helyi autóhasználatot, odafigyelnek a felhasznált 
fűtőanyagokra, saját lehetőségeikhez mérten kicsit jobban vigyáznak a jó levegőre és a 
csendre. Lehet, hogy túlzásnak érzik majd, de arra is gondolok, hogy kicsit jobban figyelünk 
egymásra és jobban örülünk egymásnak és annak, hogy itt élhetünk, amit egy példával szeret-
nék megvilágítani. Nemrégiben a legnagyobb internetes közösségi portálon találkoztam egy 
nagykovácsi lakostársunk bejegyzésével, ami úgy kezdődött, hogy üzeni annak, aki valahol a 
szomszédban hangszeren gyakorol... gondoltam, következik a csendrendelet hivatkozása és a 
nyugalom megzavarása miatti panaszkodás, de tévedtem. A lakostársunk azzal folytatta, hogy 
üzeni annak, aki a közelben hangszeren gyakorol, ne hagyja abba, mert gyönyörű. Számomra 
ez a bejegyzés nagyon sokat megmutatott abból, hogy lehet és hogyan érdemes Nagyková- 
csiban élni. 
Nagykovácsi Településfejlesztési Koncepciójában a fejlesztéseknek négy alappillérét fogalmaz-
tuk meg:
•   Legyen Nagykovácsi az a település, ahol együtt élsz a természettel, de közben azt is tudod, 

hogy ez felelősséggel jár!
•   Legyen Nagykovácsi az a település, ahol nem csak élni jó, de közben az otthonodnak is 

tekintheted!
•   Legyen Nagykovácsi az a település, ahol a fejlesztések szerves része a helyi közösség!
•   Legyen Nagykovácsi az a település, ahol érdemes a gyerekeinket felnevelni!
Véleményem szerint érdemes beszélgetnünk egymással arról, hogyan lehet fenntartható te- 
lepülésfejlesztést végezni a fenti négy alappillérre építve. Mert ez nem egyedül az önkormány- 
zat, hanem a helyi közösség feladata, lehetősége és felelőssége. Együtt, összefogással, megér- 
téssel kerülhetjük el, hogy a belső infrastruktúra, a közösségi normák, a helyi szemlélet vál-
tozása nélkül növekedjen 10 ezres lélekszám közelébe Nagykovácsi lakossága. 
Éppen ezért szeptembertől minden hónap utolsó csütörtökén várok szeretettel min-
den érdeklődőt, beszélgetőtársat egy ötórai teára az Öregiskolában, ahol arról tartunk 
remélhetőleg jó hangulatú beszélgetéseket, hogy miként tudunk közösen plusz tartalmat 
adni a Nagykovácsi Településfejlesztési Koncepcióban leírtaknak. 

Nagykovácsi  
kisgömböccé válhat?
Avagy hogyan biztosítható  
településünk fenntartható fejlődése?
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 31.-én lejárt az iparűzési adó beval-
lások határideje. Amennyiben még nem küldte el a bevallását, kérjük mi-
nél hamarabb tegye meg.
  
Felhívjuk az 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

Szálláshely szolgáltatók FIGYELEM!

Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt. Az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szál-
lást biztosító kötelezettsége. Az adóbevallást az idegenforgalmi adó 
befizetésével együtt minden hónap 15-ig kell benyújtani adóhatósá-
gunkhoz. 
Az idegenforgalmi adó rendelet és a szükséges nyomtatvány a www.
nagykovacsi.hu honlapunkon megtalálható.  
Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármilyen 
változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állandó 
bejelentett lakosok változása, (születés, halálozás),  lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása,) úgy kérjük, hogy azt haladék-
talanul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtat-
ványon!
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 

Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így  a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Általános tájékoztatás:

Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerint a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az 
adótárgy tulajdonosa.
A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kisza-
básának van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó 
esetében 500.000 Ft-ig terjedhet.
A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül másik osztály felé a bejelentést megtette, de a Pénzügyi és Adóügyi 
Osztályunk  részére ezt nem nyújtotta be.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, 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

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadó órája

minden hónap első és harmadik hétfője 14.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Inkubátorház Kossuth Lajos u. 78.
Telefonszáma: 06-26-555-087, fax száma: 06-26-555-088

Papp István jegyző fogadó órája      aljegyző: dr. Halmosi-Rokaj Odett
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Képviselők fogadó órája
dr. Klein Katalin képviselő asszony 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  szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék 
Fábos Lajosné fabos.eva@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Pataki Ildikó pataki.ildiko@nagykovacsi.hu 101 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  110 mellék 
dr. Zakály Erzsébet zakaly.erzsebet@nagykovacsi.hu  120 mellék

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

Szemesy Barbara alpolgármester fogadó órája
minden hónap második hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. május 25-ei rendes üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti májusi ülésén 10 napirendi 
pontot tárgyalt.

Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Elmondta, hogy a helyi népszavazás-
sal kapcsolatosan a Helyi Választási Bizottság pozitív határozata nem 
lett jogerős, mivel annak bírósági felülvizsgálatát kérték. A törvényszék 
döntése június hónapban várható. Megerősítette, hogy a közösség 
egészének érdekei szerint meghozott döntések adhatják Nagyko-
vácsi jövőjének pilléreit, ezért személy szerint sajnálná, ha nem lenne 
lehetőség a kereskedelmi infrastruktúra fejlesztésének helyi társadal-
mi legitimációjára. Ugyanakkor minden készen kapott, megörökölt 
helyzetből a közösség egésze számára leghasznosabbat szeretné ki-
hozni.
Szólt arról is, hogy az intézményekben megtörtént a beiratkozás. A 
Lenvirág Bölcsődében a tavalyihoz képest kevesebb kérelmezőt kell 
elutasítani, de túljelentkezés történt. A Kispatak Óvoda felvesz minden 
nagykovácsi kisgyereket, akit a kötelező óvodáztatás érint. Az Általános 
Iskolában az Érdi Tankerületi Központ dönti majd el, hogy a végleges 
létszám alapján 3 vagy 4 osztály indítható.
Ismertette, hogy a Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet tavaly 
alakult szervezete volt a házigazdája a megyei csecsemőgondozó 
versenynek. A sikeres eseményt az Önkormányzat is támogatta.
Bánóczi Margit képviselő tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy idén 
is kiírta az Önkormányzat a Virágot Nagykovácsinak pályázatot, amire 
négy kategóriában nevezhetnek különböző méretű kertekkel, illetve 
utcarészlettel a lakosok.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű ha-
tározatokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati 
közbeszerzésekről, pályázatokról és beruházásokról.
A 7 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után a 2017. évi költségvetési rendelet tervezett módosítását hajtotta 
végre. Ebben azok a tételek átvezetése szerepel, amik korábbi döntések 
következményei. Ilyen például a Natü Kft. intézménnyé alakítása, vagy 
az informatikai pályázaton elnyert mintegy 7 millió forintos támogatás.

Megtörtént a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében az 
átruházott hatáskörök felsorolásának aktualizálása. Ez a lista tartalmaz-
za azt, hogy a Képviselő-testület mely hatásköreinek gyakorlását ruház-
ta át a polgármesterre, valamelyik bizottságára, vagy a jegyzőre.
Módosult a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet. A település északkeleti 
részét feltáró Ady Endre utca (felső szakasza) – Mátra utca – Kálvária 
sétány útvonal a nagy tömegű teherautók átengedésére nem alkalmas, 
ezért a 3,5 tonnás zónába került.
Deregulációs rendeletet fogadott el a Képviselő-testület. Olyan koráb-
bi rendeleteket, rendelet-módosításokat helyezett hatályon kívül, 
amelyek már elavultak, vagy teljesültek és hatályban tartásuk nem in-
dokolt.
Megtárgyalták a képviselők a 2016. évben megvalósult gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
E napirendi pontot előzetesen nemcsak az Egészségügyi és szociális bi-
zottság vitatta meg, hanem a települési Szociális Kerekasztal is, aminek 
tagjai a szociális- és gyermekintézmények vezetői, védőnők, a szakbi-
zottság tagjai, a polgármester és a jegyző. A vitában megállapították, 
hogy a gyermekjóléti szolgáltatások területén az Önkormányzat és a 
közreműködő partnerek jól teljesítettek.
Döntés született arról, hogy a könyvtári és közművelődési szolgálta-
tás igénybe vételéért 2017. évben 450 ezer forintot fizet Remeteszőlős 
Község Önkormányzata.
Eredményesen lezárult a „Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépí-
tési létesítmények építése, karbantartása” tárgyában indított közbe- 
szerzési eljárás. Az útjavítási, kátyúzási munkákat a következő 3 évben 
a PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. végzi el.
Hosszas vita és szavazategyenlőség után úgy döntött a Képviselő-
testület, hogy nem támogatja a Vadgesztenye Waldorf Egyesület ké-
relmét, és nem ad bérbe önkormányzati területet óvoda létesítésére. 
Felmerült azonban annak lehetősége, hogy a részletek pontosítása 
után ismételten napirendre kerül a téma. 
Végezetül elfogadta testület a második félévi ülés- és munkatervét, 
ami továbbra is havi egy rendes ülést tartalmaz, változatlanul csütörtö-
ki napon. A bizottsági ülések tervezett időpontja sem változott.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.
nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
   jegyző

Képviselő-testületi ülés

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. február 23-i ülésén döntött a „Nagykovácsi belterületi közlekedé-
si, vízépítési létesítmények építése, karbantartása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról. A közbeszerzés vonatkozott mind a szilárd és 
murvás burkolatú utak kátyúzására, mind a felszíni vízelvezetés létesít-
ményeinek karbantartására, mind pedig a vis maior események követ-
keztében történt károsodások helyreállítására. A szükséges munkákra 
– 3 éves időszakra vonatkozóan – bruttó 329.882.500,- forintot biztosít 
az Önkormányzat.
A felhívásra két ajánlat érkezett, a nyertes vállalkozó a PUHI-TÁRNOK 
Út- és Hídépítő Kft. lett. A közbeszerzési eljárás lezárása megtörtént, 
a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződés megkötésre került.  
A vállalkozó a kivitelezési munkákat az egyeztetést és a terepbejárást 
követően azonnal megkezdi.
A kivitelezési munkák sorrendjét az utcák állapota és forgalomterhe-
lése határozza meg. Ennek értelmében elsőbbséget élvez a település 
gyűjtőútjainak helyreállítása, ezt követően kerül sor a kevésbé forgal-
mas utak kátyúzására. Megkezdődnek továbbá a vis maior események-
ben érintett útszakaszokkal, vízi létesítményekkel kapcsolatos munkák 
is: a Muflon utca 100 méteres szakaszának rekonstrukcióját a Barack, a 
Szilva és a Lombos utca egyes szakaszainak, a Pók utcai, Lombos utcai, 
Ady Endre utcai árok egyes szakaszainak, valamint az Ördögárok meder 
120 méteres részének a helyreállítása követi.
Köszönjük a lakosság fokozott óvatosságát és türelmét a kivitelezési, 
úthelyreállítási munkálatok során. 

Belterületi utak helyreállítása Tájékoztató  
a 2017. évi közmeghallgatásról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény  
értelmében a képviselő-testület előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart

2017. június 22-én 17 órától
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szer- 
vezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatot tehetnek a Képviselő-testületnek.
Helyszín: Vállalkozói Inkubátorház „A” épülete 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)
A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és 
a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kér-
déseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tár- 
gyalható.
A kérdéseket feltehetik a téma rövid megjelölésével 
2017. június 19-én 16 óráig előzetesen a jegyzo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címen, vagy félfogadási időben szemé- 
lyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a 
kérdező nevével és címével ellátva, illetve a közmeghall-
gatás helyszínén személyesen.
                                                                                  Kiszelné Mohos Katalin
                                                                                     polgármester
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A Zsíroshegyalja településrészen elkészült csatornahálózat és az épí-
tési kedv fokozódása következtében az elmúlt időszakban lényegesen 
megnövekedett, a település északkeleti részét feltáró, és már jelenleg is 
nagy forgalommal terhelt, Ady Endre utca (felső szakasza) – Mátra utca 
– Kálvária sétány terhelése. Ugyanakkor az útvonal jelenlegi kiépítettsé-
gével, vonalvezetésével, lejtésviszonyaival – Ady E. utca kis burkolatszé-
lessége, Mátra utcai hidegaszfaltos szakasz és hajtűkanyar, Kálvária 
sétány meredek része – nem alkalmas a megnövekedett forgalom le- 
vezetésére, különösen az építési teherforgalom tekintetében.   

A csatornaépítés során viszont a gyűjtőúti funkciójú Vértes utcában 
kielégítő tömörségű zúzottkő útalap létesült, így a Vértes utca, 
Erdősétány utca útvonalon lehetővé válik terelőút kijelölése a 3,5 ton-
nánál nagyobb járművek részészére. Elképzelésünk szerint ennek az 
intézkedésnek következtében a lakosság közlekedése biztonságosabbá 
válik, a jelenleg még gyenge pályaszerkezetű feltáróút állapota tovább 
fenntartható. Különösen fontos ez a gyalogosok, az iskolába járó gyer-
mekek szempontjából. 
Természetesen az új forgalmi rend jól láthatóan ki lesz táblázva, könnyen 
értelmezhető előjelző táblák alkalmazásával, várhatóan még június fo- 
lyamán.  
Ezen célok elérése érdekében a Képviselő-testület májusi ülésén módo-
sította a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 
23.) számú rendeletét.    

Súlykorlátozás, forgalmi 
rend változás
Györgyi Zoltán főépítész

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Mégsem kell a 2016. július 14. előtt létesített, az évi 500 m³ vízkivételi 
mennyiséget nem meghaladó, háztartási célú, de nem ivóvíz nyerésre 
használt fúrt kutakra fennmaradási engedély kérelmet benyújtani. Az 
újonnan létesítendő ilyen létesítményekhez azonban változatlanul be 
kell nyújtani a létesítési engedély kérelmet a helyi vízgazdálkodási jog-
kört gyakorló települési jegyzőhöz. Az eljáráshoz szükséges nyomtat-
ványok a www.nagykovacsi.hu/dokumentumok/műszak és környezet-
védelem menüpont alatt, Kérelem kút létesítéséhez és Kút létesítéséhez 
szükséges terv tartalma címen találhatók. Az eljárás illetéke 5.000 Ft. 
Az elkészült kút üzembe helyezésére szintén engedélyt kell kérni. En-
nek nyomtatványai is megtalálhatók a honlap előző menüpontja alatt, 
Kérelem kút használatba vételéhez, és Adatlap kút kivitelezéséről 
használatba vételhez címen. Ennek az eljárásnak szintén 5.000 Ft az il-
letéke.

TÁJÉKOZTATÁS KUTAK 
BEJELENTÉSÉRŐL Hősök, mindazon eleink, 

akik életvitelükkel példát 
mutattak a saját koruk 
és az Őket követő gene- 
rációk sokaságának. Ők 
azok, akiknek a tetteiből 
bátorságot merítünk, ha 
lépni kell, ha ki kell állni az 
igazságért, ha a magunk 
ereje és hite megbicsaklik. 
Emlékezzünk rájuk és adjuk 
tovább, örökítsük neveiket 
az utókorra, hiszen csak 
azok halnak meg igazán, 
akiket elfelejtünk.

2017. május 28. a Hősök Napja
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A Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról szóló 14/2016 (IX. 12.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.
 
1. Az ösztöndíj célja: 
Az ösztöndíj alapításával az Önkormányzat 1956. szellemiségének 
ébrentartását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi 
fiatalok tehetséggondozásában nyújtott segítségével. Az ösztöndíj 
egy nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének 
formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.

2. Az ösztöndíj forrása
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetése.

3. Az ösztöndíj pályázat benyújtására jogosultak
Pályázatot nyújthat be minden 15 és 30 év közötti, Nagykovácsiban 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki
a) középfokú oktatásban nappali évfolyamon tanul, vagy
b) államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója
(a továbbiakban: pályázó).

4. Az ösztöndíj pályázat benyújtásának feltételei:
Az ösztöndíj pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a pályázó benyújt-
son egy – 1956. szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát 
kifejező, műfaji megkötöttség nélküli – pályaművet, valamint jelen 
kiírás melléklete szerinti „Pályázati adatlapot”, az abban meghatáro-
zott mellékletekkel együtt.
A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá annak leírását, hogy a pá-
lyázó milyen célra használná az elnyert ösztöndíjat.
A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az ösz-
töndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművét a kiíró korlátlanul és 
szabadon felhasználja, továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj felhaszná-
lására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait be-
nyújtja az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet 
a kiíró szabadon publikálhat.
A pályázati dokumentumokat zárt borítékban kell beadni. A borítékra 
rá kell írni: „56’ Ösztöndíj” Amennyiben a pályamű sérülékeny, úgy kell 
becsomagolni, hogy a sértetlensége biztosítva legyen. A pályamű sé-
rüléseiért a pályázat kiírója nem vállal felelősséget.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. 
A pályázat benyújtható postán a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.) címére és személyesen az Ügy-
félszolgálaton ügyfélfogadási időben.
A pályázat formailag érvénytelen,
a) ha nem a pályázati adatlapon nyújtották be,
b) nem tartalmazza a mellékleteket,
c) határidőn túl érkezett vagy
d) olyan egyéb hiányossága van, amely hiánypótlással nem pótolható.
Ezen pályázatokat a kiíró kizárja az eljárásból, érdemben nem bírálja 
el.
Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényes-
ségének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) 
írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

5. Az ösztöndíj mértéke:
Nettó 300.000 Ft, mely egy összegben a pályázati nyertességet követő 
30 napon belül kerül kifizetésre a nyertes részére.

6. Az ösztöndíjas keretszám:
1 fő

7. Az ösztöndíj pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat – az e célra létrehozott bíráló bizottság 
javaslata alapján – a Képviselő-testület bírálja el a pályázat benyúj-
tásától számított 10 napon belül. A kiíró fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A nem díjazott pá-
lyázatokat pályaműveket kiíró visszaküldi a pályázónak.
A pályázat eredményhirdetésére az október 23-i önkormányzati 
megemlékezésen ünnepélyes keretek között kerül sor.
A pályázat nyertesével Nagykovácsi Önkormányzata megállapodást 
köt a döntést követő 15 napon belül.

8. Egyéb feltételek:
Amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti a Rendeletben, megálla-
podásban foglalt feltételeket, akkor a kiíró jogosult az ösztöndíj részét 
vagy egészét visszakövetelni.
A pályázatról felvilágosítás kérhető a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail 
címen vagy a 0626/389-127 számon

Mellékletek: letölthető a nagykovacsi.hu oldalról
pályázati adatlap
14/2016. (IX. 15.) rendelet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjára

Tavaszi nagytakarítás keretében, május 13-án került sor Nagyko-
vácsiban a veszélyes- és elektronikai hulladékok gyűjtésére. Az 
Önkormányzat szervezésében a Faragó és Fia Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Kft. végezte a hulladékok gyűjtését, az Általános Iskola 
Nagyszénás utcai bejáratánál. Az előre meghirdetett, szombaton nyolc 
órától délig tartó esemény során a lakosság nagy része vette igénybe 
a részükre ingyenes szolgáltatást, így kihasználva annak lehetőségét, 
hogy a leadott hulladékokat ártalmatlanítsák, újrahasznosítsák, ezzel is 
védve környezetünket. 
Az előző évekhez hasonlóan nagy mennyiségű hulladék gyűlt össze, 
így összesen közel 10,5 tonnát szállítottak el. Az összegyűlt össztömeg 
javát többek közt oldószeres festékmaradék (480 kg), diszperziós fes-
tékmaradék (1950 kg), veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek 
(495 kg), gumiabroncs (1560 kg), elektronikai (képcsöves) hulladék 
(1848 kg), elektronikai hulladék (3110 kg), sütő- és fáradt olaj (340 kg), 
valamint akkumulátor és elem (295 kg) tette ki. 

Veszélyes- és elektronikai 
hulladék gyűjtés
Hegyvári Csaba településmérnök

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
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Tájékoztatom Önöket, és egyben felhívom szíves figyelmüket arra, hogy 
a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 5.§ (7) bekezdése a következő 
rendelkezést tartalmazza: 
„(7)53 Az Étv. 33/A. §-a szerinti lakóépület építése esetén – a számított 
építményérték mértékére való tekintet nélkül – az építési munkaterü- 
leten a közterületről jól látható helyen fel kell tüntetni
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható 
befejezési időpontját,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) az építészeti-műszaki tervező nevét, névjegyzéki jelölését,
e) a tervezői művezető nevét, névjegyzéki jelölését.”
Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet-
nek „Az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó jogsértő 
cselekmények esetén megállapítható bírság összegekről” szóló 1. 
melléklete 29. pontja szerint „Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) vagy (7) bekezdése  
szerinti tájékoztatás elmulasztása esetén az építtető 50.000 Ft bírsággal 
sújtható.” 

Tisztelt Építtetők!  
Tisztelt Kivitelezők!
Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont

Felhívjuk a lakosság figyelmét,  
hogy Nagykovácsiban
2017. június 19–22-ig

Hétfőtől csütörtökig: 8.00-18.00 óráig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A tüdőszűrés helye: 

Nagykovácsi Általános Iskola

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szűrővizsgálat 40 
év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- Ft, amely az 
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a 
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év 
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és 
szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény ál-
tal kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ter-
mészetesen ingyenes. 
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő felismerésére. Kér-
jük, hogy a vizsgálatra hozza magával személyi iga-
zolványát, TAJ kártyáját, illetve ha van, az előző évi 
tüdőszűrő igazolást.

Kérjük, továbbra is  
támogassa  

a Fejér György  
Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.

A támogatásra jogosultak többek között:
– a válságban lévő nagykovácsi emberek és családok;

– nagykovácsi munkanélküliek;
– a társadalom perifériájára szorult  

nagykovácsi emberek;
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett  

nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

Május 30-án összehangolt ellenőrzés történt Nagykovácsiban 15 épít-
kezés helyszínén. Három vizsgálati csoport alakult meg a NAV Pest 
megyei Igazgatóságának adóellenőrei, az Érdi Járási Hivatal munkaügyi 
ellenőrzéssel foglalkozó részlege, a Járási Rendőrkapitányság állomá- 
nya, a Budakörnyéki Közterületfelügyelet munkatársai, a Nagykovácsi 
Készenléti Szolgálat tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül. Az 
ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az építtetők és kivitelezők 
maradéktalanul betartják-e a vonatkozó központi és helyi adózással és 
foglalkoztatással kapcsolatos szabályokat. Megtörtént-e a kivitelezést 
végzők és alvállalkozók helyi adóhatóságnál való bejelentkezése, az 
alkalmazottak foglalkoztatásának bejelentése, rendelkeznek-e a foglal- 
koztatással kapcsolatos előírások szerint kötelező dokumentumokkal 
és eszközökkel. Kiterjedt a vizsgálat arra is, hogy a nem helyi alkalmi 
munkavállalókat hol szállásolták el. Minden esetben sor került az épít-
kezéseken jelen lévők igazoltatására és a gépjárművek ellenőrzésére is.
Az ellenőrök a vizsgált helyszínek többségében derítettek fel alapvetően 
súlyos mulasztásokat, azonban egyetlen nagykovácsi illetőségű cégnél 
sem tapasztaltak szabálytalanságot.
A feltárt jogsértések következményeit viselni fogják az érintett vállal- 
kozások és személyek. Ennek jövőbeni elkerülése végett emlékeztetünk 
minden építtetőt és vállalkozást, hogy a nem helyi székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező építőipari cégek a tevékenységük megkezdé-
sét követő 15 napon belül kötelesek bejelentkezni az önkormányzati 
adóhatóságnál. Évente összesen 30 napot meghaladó munkavégzés 
esetén pedig napi 5 000 forint helyi adót kell fizetniük. Ez vonatkozik az 
alvállalkozókra is. Abban az esetben, ha a vállalkozás évente több mint 
180 napon keresztül helyben tevékenykedik, akkor az a törvény erejé-
nél fogva telephelynek minősül, és a megosztás szabályai szerint kell 
adóznia.
Az ellenőrzés tapasztalatai alapján azt a következtetést vonta le a helyi 
adóhatóság, hogy a jövőben rendszeressé teszi az építkezések és a szál-
láshelyet kiadó személyek nyomon követését. A bevétel növelése mellett 
annak érdekében is, hogy a helyi vállalkozások külső cégek adóelkerülési 
szándéka miatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe.

Építkezések ellenőrzése
Papp István jegyző
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Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény  
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztály
könyvelő

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők (a pénzügyi rendszerben gaz-
dasági események rögzítése, számlák kontírozása, pénzügyi jogkörök gyakorlása, 
pénzügyi-számviteli egyeztetési feladatok ellátása). Gazdasági előkészítő, beszá-
molási és adatszolgáltatási tevékenységben való részvétel, az időközi költségve-
tési jelentések, mérlegjelentések, bevallások elkészítése, határidőben történő 
megküldése, közreműködés a költségvetési rendelettervezet előkészítésében és 
módosításában, valamint a költségvetési beszámoló elkészítésében.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatok. Teljes körű költ-
ségvetési és pénzügyi könyvelés; adatszolgáltatások a Magyar Államkincstár  
és a gazdasági vezető részére; havi ÁFA és egyéb NAV bevallás elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Nagyko-
vácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (XII.19.) 
köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelete (20%-os meg- 
emelt illetmény alap) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Közigazgatásban, gazdálkodás körében szerzett szakmai tapasztalat
• Terhelhetőség
• Jó problémamegoldó képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte
• POLISZ Pénzügyi Rendszer ismerete
• Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartás szakon
• Könyvelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyít-

vány megkéréséről szóló igazolás
• Részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismer-

hetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Zoltán nyújt,  
a 06 26/389-127-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/4/2017-F-7, 
valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

vagy
•  Elektronikus úton Perlaki Zoltán részére a gazdasagivezeto@nagykovacsi.hu  

e-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: , Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Közigállás - 2017. május 29.
• Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2017. május 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör részmunkaidőben is betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu 
honlapon szerezhet.

Május 8-án családias hangulat, egymásrafigyelés és a hatékonyság jel-
lemezte a második Önkormányzat által szervezett TAK (Településképi 
Arculati Kézikönyv) Fórumot. A három órás összejövetelen kizárólag 
a meghívottak vettek részt, úgymint a Civil Szervezetek, a Partnernek 
jelentkezett magánszemélyek és az Önkormányzat munkatársai. 
Nagykovácsi területét 5 tematikai egységre bontva elemezték ki a 
résztvevők, és az alábbi a kérdések mentén gondolkodtak el az adott 
területben rejlő lehetőségekről:
1. „Melyek az egyes terület értékei?”
2. „Mondjon olyan épületet, amely mintának tekinthető a területen!”
3. „Mondjon olyan épületet, amely zavaró a területen!”

4.  „Milyen változások történtek az elmúlt 15 évben a terület arcula-
tában?”

5.  „Milyen változásokat javasol a jövőben a terület arculatában? Milyen 
legyen a terület a jövőben?”

Lelkes csapatok alakultak, különböző szemléletek ütköztek, de minden 
vélemény elhangzott és meghallgattatott. 
A résztvevők így jellemezték az estét:

„higgadt beszélgetés volt, nyugodt fórum”
„együtt gondolkodás”

„jó volt hallani más szempontjait egy-egy témáról”
„hasznos és előremutató este volt”

„okosan és szívvel”
Az este folyamán ismét tanúi lehettünk annak, hogy közösség ková- 
csolódhat akkor is, ha ellentétes véleményen vagyunk.

TAK 2. felvonás
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Bizonyára sokan találkoztak már a Nagykovácsin át vezető, illetve 
körülvevő turista utak  jelölései között egy  stilizált M betű jelzéssel, 
amely a Mária Út jelölése.
A Mária Út az ausztriai Mariacelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, kb. 
1400 km-es táv, 60 gyalogos napi szakaszra osztva.
Kialakítás alatt áll egy észak-déli útvonal is, amely a lengyelországi 
Czetochowát  a boszniai Medugorjével köti össze, ami így egy Közép-
Európát átívelő virtuális keresztet jelenít meg. 
A Mária Út – építve a múlt örökségére – hacsak lehet a korábban  
használt, ismert búcsújáró útvonalak mellett halad, létrehozásához a 
hazai több százéves hagyománnyal rendelkező Szűz Mária búcsújáró 
helyek nagy száma és az El Camino zarándokút példája adta a gondola-
tot. 
Magyarországon 400 települést érint a Mária Út. A zarándokút-hálózat 
működtetője a Mária Út Közhasznú Egyesület, amelyet magánszemé- 
lyek hoztak létre sok évvel ezelőtt. Tagsága az elmúlt időszakban 
jelentősen bővült  – jelenleg –  85 önkormányzat csatlakozott. Nagyko- 
vácsi Nagyközség jelenlegi Önkormányzata 2014-ben társult az 
egyesülethez. 2017-ben együttműködési szerződésben vállalta a Mária  

Út jelzések újrafestését, és aktív 
részvételt az évente megren-
dezésre kerülő 1 Úton országos 
zarándoklatokon amely az idén 
augusztus 26-án kerül megszer- 
vezésre, s amely településünkön is 
áthalad.   
A zarándoklat a velejáró fizikai 
próbatétel, helytállás sikerélmé-
nyén túl, belső utunkká is válhat, 

egy hosszabb útról hazatérve életre szóló élményeket raktározhatunk 
el, s a lelki megújulás segíti további életünket, mindennapjainkat. Egyre 
többen gyalogolnak világszerte nem csak vallási célból,  a zarándoklat 
nagyon népszerű aktív meditációs gyakorlat, akár vallási akár önis-
mereti célból.
A zarándokút minden esetben társas esemény is, hiszen az út során 
találkoznak és tapasztalatot cserélnek a zarándokok; nagyon gyakran 
olyanok, akik korábban még sosem találkoztak egymással. Jó és nemes 
célt szolgál kulturális emlékeink, a kegyhelyek, zarándokhelyek támoga-
tása, amely segíti  az adott hely kultúrájának népszerűsítését és további  
fennmaradását.
A Mária Út egyes szakaszainak megtételére könnyen elszánhatja 
magát bárki. Néhány napos zarándoklatok egyedül, vagy csoportosan 
megszervezhetők, az útvonalról, jelzésekről, egyes szakaszokról, szál-
lásokról információt találhatunk a www.mariaut.hu honlapon.
Kiváltható zarándokútlevél  is megtett utunk teljesítésének igazolására.
A Mária Út, településünket és a környékbeli útszakaszokat érintő 
tudnivalóiról, valamint az augusztus 26-i 1 Úton zarándoklatról, 
az Önkormányzat honlapján olvashatnak bővebb információkat a 
közeljövőben.

Amit nekem adott egy zarándoklat
A barátnőmmel két éve vágtunk neki az itthoni Szent Jakab zarándokút-
nak. Budapest 0-s kilométerétől Lébényig, a Szent Jakab templomig. 
200 kilométeren, 8 napon keresztül gyalogoltunk 40 fokos hőségben, 
legfőképpen mezőkön és mezőgazdasági területeken keresztül. Nem 
vallási okból indultam. Szerettem volna lecsendesedni, kizökkeni a min-
dennapokból. Kíváncsi voltam, hogy bírom-e fizikálisan a gyaloglást. 
Szükségem volt a szellemi egyedüllétre, befelé fordulás lehetőségére, 
belső nyugalomra. Ezt itt megkaptam.
Lelkileg nagyon sokat adott az Út, megérintett a jóság, az önzetlen sze- 
retet, ami körülvett. Sokat tanultam magamról, jöttek a kérdésekre a 
válaszok. Megismertem saját fizikai határaimat is, jóleső érzés tudni, 
hogy gyalog eljuthatok bárhova. Rájöttem, hogy itthon is lehet zarán-
dokolni, akár Nagykovácsiból indulva. Megismerve a Mária Út adta 
lehetőségeket, szeretettel ajánlom mindenkinek. Egyszer érdemes ki- 
próbálni! (Aztán abba se lehet hagyni.:) )

A Mária Útról –  
Közép-Európa  
Zarándokútjáról
Pataki Ildikó

A Polgármesteri Hivatalhoz számos lakossági bejelentés, észrevétel 
érkezik a belterület határánál, az erdőszélen illegálisan kihelyezett zöld-
hulladékkal kapcsolatban. A probléma napjainkra olyan mértékűvé vált, 
hogy a környező állami tulajdonú erdők kezelője, a Pilisi Parkerdő Zrt. is 
a Hivatal segítségét kérte a lakosság tájékoztatásában, a nem megfelelő 
tájékozottságból származó félreértések elkerülése érdekében.
Sajnálatos módon településünkön igen elterjedtté vált az a gyakor-
lat, hogy a kertes házaknál keletkező zöldhulladékot a lakosság igen 
jelentős hányadban erdőterületeken helyezi el, melyet azután a Pilisi 
Parkerdő Zrt., vagy az Önkormányzat szállíttat el a rendelkezésre álló 
lehetőségek szerint, a költségvetést terhelve, egyéb fejlesztésektől 
elvonva forrásokat.
Az udvaron, kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott gyümölcs kap- 
csán sokan azt gondolják, hogy a természetben lebomló anyagokat 
nyugodtan elhelyezhetik az erdőkben, mezőkön, utak szélén, és ezzel 
nem követnek el természetkárosítást, ami azonban tévedés. A zöldhul-
ladék illegális elhelyezése éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a 

kommunális vagy más 
hulladék lerakása.
Az illegálisan kihelyezett 
zöldhulladék komoly 
problémát és veszélyt  
jelent az erdőkre, gyep- 
területekre és akár a 
közeli ingatlanokra is. 
A fenyőfélék – főleg 
elszáradt állapotban – 

fokozottan tűzveszélyesek, illegális lerakásuk aszályos, forró időszakban 
könnyen belterületi vagy erdőtüzek okozója lehet. A zöldhulladék kihe-
lyezése elősegítheti az inváziós növényfajok (bálványfa, parlagfű, japán 
keserűfű, stb.) terjedését, illetve az erdők szélén lerakott zöldhulladék-
kupacok a kirándulók számára is rendkívül zavaró látványt nyújtanak. 
Mindemellett a vízelvezető árkokban lerakott zöldhulladék a csapa-
dékvíz irányított elvezetését is akadályozhatja, ezáltal áttételesen in-
gatlanok elöntését is eredményezheti.
Fentiekre való tekintettel tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy semmi-
lyen körülmények között ne helyezzenek el illegálisan zöldhulladékot 
településünk területén! A kertészeti munkák során keletkező zöldhul-
ladék jogszerű, szabályos elszállítására többféle lehetőség is adott 
Nagykovácsiban, akár a hulladékszállítást végző Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. által biztosított lehetőségek keretein belül, akár helyi vállalkozás ál-
tal történő eseti elszállíttatás által.

Zöldhulladék  
a település szélén
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Ha megkérdeznénk Nagykovácsi polgártársainkat arról, hogy milyen 
nevezetes, őshonos vagy ritka fajok élnek szűkebb környezetünkben, 
tapasztalataim alapján sajnos nem lesz hosszú a lista. Egy fajt azonban  
szerencsére szinte mindenki megemlít, a dolomitlent. Pontosabban 
szinte mindenki pilisi lent mond, bár a szakmában elfogadott magyar 
neve a dolomitlen (Linum dolomiticum). Borbás Vince, a 19. század 
egyik legnevesebb botanikusa írta le 1897-ben ezt a bennszülött, azaz 
kizárólag Magyarországon, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Szénás-hegycso-
portjában élő törpecserjét. Fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 Ft.
Sarjtelepes növény, azaz tagjait vékony, földalatti hajtások kötik össze. 
A tőből elágazó szár kb. 10 cm-es tagjai kis párnákat vagy foltokat 
alkotnak. A leveleken, illetve a hajtásokon lévő viaszos bevonat mi-
att szürkészöld színű. A májusban virágzó hajtásokon 2–6 élénksárga 
virág van, melyen az erezet narancssárga. Öt szirma tölcsért formál. 
Tízrekeszű, felnyíló toktermésük júniusban érik be. Csak első pillantás-
ra téveszthető össze a sárga lennel (Linum flavum), hiszen ez utóbbi- 
nak kétszer nagyobb levelei vannak (20–35 mm), 2–3-szor magasabb 
szárú, továbbá lágyszárú növény.
Élőhelye nyugati, északnyugati kitettségű karsztbokorerdő gyep- 
szintjének zárt, illetve felnyíló dolomit sziklagyepe, a lejtők alsóbb ré-
szein pedig sziklafüves lejtőssztyepp. Bennszülött faj, melynek legköze- 
lebbi rokona a Linum elegans Görögországban és Dalmáciában honos. 
Rokonaitól való elválás (földrajzi elkülönülés) idejét még nem tisztázták, 
egyesek interglaciális (a jégkorszak eljegesedési fázisai közötti felme- 
legedési időszakból származó), míg mások preglaciális (jégkorszak 
előtti) reliktumnak (maradványfaj) tartják.
A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) az adathiányos kate- 
góriába sorolta, azonban az elmúlt évtized vizsgálatai alapján már elég 
sokat tudunk erről a fajról. A 2000-es években indult kutatómunka, 
melyet Dobolyi Konstantin irányított nemcsak az állománynagyság 
felmérését, majd nyomon követését (divatos szóval élve monito- 
rozását) végezte el, hanem alapos genetikai vizsgálatokat is végeztek. 
Ennek célja annak tisztázása volt, hogy ezen egyetlen populáció gene-
tikai változatossága mennyire szűkült be, mennyire beltenyésztett, s va-
jon ez veszélyezteti-e a faj fennmaradását.

„Csonka-Magyarország talán legértékesebb növénykincsének meg-
mentésére” az első intézkedéseket már 1934-ben meghozták, s a 
termőhelyét a század első harmadában megindított feketefenyő fásí-
tásból kivették. A feketefenyő telepítésének újabb, a 1960-as évekbeli 
beindulása is jelentős károkat okozott a dolomitlen állományaiban az 
Iváni-hegyen. Egyetlen állományát (közhiedelemmel szemben sosem 
élt a Nagy-szénáson) a telepített, tájidegen feketefenyő (Pinus nigra) 
árnyékolása és nehezen bomló, savanyító hatású tűlevelei veszélyez-
teti. Nem mellékesen a tűlevelek és a lehulló gallyak magas gyantatar-
talmuk miatt jelentősen fokozzák a tűzveszélyt is. A vaddisznók is igen 
jelentős kárt tudnak okozni túrásukkal. A harmadik, szintén nem elha- 
nyagolható veszélyt a lovasok, motorosok, természetjárók és fotósok 
okozzák taposásukkal. Ez utóbbi kettő leginkább a virágzási időszakban 
jellemző. A természetvédelmi beavatkozásoknak – mint a feketefenyő 
állományok fokozatos ritkítása, eltávolítása, a vadállomány kiszorítása a 
fokozottan védett részekről, a motoros és lovas turizmus kizárása innen 
– köszönhetően a dolomitlen állománya az elmúlt 10 évben stabil, kb. 
24 ezer egyedből áll.

Helyzetének stabilitásához az ismeretterjesztés is 
hozzájárul. A Magyar Természetjáró Szövetség múlt 
századi körpecsétjét még havasi gyopár ihlette, me-
lyet később a havasszépe (Rhododendron) váltott fel. 
Kevesen tudják azonban, hogy az MTSZ logóján 2014 
óta a dolomitlen szerepel (színeit a nemzeti trikolórra 
cserélve), leváltva a magashegységek szimbólumait, a 
hazánkra inkább jellemző dombok, egyik értékes bennszülött faját 
használva védjegyként.
(bővebben lásd www.nate.hu)

A dolomitlen
Peregovits László

Főutcánk és talán településünk egyik legszebb természeti értéke a 
kastély előtt lévő, helyi természeti oltalom alatt álló, vadgesztenye 
fasor. Sajnálatosan az elmúlt évtizedekben elharapódzott „import” 
kártevőinvázió az ún. aknázómoly nagy veszélyt jelent erre a faál-
lományra. Azt, hogy ez a veszély mekkora, jól mutatja a Hűvösvölgyi út 
teljesen tönkrement fasora. 
Mivel a molylepkének egy év alatt három nemzedéke rajzik ki, ezért 
ellene védekezni csak az évenkénti többszöri permetezéssel lehet, 
ami ekkora fáknál közel sem egyszerű feladat. Bár a fasor az állami tu-
lajdonú főút ingatlanán áll, a védekezést nekünk kellett felvállalnunk. 
Ezen tevékenységünket a korábbi években a NATE segítette pályázati 
forrásokkal, míg idén az önkormányzat saját költségvetéséből fedezi az 
irtást. Sajnálatosan a Kastély tulajdonosa a Magyar Cserkész Szövetség 
megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy a költségvetésük nem teszi 
lehetővé, hogy a költségekben részt vállaljanak.

Megbízásunk alapján a kecskeméti Növényvédő és Kártevőirtó Kft. 
végzi el ezt a feladatot. Bizonyára több lakos is láthatta a koraesti 
órában megjelent, és nem kis hanghatással járó tevékenységet, amit 
a képen is látható teherautóra szerelt lég- és hidraulikus porlasztású 
permetezőgéppel végeztek. Ez a berendezés akár 40 m magasságig is el 
tudja juttatni a percenként 100 liter permetszert. 
Idén még két alkalommal lesz permetezés. Reméljük, hogy a beavat-
kozás eredményes lesz és még hosszú évekig csodálhatjuk gesztenye-
fasorunkat. 

Ágyúval aknázómolyra
Györgyi Zoltán főépítész
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Elkészült a Nagykovácsi krónika weboldal. A weboldal kialakításánál 
talán a legnehezebb a lehetséges, talán jól működő kategóriarend-
szer, és az oldalon való keresési lehetőségek kialakítása volt. Mindkét 
feladat egy munkaverziója készült el. Azért választottuk a weboldal 
formát, (nem a blog, nem a facebook felületet) mert szükségünk lesz 
egy tematikus és nem csak a felrakás időrendje szerint épített tar-
talomra. A facebook oldal esetében vitathatatlan előny a gyors vissza-
jelzés lehetősége, az egyes bejegyzések alatt kialakuló „beszélgetés” 
élménye. Azonban ezen a közösségi felületen a csoportosítás, tema-
tizálás (jelenlegi állapotában) nem megoldható. A mostani Nagyko-
vácsi krónika weboldal szerkezete lehetőséget ad arra, hogy kate- 
góriánként és címszavanként is keressünk. A weboldal kialakításakor 
figyeltünk az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete által 
nyújtott, a korszerű helyismereti munka alapjait összefoglaló mód- 
szertani ajánlásokra. 
A keret tehát adott, már „csak” meg kell tölteni tartalommal. Termé-
szetesen aprólékosan és fokozatosan épülhet fel minden kialakított 
rovat. A Krónikaírás pedig az aktualitások szerint. Az események, 
egyidejű sokfélesége miatt, természetesen ez nem is lehet teljes (mint 
ahogyan a papíron jegyzett krónikaírás sokkal kevéssé eseménygaz- 
dag idejében sem volt). 
Nézzük, milyen „rovatai” vannak az oldalnak! A Krónika rovatba kerül-
nek azok a bejegyzések, amelyek valamely megemlékezésről, aktuális 
eseményről, évfordulóról, jelentős falubeli eseményről adnak hírt. A 
Falutörténet kategóriába, egyelőre három időszakot meghatározva (a 

falutörténet szempontjából relevánsnak tartott időhatárok) kerülnek 
fel információk, hírek, fotók, digitalizált dokumentumok. A Képalbum-
ba értelemszerűen fotók kerülnek, azonban ezeket szeretnénk úgy fel- 
iratozni, olyan adatokkal leírni, hogy a képek nézegetésén túl, amely 
élményt ne becsüljünk le, kereshetők legyenek különféle szempontok 
szerint (pl. régi házak, kastély, kőkeresztek stb.) A Családi ünnepek, 
emlékezés kategóriába jelentős események, kerek évfordulók szerint, 
a családoktól kapott adatok, fényképek alapján kerülhetnek anyagok 
(pl. házasságkötés, gyermekszületés, házassági évfordulók, 80. szü- 
letésnap stb.). Ebben a rovatban állíthatunk emléket elveszített csa-
ládtagoknak is, gyászjelentésük megjelentetésével, emlékező sorok-
kal. A NagykovácsiRÓL rovat nevében a -ról toldalékon van a fő hang-
súly, ezért is emeltük ki. Irodalmi alkotásokat, festményeket, országos 
sajtóban megjelent írásokat, újságcikkeket keresünk, amelyek Nagy- 
kovácsiról jelentek meg. Ehhez hosszabb-rövidebb leírásokat adunk, 
magyarázva keletkezésük történetét, illetve bemutatva az alkotót,  
esetleg értelmezve az egykori sajtóhír hátterét. A Környéki 
kitekintőben a környékbeli települések helyismereti, helytörténeti 
eseményeiről adunk hírt. A Térképek között digitalizált anyagokat, 
illetve olyan linkeket adunk, amelyek segítségével a település régi 
kiépülését, beépítését böngészhetjük, pl. a Katonai felméréseken 
keresztül. Az 56-os Büszkeségpont rovatban a Kossuth utca 64-be tér-
hetünk be, az itt bemutatott kiállítás egyes részletei ismerhetők meg. 
A Krónika építése igazi közösségi feladat. Elindult a gyűjtés, sok 
anyagot kaptunk, de még nem mindennapi gyakorlat sajnos, hogy 
előkerült, régi fotókat hoznak az emberek, megtalált cikkeket, eltett 
izgalmas dokumentumokat tesznek közzé. Ezekről az anyagokról 
pedig nem kell lemondani, elég ha lemásoljuk, digitalizáljuk, majd 
közzétesszük ezeket, építve a Krónikát. Nézzenek bele a Krónikába, 
segítsenek az építésében, javításában!
Az anyagok gyűjtése folyamatos az Öregiskolában, Kossuth utca 78. 
furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi Krónika
www.nagykovacsikronika.hu
G. Furulyás Katalin, helyismereti könyvtáros

97 évvel ezelőtt, a Versailles Trianon Kastélyban íratta alá a 
győztes Antant az I. Világháborút lezáró békeszerződést a 
háborúban vesztes Magyarországgal. A magyar küldöttséget  
vezető gróf Apponyi Albert szavai és érvei nem találtak támo-
gatásra. A szerződés értelmében a 282 870 km² terület vala- 
mivel több, mint a ⅔-át – 67%-át, elvesztette és Hazánk terü- 
lete 92 952 km²-re csökkent, a lakosság pedig 18 264 533 főről  
7 615 117 főre esett vissza, ezen túl az országot demilitarizálták 
és gazdaságilag is ellehetetlenítették.
A Nemzeti Összetartozás Napja nemcsak a trianoni békediktá-
tumra való emlékezést szolgálja, hanem a magyarság közös-
ségtudatának megerősítését is. Mindannyiunk számára fontos 
üzenete, hogy közös sikerünknek csak az együttműködésre való 
nyitottság, az egymás iránti kölcsönös tisztelet lehet az alapja.

2017. június 4. 
A Trinanoni békeszerződés  
és a Nemzeti Összetartozás Napja
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Május 7-én ünnepi szentmise keretében ismét évfordulós megemlékezésre 
gyűltünk össze a római katolikus templomunkban.
Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszony megemlékezésében a 71 évvel 
ezelőtti májusi napok történéseire tekintett vissza.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladata és kötelessége településünk 
több száz éves nemzetiségi múltjának őrzése, amelynek egyik módja az em-
lékezés, emlékeztetés.
Az évfordulós emléknap gondolatai e körben hangzottak el, hiszen az em-
lékezés tartja életben a múltat, és enyhítheti az elszenvedett veszteségek mi-
att érzett fájdalmunkat is.
„Az emlékezés az egyetlen paradicsom, amelyből nem lehet bennünket kiűzni”
Egy francia filozófustól származó gondolat fonalát igyekeztem magam előtt 
gombolyítani, a megemlékezés napjára, Nagykovácsi német anyanyelvű la-
kossága kiűzetésének 71. évfordulójára készülve.
A fonalam sokszor összegubancolódott, ellentétes szálak keresztezték 
egymást.
Az emlékezés napja, egyrészt emlékezés a 71 évvel ezelőtt történt égbekiáltó 
igazságtalanságra, de a megemlékezés napja juttatja eszünkbe Nagykovácsi 
háború előtti, régmúlt életét, a boldog békeidőket is, amelyet a legtöbben 
már csak képekről ismerünk. 
„Az emlékezés tudatunknak az a képessége, hogy tartalmait meg tudja őrizni, 
s alkalomadtán feltudja idézni” – olvasható a szó definíciójaként.
Emlékeink, a benyomások, gondolatok, érzések, képek, amelyeket em-
lékezetünk a feledéstől megóv, amire számtalan jelző van anyanyelvünkben. 
Emlékek, amelyek áldottak, felejthetetlenek, kellemesek, gyötrőek, rosszak, 
szépek, soha el nem múlóak, fájóak, vagy csak egyszerűen jók és rosszak.
A mai napig is felfoghatatlan de megtörtént, s kitörölhetetlen szégyenfoltja 
marad Európa és hazánk történelmének a kiűzetés. 
A rendszerváltozást követő törvényi szabályozás azonban visszaadta az em-
lékezés szabadságát. Az itthon maradt nemzetiségi közösségek újra vállal-
hatják nemzeti identitásukat. Lehetővé vált kultúrájuk, hagyományaik ápo-
lása, megélése, nyelvük visszatérhetett az oktatásba. Önrendelkezési jogot 
kaptunk a nemzetiségi önkormányzatok létrejöttével, amelyeknek csekély de 
növekvő központi állami támogatás is jár. 
A parlamentben német nemzetiségi szószóló képviseli a német nemzetiségi 
közösség érdekeit. 
Egy rövid távú visszatekintés útjelző kövei ezek, lépésekben, és nem mér-
földekben számolva, az elszenvedett veszteségek, meghurcolások után. 
Visszagondolva a kiűzetés kerek, 70. évfordulója kapcsán megjelent pub-
likációkra, a megemlékezések ünnepi szónokainak, vezető külföldi és ma- 
gyar bel- és külpolitikai személyiségeknek elhangzott nyilatkozataira, nem 
merészség kijelenteni: történelmi jelentőségű megkövetéseknek, bocsánat-
kéréseknek lehettünk tanúi, az immár 71 évvel ezelőtt elkövetett bűnök miatt.
Mindezek után, az évfordulós emléknapon már-már unalmas, – „udvariatlan”? 
– gesztusnak tűnik újra és újra ismételni a német ajkú lakosság második vi-
lágháborút követő meghurcolásának sérelmeit, a 71 évvel ezelőtt itt Nagy- 
kovácsiban átélt napok borzalmait, mondhatnák, vagy mondják is, de csak a 
tudatlanok.
Akiket személyesen nem érintettek meg az események, és a történelem 
könyvekből sem ismerhették meg, akiknek családjait nem szaggatták szét, 
akik szüleinek, nagyszüleinek békés életét, kétkezi munkával összegyűjtött 
vagyonát nem vették el, akiknek gyermekkorát, dolgos hétköznapjait nem  
rabolta el egy elaljasult korszak, mit sem tudhatnak erről.
Ez az emlékezés soha nem lesz magánügy. Szükség van rá , hogy soha ne tör-
ténhessen hasonló, de azért is mert még mindig kerülnek elő újabb megélt 
történetek, amelyek nem engedik eltűnni ezt az időben egyre távolodó kort.
Az emlékek – jók, rosszak – keverednek, még a megélt tragédiák kapcsán is. 
Nem csak a rosszak kerülnek felszínre, mint ahogy – közösségünk által ismert 
Pitz Tamás – Tamás atya visszaemlékezéséből is kitűnik.
A kiűzetésre ítéltek különböző generációi másképp élhették meg a velük tör-
tént igazságtalanságot, más emléket őrizhetett az idős, vagy középkorú, aki 
élete javát itt élte, mint a fiatalabb korosztály.
Tamás atya szinte gyerekként élte meg a kiűzetést, amiről felnőttként így írt:
„Emlékezetem mélyéről képek merülnek fel, amelyek illeszkednek az esemé-
nyek menetébe.
Életünket, az oroszok bejövetele 1944. december 24. és 1946. május 3. kitöröl-
hetetlen napja közötti időszakban végig a csalódás és a remény alapérzése 
töltötte be...

Konfiskálás, beszolgáltatási parancs, házfoglalás, letartóztatás...
Csoda-e, ha ezekből a veszélyes és ínséges körülményekből elegünk lett?
Kétségbeejtő helyzetünkben Németország az „Ígéret Földjének tűnt szá-
munkra. Rendeltetési helyünkül legtöbbször Bajorországot említették. Az 
országról való elképzeléseink eléggé homályosak voltak, és azt különösen mi, 
fiatalok, kicsit romantikusan képzeltük el.
Szemünk előtt a magas hegyek országa lebegett, ahol soha el nem némul a 
jódli hangja, egy olyan ország, sok legelővel, ahol leginkább tejjel-vajjal táp-
lálkoznak, és a változatosság kedvéért olykor legfeljebb még savanyú káposz-
tát esznek és sört isznak hozzá.
Miután marhavagonokba zsúfoltak bennünket magunk is kerestük, hogyan 
találjuk meg a rossznak a jó oldalát is. 
Bennünk, fiatalokban nem hunyt ki a kalandvágy vidámsága, de az idősebbek 
közül is sokan várakozással néztek az új, többnyire még sohasem látott 
országok felé. Végül is a marhavagonból egészen jó rálátás nyílt a világra. Mi 
a nyitott vagonajtónál foglaltunk helyet. Eleinte ismerős képek tárultak elénk, 
de Komáromnál a többség számára véget ért az ismert világ.
Már az első éjjel átléptük a magyar határt, és reggel az ausztriai Götzendorf 
vasútállomásán álltunk meg. Ezt úgy fogtuk fel, mint valami első elégtételt, 
hogy magunk mögött hagytuk azt a Magyarországot, amelyik tőlünk a lege-
lemibb jogokat is megtagadta.
Amikor az első osztrák vasutas beszédje megütötte a fülemet: valamiféle 
otthonosság-érzés lepett meg. Mindenesetre az általa beszélt nyelvjárás nem 
állt messze a mienktől.
Kedvelt változatosságunk volt, kiskorúaknak és gyermekeknek, amikor a vo-
natunkat kísérő amerikaiak édességet osztogattak. Ezt amolyan igazi amerikai 
modorban tették: a nyalánkságokat meg a cigarettát feldobták a levegőbe, és 
jót mulattak a kitörő dulakodáson.
Május 5.-én, vasárnap délben vonatunk ismét mozgásba jött. Mindazonál-
tal nem utazhattunk át Bécsen, pedig nagyon reméltük – ugyanis szerettük 
volna a „Steffi”-t, a Szent István dómot látni – hanem nagy kanyart írtunk 
le Bécs körül. Aznapi utazásunk Bécsújhely érintésével, Weiszenbachig tar-
tott. Rettentő jó dolgunkban az Alpok előhegyeinek pompás látványában 
gyönyörködtünk. Weiszenbachban egyesek nem átalották még a helybéli 
tánc mulatságból is kivenni a részüket. 
Május 9.-én este érkeztünk Regensburgba. Egykori kaszárnyából kialakított 
lágerbe szállítottak bennünket. Ételünk kevés volt és rossz. Éheztünk. Hazai 
készletünk már a végét járta. Ha szerencsénk volt, valamelyik vendéglőben 
jegymentesen hozzájuthattunk valami egytál ételhez, ami kizárólag krumpli 
salátából állt, ezen túl: semmi. Az odavalósiak nem néztek jó szemmel ben-
nünket. Az egész történet mély csalódásba torkollott. Németországot túlontúl 
szépnek képzeltük el magunknak, s mindeddig a legkevésbé sem jutott 
eszünkbe, hogy ez az ország maga is mélységes megaláztatásba süllyedt, és 
lényegében mi magunk is csak az ottani nyomort növeljük.”
Pitz Tamás – Tamás atya – gyermekként az Ígéret Földjéről álmodott a va-
gonban. Nem írt arról, hogy igazán mire vágyott, életét papi szolgálatnak 
szentelte.
Sorsának alakulásáról azonban hála érzésével telve tesz vallomást, óva int az 
önsajnálattól, siránkozástól, éltét a megpróbáltatások ellenére is jónak ítélte 
meg, azzal a tudattal, hogy a gondviselő egy jobb jövő útjára vezette.
Az emlékeiben a jók, a szülőföld gyermekkori élménye, a nagykovácsi közös-
ség összetartása és szeretete éberen élnek.
Nem tudom, de úgy érzem, hogy az itthonról vitt búzakalász csokrot, még 
megporosodva is őrzi, visszavonulva puritán papi öregek otthonában.
Furcsa dolog az emlékezet. Úgy működik, mint egy camera obscura (a rég-
múlt időkben fényképezésre használt doboz ) gyűjtőlencséje: mindent össze-
von és ezáltal sokkal szebb képet mutat, mint amilyen az eredetije.
Ezért fontosak az évfordulók. A napok, amelyek történéseit fel kell eleve- 
nítenünk, amelynek homályba vesző képeit élesítenünk kell, újra, és újra... 
Mert a bocsánatkérést, megbocsátással lehet viszonozni, de amire ezen a 
napon emlékezünk azt feledéssel soha, ahogy a filozófus mondja:
„Az emlékezés az egyetlen paradicsom, amelyből nem lehet bennünket 
kiűzni!”

A Kitelepítés  
71. évfordulójára emlékezve
Dr. Klein Ferenc Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Dunán innen, Tiszán 
túl ifjúsági népművészeti tehetségkutató verseny Nagykovácsiban a 
Zrínyi Baranta SE, az Országos Baranta Szövetség tagcsapatai, Nagyko-
vácsi Önkormányzata és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár össze-
fogásának köszönhetően. Ahogyan eddig is minden évben, idén is a 
gyerekeké volt a főszerep ezen a napon, ahol a versenyzés csupán másod-
lagos esemény, melynél sokkal fontosabb, hogy a népi művészetekben 
elmélyedő gyerekek találkozhassanak példaképeikkel, más gyerekekkel és 
más művészeti ágakkal annak érdekében, hogy egy szerteágazó, de össze-
tartó közösség jöjjön létre. 
Az esemény megnyitóján üdvözölte és biztatta a versenyzőket Kiszel- 
né Mohos Katalin, Nagykovácsi polgármester asszonya, Tímár Böske, 
a rendezvény díszvendége és Diószeghy Tünde, az Öregiskola igaz-
gatója, majd megkezdődtek az előzetesen felállított műsorrendek sze- 
rint az előadások. Új tagokkal bővült a zsűrik csoportja mindenhol: a 
legnépszerűbb kategóriánál, a népdalos zsűrik között idén köszönthettük 
először Enyedi Ágnest, Konkoly Csengét, Köles Évát, míg Petrás Mária és 
Tárnoki Beatrix évek óta visszatérő, kedves vendégeink. A népmese kate- 
góriában évről évre zsűriző Ilyés Szabó Anna társa idén Agócs Gergely volt, 
míg a néptánc kategóriában Lőrincz Beáta és Tímár Mihály mellett ez al-
kalommal Sánta-Bíró Anna és Sánta Gergő látta el ezt a nehéz feladatot. 
A népzenészek csapata Széles András citeraművész személyében bővült, 
hogy Jánosi András, Sáringer Kálmán és Turi András munkáját segítse.
Az Etyektej felajánlásának köszönhetően idén is minden gyerme-
ket megörvendeztethettünk egy-egy Túró Gyurival vagy Túró Jucival, 
a továbbjutó versenyzők díjait pedig az Öregiskola támogatásának 
köszönhetően szerezhettük be, így egy-egy Túl az Óperencián társasjá-
tékot vagy Magyar népmesék kártyajátékot vihettek haza a legügyes-
ebb gyermekek. Idén is jobbnál-jobb szerepléseket adtak elő a gyerekek, 
köszönet érte a felkészítő tanároknak, oktatóknak és természetesen a gye- 
rekek családjának is. Az egyes kategóriák továbbjutói a 2017. június 10-én, 
Miskolcon megrendezésre kerülő Kárpát-medencei döntőben a vehetnek 
részt, nekik nagyon jó felkészülést és sikeres szereplést kívánunk a szervező 

csapatunk nevében 
is. Természetesen 
idén is gazdára ta-
lált több különdíj, 
ilyenek voltak a fellé-
pési lehetőségek val-
amely neves zsűrink 
gáláján illetve a 
csoportos látogatás 
Föngyöskertbe. A 
felajánlásokat ezúton 
is köszönjük!

Köszönjük minden támogatónak, segítőnek, barantásnak, önkéntesnek, 
versenyzőnek és hozzátartozóinak, Nagykovácsinak, hogy ez évben is jól 
sikerült rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Természetesen hálásak 
vagyunk az égieknek is, hogy most is remek időt varázsoltak nekünk. A 
verseny további részleteiről a www.bpm.ditt.hu internetes oldalunkon le-
het tájékozódni. 

Gratulálunk a Dunán Innen Tiszán Túl tehetségkutató verseny min-
den nagykovácsi indulójának!
Tánc kategóriában:
Papp Levente és Sztojanovits Gitta: Táncolj pendely! Táncok Tövis- 
hátról
Hazai János , Simon Torda, Angeli Zsófi, Bertalan Dóra: Gyáva legény 
,kinek nincs szeretője... Tyukodi lassú és friss csárdás
Ének kategóriában:
Kuti Borbála: Ez a kislány úgy éli világát .... somogyi népdalok (3.osztály)
Erdős Kata: Új Hold, fényes Nap bakonyi népdalok (3.osztály)
Angeli Zsófi: A borostyán apró kéket virágzik... feketelaki népdalok 
(Mezőség) (4.osztály)
Módos Marci: Hazám,hazám... moldvai népdalok (2.osztály)
A versenyen népdal éneklés kategóriában aranyminősítést kaptak 
a Csicsergők, akik így bejutottak a július 10-én Miskolcon megren-
dezésre kerülő országos döntőbe. 
Csicsergők: Sárig virág ,ha leszakasztanálak... moldvai népdalok (3.osz-
tály)
Pesei Panna, G.Kovács Mandula, Tóth Boglárka, Bíró Borbála, Surányi 
Zoé, Erdélyi Mia, Kisida Kata, Gulyás Dorka, Farkas Gerda
Barlay Emese: Mezőségi dalok ( 7.osztály)
Bonifert Anna:Madárka,madárka..... (6. osztály)
Felkészítő tanárok: Czene Zsuzsa, Kuti Tünde, Tábi Gyöngyike
Továbbá gratulálunk a Csicsergők népdalkórusnak, hogy továbbjutot-
tak a döntőbe!!!!

Dunán innen, Tiszán túl
Zámbó Csilla Gyöngyvér, Bognár Csengele,  Bognár István 
szervezők

Életünk és a világról alkotott képünk alakítására a családunk mellett 
tanáraink gyakorolják a legnagyobb hatást. Éppen ezért minden évben, 
a pedagógus napon Őket ünnepeljük, az Ő elkötelezett munkájuknak 
és az oktatói tevékenységüknek állítunk virtuális szobrot. Az Öregisko-
lában megrendezett ünnepségen megjelent pedagógusok, a nagyko-
vácsi  intézmények dolgozói és a helyi lakosok elsőként Kiszelné Mo-
hos Katalin polgármester asszony ünnepi köszöntőjét hallgatták meg. 
A tanári munkát elismerő szavakat Légrádi Lászlóné (Csepregi Ágnes) 
aranydiplomás óvónő és Diószeghy Dánielné gyémántdiplomás óvónő 
köszöntése követte. Új hagyományként ebben az évben Pedagógus-
napon került átadásra a Szatmári Lajos Emlékdíj, amelyet Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata Veres Mária Ildikó tantítónőnek adományo-
zott kiemelkedő pedagógiai  munkája elismeréseként.  Az ünnepséget 
követő állófogadáson, kötetlen beszélgetés során erősödtek a szakmai 
együttműködések és a személyes kapcsolatok .  

Pedagógus napi ünnepség
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Most már büszkén állíthatjuk, hogy hagyomány született és „kovácsikum”-
ként tekinthetünk az immáron harmadik alkalommal megrendezésre 
került Varázskastély, családi fesztivál rendezvényre.  
A két napos program kiállta az idő próbáját,  hiszen rekordot döntve, 
idén csaknem 6000 vendég vett részt a fesztiválon, ahol gyermekek, 
felnőttek, szülők, nagyszülők, testvérek, családok és baráti közösségek 
élvezték a sokrétű rendezvény minden egyes percét. Szombat reggel 
szorgos kezek vágták a fát, aprították a belevalót, miközben 17 kondért 
készített elő 17  csapat (közel 200 fő)  a főzőverseny dobogós helyezé-
sében reménykedve. A megmérettetés eredményeként, idén a Kékharis-
nya olvasóklub kaphatta meg a vándorkupát, amit a büszke hölgyek 
nagy ovációval emeltek a fejük fölé. Ezzel egyidőben, a gyönyörű park 
adta környezetben ügyességi, hagyományőrző és szórakoztató játékok 
garmadája mulattatta a gyermekeket és családokat, amelyek közül az 
egyik legnépszerűbb a kézzel hajtható vizibicikli volt. Voltak, akik kikap- 
csolódni, relaxálni és feltöltődni jöttek, nekik a nagyszínpad műsorai 
adtak erre lehetőséget. A  világot jelentő deszkákon gyermekkoncertek, 
tánc- és sportbemutatók, bábszínház, néptánc, vetélkedő,  Szandi koncert 
és fő attrakcióként a Csík zenekar szórakoztatta az egybegyűlteket. Tudó-
sításunk végén egy jó hírünk is van, már csak  365 napot kell várnunk és 
ismét itt lesz a Varázskastély 2018-ban.

Varázskastély 2017
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Beköszöntött a termenes,
Az idő újra kellemes.
Bezárhat már a tanoda,
Vagyis nebulókaloda.
Ki is rajzik a sok gyermek,
Űrtől konganak a termek.
Szabadság, Te lélekgyönyör,
Nélküled a lét mély gödör.
Elfújsz most minden gond felhőt,
Bár, ha az ember pont felnőtt,
Kevés vagy, ó jaj borzalom,
Mint az átmenő forgalom
A falunkban fagy idején,
De mért is írok ilyet én?!?
Lajos, szedd már össze magad,
Mert ahogy az írás halad,
A lényeg még el is marad,
És hiába szórtad szavad!
A szókat egymáshoz hűn kösd,
Hisz a témád fontos: Pünkösd!
Szentlélek kiáradt felénk,
Ujjongani ne légy félénk!
Napsuguras nyár most elgyütt,
Hívogat is: legyünk együtt!
Kell most nekünk egy kis varázs,
Mint a kocsinak a garázs!
Az ám, de ilyet hol lelünk?
Szerencse, itt van jó Lalink!
Aki ezt most elregéli!
(Vagy legalábbis reméli!)
Mit láttál? Mesélj, ó Lala!
Az esemény emígy vala:
Kastélykertbe vitt a lábam,
Mint ilyenkor általában,
És mi volt ott, tyű Barátom,
Nem hiszem el, ha nem látom:
Dínom-dánom, heje-huja,
Örvendett, ki nem volt mulya.
Vigadozott  Nagykovácsi:
Lányka, fiú, néni, bácsi!
Jókedvhez kell: volt ott minden,
Ráadásul mindez ingyen!
Táncházban a szoknya pörgött,
Versenyben meg főtt a pörkölt.
„Vigyázzon, forró üstök, Ön
Hátráljon!” – fogott üstökön
Egy jó szakács, mert az illat
Vonzott, ami engem illet.
S ami még örömre utal,
Robogtam én kisvasúttal,
Koncerteken vastapsoltam,
Sorversenyen élen voltam,
Ugrálóvár igen tetszett,
Lejtettem is egy bukfencet!
Csak az búsulhatott folyton,
Ki most inkább maradt otthon.

Agykovász
Kolozsvártéri Lajos
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Ezen a napon végre igazi napsütéses tavaszi időre ébredtünk. A fű 
még vizes volt, a madarak harsányan énekeltek, amikor kirajzott az 
erdőbe a 10 felső tagozatos osztály gyerekhada és elárasztotta a Szé-
na-hegy környékét. Az osztályok csapatai idén is 2 lehetőség közül 
választhattak. Az edzett jól tájékozódó gyerekek tájfutó térkép segít-
ségével 10 rejtett pontot érintve értek be a célba. Ezek a csapatok 2-3 
fősek voltak és az „egyetlen” feladatuk az volt, hogy minél gyorsab-
ban teljesítsék a távot. Idén Erdei Sándor testnevelő tanár (aki most 
is remek helyszínt talált) új lehetőséget kínált a 7-8. osztályosoknak: 
GPS koordináták alapján kellett megtalálni az úttörő szellemű csa-
patoknak a pontokat. 2 csapat vállalkozott erre, és nagyon ügyesen 
teljesítették a távot. Az intellektuálisabb, megfontoltan haladó, fe-
ladatmegoldó csapatok 5 pontot érintettek a térkép alapján. Az ál-
lomásokon különböző feladatokat oldottak meg és már mentek is 
tovább. Az idő náluk is számított. Ebben az évben is nagyon szoros 
eredmények születtek. A futó csapatoknál 1-2 perc eltérés volt az 
élen végzett csapatok között. A feladatmegoldók eredményét az 
állomásokon szerzett pontok és a gyorsaság együtt határozta meg. 
Köszönöm a kollégák lelkes, támogató hozzáállását és Erdei Sándor 
sok-sok munkáját, aki kijelölte, bejárta a helyszínt, elkészítette a tér- 
képeket és összegezte az eredményeket.

Eredmények:
5-6. osztály: 
futók: 
1. Somorjai Dorka, Németh Eszter, Simon Zselyke 5. a (53 perc)
2. Pelei Hanna, Zgyerka Réka 5. b (54 perc)
3. Győrffy Zsolt, Szabó András, Orosz Dávid 5. a és Kaszás Ágoston, 
Dinnyés Kornél, Hornok Bendegúz 6. a (59 perc)
feladatmegoldók: 
1. Bacsó Nándor, Lőkös Levente, Papp Benedek, Gyenes-Bodon Oli- 
vér, Pataki Bálint 6. b és Trencsánszky Natasa, Székelyhidi Csenge  
6. b és Golda Márton, Gomola Dominik, Trencsánszky Zsófia, Szegedi 
Gyöngyi 6. c
osztályok között: 
1. 5. a; 2. 6. c; 3. 5. c

7-8. osztály:
futók: 
1. Egri Mátyás, Kovács István 7. a (51 perc)
2. Ihász Benedek, Dajka Bálint, Bertalan Tamás 7. a (54 perc)
3. Márta Zsombor, Becze Krisztián 8. b (64 perc)
feladatmegoldók: 
1. Bánkuti Nikoletta, Géró Csenge, Szadeczky Lili 8. a
2. Hodász Ibolya, Pál Melinda 7. a
3. Kovács Réka, Rácz Sára, Golda Szilvia 8. a
osztályok között:
1. 8. a; 2. 7. a; 3. 7. 

Gratulálunk az eredményekhez!

A Föld napja  
a felső tagozaton
2017. május 4.
Smetana Erika, biológia-földrajz szakos tanár

Május 9-én a 3. b osztály a Föld napja alkalmából kb. 10 kilométeres 
kirándulásra indult Nagykovácsiban.
Peregovits László, biológus, zoológus, „lepkész” volt a túravezetőnk 
az egész napos kirándulás során. A Nagy-Szénás tanösvény utolsó ál-
lomásától, a Kutya-hegyen keresztül a Békás-tóig mentünk. Először 
egy karsztbokor erdőbe értünk, ahol vékony volt a talaj és az úton 
végig mészköveken és dolomiton mentünk. Az út mentén molyhos 
tölgyek és virágos kőrisek álltak. Megkóstoltuk a sóskaborbolyát. A 
virágok közül a zsályát és a nyúlszapukát mindig együtt láttuk. Tanul-
mányoztuk a pohos gyászbogarat és a ganajtúró bogarat is. 
Laci bácsi sok érdekes dolgot mesélt nekünk az élőlényekről. 
Tovább sétáltunk a gyertyános, tölgyes erdőbe. Itt vastagabb volt a 
talaj és magasabbra tudtak nőni a fák, a gyertyánok, kocsánytalan 
tölgyek, mezei juharfák, hársfák és galagonya bokrok. A tavaszi kanka-
lin és a salamon pecsétje virágzott. Hajnalpírlepkét, busalepkét és 
szőrős földi poszméhet is láttunk.
Ezután a bükkösbe értünk, ahol fagyal, erdei kutyatej és tavaszi hérics 
volt. Itt nagyon szép párducfoltos lepkéket és kis apolló lepkét csodál-
tunk meg.

A Békás-tó körül fehér fűzfákat, ezüstfenyőket és nyárfákat találtunk. 
A parton sárga virágú mocsári gólyahír virágzott, a vízben hínárnövé-
nyeket és molnárpoloskákat, közönséges keringőbogarakat, ikrákat és 
vízicsigákat láttunk. Hoztunk haza vízicsigákat a termünkbe.
Nagyon jól sikerült a kirándulás a hűvös idő ellenére is. 
Nagyon köszönjük Laci bácsinak az új ismereteket és reméljük, hogy 
máskor is el tud velünk jönni. Köszönjük a NATE támogatását a prog- 
ram megvalósításában.

Föld napi kirándulás  
a NATE-val
Márta Szilárd  3.b.
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Iskolánkban hagyományosan tavasszal rendeztük az énekversenyt.
Kodály Zoltánra emlékezve két magyar gyermekdallal vagy népdallal lehetett nevezni.
A közös éneklés után kis elsőseink kezdtek dalolni tisztán, bátran. Nem is maradt el az 
izgatott szülők és a szakmai zsűri elismerő tapsa. 
Alsós tanulóink már biztos tudással adtak elő autentikus népdalokat történelmi 
tájegységeinkről, felidézve a moldvai, mezőségi, felvidéki magyarok érzelmeit, gondola-
tait.
Másnap a felsőtagozatosok varázsoltak el bennünket népdalaink értő tolmácsolásával.
105 tanuló meghallgatása után nehéz dolga volt a zsűrinek. A jók közül kiválasztva a leg-
jobbakat, sok megosztott helyezést adott ki. Ajándékul koncertjegyeket, operajegyeket 
kaptak a győztesek. Köszönjük az iskolai és Örgiskolai felajánlásokat, támogatásokat!

Köszönet az egyre 
emelkedő színvonalért 
az ének-zenét, nép-
táncot, népi éneket, 
hangszert, szolfézst, 
kórust tanító pedagó-
gusoknak, támogató 
szülőknek!
Jó volt megmártózni a 
tiszta forrásban, a nép-
dalokban!

Gratulálunk, és sok  
sikert kívánunk a 
megyei versenyen in-
dulóknak!

Népdaléneklési verseny 2017. május 10-11.

Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár

Március 30-án harmadik alkalommal várták Lukácsházi Győző 
szerkesztő-műsorvezetőt és zenészeit tanulóink ideiglenes koncert-
termünkben, a tornacsarnokban.
BonBon matiné bérletünk utolsó előadása a Fehérlófia volt. Ez az egyik 
legismertebb és legarchaikusabb magyar népmesénk. A felnőtté váló, 
sok kalandot megjáró hős története nem csak a fejlődni akarás, a küz-
dés, az önfeláldozás értékeit mutatta be, hanem azt is, hogy a kortárs 
zenétől nem kell félni!
Dobszay-Meskó Ilona zeneszerző a zongora mellől vezényelte a rit-
mushangszerekkel, hangutánzó eszközökkel kiegészített rézfúvós 

sextettet. A történet 
és a játékos zene 
mindnyájunkat el-
varázsolt. Talán még 
a jutalomcsokit is 
feláldoztuk volna a 
folytatásért! 
De sebaj! Tanárok, 
tanulók egyöntetű 
kérésére, a szülők tá-
mogatására számít-
va, jövőre is szeret-
nénk részesei lenni 
ennek a rendkívüli 
élményt nyújtó interaktív koncertsorozatnak!                        
Kíváncsian várjuk a folytatást!

BonBon matiné
Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár

A történelemtanítás során fontos az iskolapadon kívüli tapasztalás, 
élmény- és ismeretszerzés. Az 1956-os emlékév lezárásaként a 8. a osz-
tály május közepén a Terror Háza Múzeumban járt, melynek megláto-
gatásának célja a nyilas és a kommunista terror időszakának megértése, 
megismerése volt. A diákok beszámolói jól mutatják, hogy mennyire 
megérintette őket ez a hely:
„Az egész épületnek borús hangulata volt.”
„A múzeum azt mutatta be, hogy milyen is volt a kommunizmus 
valójában.” 
„A zene és a félhomály az érzelmekre ható volt. Sok korabeli filmfelvételt 
láttunk és régi telefonokon és fejhallgatókon keresztül korabeli hang-
felvételeket hallgathattunk meg.”
„Nekem az a terem tetszett a legjobban, amely bemutatta azt, hogy 
mennyire másképpen vásároltak az emberek.”

„A börtön volt a legmegrázóbb, mert ott eszméltem rá, hogy hol és miért 
vagyunk valójában. Volt egy pillanat, amikor átfutott egy kép az agya- 
mon, hogy akár én is itt lehettem volna.”
„A pincerész nagyon nyomasztó hely lehetett. Engem személy szerint 
megdöbbentett az, hogy mi történhetett ott.” 
„Szörnyű volt belegondolni abba, hogy hogyan bántak itt az emberek-
kel.”
„Nagyon megérintettek a túlélők beszámolói.” 
„Nagyon megfogott a hatalmas szovjet tank látványa. Ilyenekkel tiporták 
el az 56-os forradalmat.”
„A modern technológia segítségével, melyet a múzeum berendezéséhez 
felhasználtak, egészen bele le-
hetett élni magunkat abba a 
korba.”
„Annyira átjárt az épület 
hangulata, hogy néha úgy 
éreztem, hogy én is odacsöp-
pentem volna a múlt szörnyű 
világába. Otthon a szüleimnek 
nagyon sok mindent tudtam 
mesélni.”

Élménybeszámoló  
a Terror Háza Múzeumról
Vass Éva, Kuszál-Gombos Adrienn 

Helyezések

1. évfolyam
  1. Stefán Kristóf               1.b
  2. Tompa Noémi               1.c
  3. Mátyás Bence               1.a

2. évfolyam
  1. Módos Márton               2.b
  1. Tukacs Dominik               2.b
  2. Balogh Panna               2.a
  2. Hevér Vilma               2.c
  3. Szabó Csongor               2.a

3. évfolyam
  1. Kuti Borbála               3.b
  1. Pesei Panna               3.c
  2. Farkas Gerda               3.c
  2. Zgyerka Kinga               3.a
  3. Erdős Kata Édua               3.b

4. évfolyam
  1. Angeli Zsófia               4.c
  2. Andersen-Soós Emma   4.c
  2. Bertalan Dóra               4.d
  3. Baltay Kolos               4.c
  3. Mesterca Dávid               4.a
  3. Trencsánszky Janka        4.d

Felső tagozat
  1. Simon Zselyke               5.a
  2. Hodász Dorottya             5.c
  3. Barlay Emese               7.b
  3. Faller Laura               5.a
  3. Ozsvár Zsófia               5.c
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Nagykovácsi Általános Iskola 

Az évente megrendezett Országos kompetenciamérésben minden 
iskola 6. 8., és ahol van, a 10. évfolyama vesz részt. Az ő eredményeik 
alapján készülnek a Fenntartói, Intézményi és Telephelyi jelentések (FIT-
jelentések). A mérésre a múlt tanévben, 2016. május 25-én került sor. Az 
eredményekről, a szokásnak megfelelően, idén tavasszal értesültünk.
A kompetenciamérés eredménye egy fontos, de nem kizárólagos 
tájékoztatás az iskolák eredményességéről, oktatási színvonaláról.  En-
nek megfelelően, az egyéb eredményekkel együtt, azok közé illesztve 
érdemes kezelni. Az elmúlt mérés eredményei közül a hatodikosok 
matematika és szövegértési teljesítménye kiemelkedő.
 
Matematika tantárgyból 6. évfolyamon:

Nagykovácsi Általános Iskola 1601 pont
Országos általános iskolák  1486 pont
Községi általános iskolák  1432 pont
Budakeszi Tankerületi általános isk. 1545 pont
Budapesti általános iskolák  1544 pont

Szövegértés 6. évfolyamon:

Nagykovácsi Általános Iskola 1637 pont
Országos általános iskolák  1494 pont
Községi általános iskolák  1425 pont
Budakeszi Tankerületi általános isk. 1561 pont
Budapesti általános iskolák  1565 pont

Matematika tantárgyból 8. évfolyamon:

Nagykovácsi Általános Iskola 1632 pont
Országos általános iskolák.  1580 pont
Községi általános iskolák  1537 pont
Budakeszi Tankerületi általános isk. 1655 pont
Budapesti általános iskolák      
   1638 pont

Szövegértés 8. évfolyamon:

Nagykovácsi Általános Iskola 1634 pont
Országos általános iskolák  1550 pont
Községi általános iskolák  1499 pont
Budakeszi Tankerületi általános isk. 1632 pont
Budapesti általános iskolák  1616 pont

A fent kiemelt számok az iskolának megküldött statisztikai értékelésből 
kerültek kiemelésre.

A 2015/16-os tanév OKM FIT-jelentése

IDEGEN NYELVI MÉRÉS
Május 17-én tartottuk meg az országos idegen nyelvi mérést isko-
lánk 6. és 8. évfolyamán. A 2x30 perces mérés, olvasott szöveg 
értéséből és hallott szöveg értéséből állt. Az alábbi eredmények 
születtek:

 angol nyelv német nyelv
6. évfolyam 80% 78%
8. évfolyam 68% 87%

Május 9-én diákönkormányzati-nap volt a felső tagozaton. A DÖK-
nap lényege az, hogy a diákok szabadon rendelkezhetnek egy tanítási 
nap programjáról és ennek a napnak a témáját a tanulók maguk ha-
tározhatják meg, valamint nekik is kell megszervezni. 

A nap a legekről, a rekor-
dokról szólt. Ez a tema-
tika lehetővé tette azt, 
hogy minden osztály  
olyan tárgykört válasszon 
szabadon magának, 
amelyik legjobban illik 
az egyéniségéhez. Színes 
és érdekes programokat 
kínáló napot alkottak 
maguknak az iskolások. 
Minden felsős osztály 
bemutatta egymásnak a 
saját előadását.
Az 5. a osztály a legrej- 
télyesebb esetekről 
állított össze érdekes 
feladatokat. Az 5. b osz-
tály témája a világ legna- 
gyobb építményei vol-
tak, melynek során inter-
aktív feladványok mel- 
lett a diákok felállíthatták 
saját építészeti rekord-

jaikat is építőkockák segít-
ségével. Az 5. c az állatok-
kal kapcsolatos rekordokat 
gyűjtötte össze, illetve 
bemutatta a számukra 
legkedvesebb kisállatokat  
élőben. A 6. a osztály 
ötletes és vidám előadást 
tartott nosztalgiával gon-
dolva az ő kiskoruk leg-
jobb játékaira. A 6. b a 
világ legmagasabb hegyeit ismertette színes prezentációval. A 6. c  
kiváló csapatmunkában a legérdekesebb tárgyakat gyűjtötte 
össze. A 7. a osztály a legostobább történetekről tartott vicces 
produkciót. A 7. b a világ legnagyobb országát, Oroszországot mu-
tatta be szemléltetéssel, ételkóstolással egybekötve. A 8. a a leg-
furcsább Guinness-rekordokkal kapcsolatosan készített érdekes fel- 
adványokat, miközben a diákok, akik felállíthatták saját rekordjaikat. 
A 8. b a legdrágább épületekkel kapcsolatosan készített színvonalas 
prezentációt.
A diákok nagyon élvezték ezt a napot. Ám a kellemes együttléten 
kívül új ismereteket is 
szerezhettek. A nap 
célját, hogy az osztá-
lyok közelebb kerüljenek 
egymáshoz és jobban 
megismerjék egymást, si- 
keresen megvalósították. 
A tanulók a megszokottól 
eltérő módon, más olda-
lukról is bemutatkozhat-
tak az iskola falain belül. 

Diákönkormányzati-nap
Kuszál-Gombos Adrienn Diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Kispatak Óvoda

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

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda az idei évben megpályázta a „Biztonsá-
gos Óvoda” programban való részvételt. A Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együtt dolgozta ki 
az óvodai közlekedésre nevelési programját. A program célja az óvodások 
biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, 
óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közle-
kedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport 
sajátosságait figyelembe véve. 
A program további célja, hogy az óvodák közlekedési, közlekedésbizton-
sági nevelési tevékenységét támogassa, ösztönözze az óvodai „közleke-
dési koordinátor” kijelölését, a korosztály számára fontos közlekedésbiz- 
tonsági ismereteket tartalmazó óvodapedagógiai felkészítő anyagokat 
juttasson el az óvodákba, és nem utolsó sorban szeretné felmérni az 
óvodás gyerekek közlekedési ismeretszintjét.
A Biztonságos Óvoda program során felkészített tréner kereste fel 
óvodánkat, konzultációval és mintafoglalkozáson mutatva be, hogy a köz- 
lekedés érdekes és motiváló témakör, illetve hogy az ismeretek játékos 
formában miként adhatók át. A meglátogatott óvodaépületekben a  
gyermekek “OviJogsit”, és beragasztható matricákat kaptak, óvodánk pe-
dig vállalta, hogy a közlekedési témacsoportot beépítjük nevelési prog- 
ramunkba, és közlekedési koordinátort jelölünk ki. A program végén 
a tréner és az óvodapedagógusok kérdőív segítségével mérték fel az 
óvodások tudását, közlekedési ismereteit. A „Biztonságos Óvoda” címet 
az első kétszáz, érvényes pályázatot benyújtó, minden programelemet 
teljesítő intézmény nyerhette el,  köztük a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.

Intézményünk a „Hogyan hasznosítanék egy KRESZ pályát” c. ötletpá-
lyázaton is részt vett, amelynek keretében „Nyitott világ – Családbarát 
Kresz park Nagykovácsiban” címmel adtuk be pályázatunkat. Az ér-
tékes tárgynyeremény reményében igyekeztünk legjobb ötleteinket 
összegyűjteni és egy olyan közlekedési projektet kidolgozni, mely nem 
egyetlen nap eseményeit rögzíti, sokkal inkább egy folyamatot jelöl, kie-
melve az élményszerűséget, a játékosságot és a szülők bevonását/bevon-
hatóságát a közlekedési nevelésbe.

Drukkolunk, hogy az elnyert cím mellé pályázatunk is sikeres legyen.

Biztonságos Óvoda
Szabó Orsolya intézményvezető

Családunk nyomdokait követve két év-
vel ezelőtt nagy lelkesedéssel és egy 
ötlettel kerestem meg óvónénijeinket 
a Málna csoportban, hogy ismertessük 
meg a gyerekeket egy nagyszerű 
sporttal, a tájfutással. Szerencsére az 
óvónénik közreműködésével rátalál-
tunk Várfoki Gabi nénire, a lelkes táj-
futó óvónénire, aki szintén ezt a gon-
dolatot dédelgette. A tervből pedig 
egy nagyszerű program kerekedett, 
melyen szinte az összes óvodás cso-
port részt tudott venni. Hála Gabi né-

ninek, aki megszervezte és lebonyolította az első ovis tájfutó eseményt, 
amelyen én is részt vettem, mint segítő. Idén ismét sikerült sort keríteni az 
ovis tájfutásra, és több szülőtársammal együtt én ismét nagy lelkesedés-
sel jelentkeztem, hogy segítőként részt vehessek. Nagy élmény volt látni 
a gyerekeket, köztük két kislányomat is, akiknek igazán sokat jelentett, 
hogy én is jelen voltam, arról nem is beszélve, hogy számomra is remek 
móka volt ez a délelőtt. Köszönöm a lehetőséget és köszönjük Gabi né-
ninek a rengeteg munkát!

Immár hagyomány – 
3. ovis tájfutás
Niedermayer Anna, Málnás/Barackfás anyuka

Kedves Búcsúzó Nagycsoportosok!
Ismét lezárult egy korszak. Vége a gondtalan játék időszakának, 
kezdődik a komoly tanulás, felkészülés a majdani felnőtt életre.
Búcsúztok az óvó néniktől, dajka néniktől és ovis társaktól, akiktől 
nehéz az elválás, hiszen összeköt Benneteket az a sok-sok élmény, 
játék, amit együtt élhettetek át az óvodában.
Szeptemberben 92 óvodásunk kezdi meg az iskolás éveit.
Tanuljatok úgy, hogy büszkék lehessünk Rátok, és ne felejtsétek el 
régi óvodátokat!
Kívánunk jó pihenést a nyárra, és eredményes iskolai helytállást.
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda dolgozói
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Sport – Kispatak Óvoda

Május hónap az Országos Gyermek Bajnokság lezáró hónapja. Kézis 
palántáink számára is eljöttek az utolsó mérkőzések. 
A sort május 6-án LU13-as lányaink kezdték, akik a felsőházi helyezésüket 
akarták stabilizálni a saját rendezésű bajnoki fordulón Törökbálinton.
Első mérkőzésüket Budaörs csapata ellen játszották. Érvényesült a 
papírforma, de megnehezítettük a budaörsiek dolgát és nem adtuk oly 
könnyedén magunkat. Az első félidőben fej-fej mellett haladtunk. A 
második félidőre kissé alábbhagyott a figyelmünk, amit ellenfelünk ki is 
használt.
Második meccsünket a Kántor Anikó S.E. ellen vívtuk. Végignéztük 
ellenfelünk előző mérkőzését és láttuk, hogy a riválisunk rossz napot 
fogott ki, így bizonyára találunk rajtuk fogást. Így is lett, a lányok remek 
páros játékokkal, gyors passzokkal szinte eldugták a labdát ellenfelük elől 
és hozták el a 2 pontot.
Május 20-án az FU14-es fiúk illetve LU13 lányok is egyaránt játszottak. A 
meccsek után kialakultak a végleges eredmények is.
FU14 fiaink Tökölre utaztak, ahol a Budakalászi SC illetve az örök rivális 
Budaörs volt az ellenfelünk.
Budakalász csapatát 31-20 arányban verték a fiúk, míg Budaörs 
csapatával, parázs mérkőzésen 22-22-es döntetlen sikerült elérniük. Így 
csapatunk megszerezte az előkelő 3. helyet a bajnokság lezárásaként.
LU13 lányaink Solymárra utaztak, ahol a helyiek csapatával illetve 
a Gödi SE csapatával mérkőztek. A levegőtlen csarnokban minden 
csapatnak nehéz dolga volt. Csúsztak a labdák, estek-keltek a játékosok. A 
játékvezetőkről is patakokban csorgott a verejték. Két kemény mérkőzés 
után alakult ki a végeredmény, ahol is a lányaink, akik először indultak 
bajnokságban, ebben a szezonban a Felsőház 5. helyét szerezték meg. 
A góllövő listán két játékosunk is az élmezőnyben végzett: Endrédi Júlia 
2., míg Stefán Anna a 6.
FU12-es csapatunkra május 28-án vár még 2 db mérkőzés. Budakalász és 
Dunakeszi csapataival csapnak össze majd a fiúk. A meccsek eredménye 
után alakul majd ki a végleges helyezés, mely reményeim szerint 1. vagy 
2. hely lesz.

Bajnoki hajrá a kéziseinknél
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE

      

Közlekedésbiztonsági Nap a Pillangó csoportban

2017. május 17-én a Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvodájában 
közlekedésbiztonsági napot tartottunk. A Gyermekek biztonságos köz- 
lekedésére való nevelését tűztük ki célul, amely kibővült a közúti, és a 
kerékpározás szabályainak gyakorlásával. A gyerekek megtanulhatták a 
biztonságos biciklizés alapjait és azt, hogy hogyan közlekedjünk helyesen 
például a gyalogátkelőhelyen vagy annak közelében. 
A KRESZ táblákkal is megismertettük Őket, és a végén egy kis kvízjáték 
keretében ügyesen tudták a fontosabb táblák jelentését.
Az Általános Iskolának köszönhetően az ügyességi KRESZ pályáján a gye- 
rekek próbára tehették képességeiket, könnyedén be is gyakorolhatták 
a kerékpár biztonságos kezelését, és az úton helyesen közlekedés sza-
bályait. 
Köszönet az óvodának, az Általános Iskolának a KRESZ Park biztosításáért, 
a Pillangó csoportos Szülőknek és Óvónéniknek!
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester (Körzeti Megbízott, Nagykovácsi)
Tinkó Szilvia, Bagó-Nagy Zsuzsanna (Készenléti 
Szolgálat, Nagykovácsi)

Egy nap a biztonságos 
közlekedésért
Tinkó Szilvia, Készenléti Szolgálat
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Sport

Nehezen indult ez a tavasz, a hosszú tél és a mostoha 
edzéskörülmények miatt, de megcsináltuk.
KUPAGYŐZELEM:
A legkisebbek – az U7 – legutóbb számolatlanul rug-
dosva a gólokat nem találtak legyőzőre a Disznóforrás 
kupán.

BOZSIK:
Tavasszal az U9 sem ismerte nagyon a vereség ízét, míg az U11 a 
Bozsikokon egyre többször bizonyít, legutóbb egy 8:0-val. Feljebb 
lépve az U14 következik, de erről később, előbb a nagyobbak.
BAJNOKSÁG:
A NUSE U16 Solymárral közösen 6. lett a bajnokságban, míg az U19-es 
csapat az előkelő 5. helyet szerezte meg. Mindkét csapat átlagélet-
kora fiatalabb volt mint a korosztálya és nem kevés sérülés is közre-
játszott abban, hogy nem lett meg az érem. De így is a középmezőny 
élharcosai voltunk. A jövő évi álmaink azonban merészek!
BRONZÉREM:
A legnagyobb sikert az U14-es csapatunk érte el, amelyik megtar-

totta téli harmadik he-
lyét és bronzérmes lett 
a Pest Megyei U14-es 
bajnokság Észak nyugati 
csoportjában. Tették ezt 
úgy, hogy átlagéletkort 
tekintve ők is nagyrészt 
egy évvel fiatalabbak 
voltak. A mérkőzések 
után sokszor hallot-
tuk az ellenfelektől, 
szülőktől, sőt még 

néha a játékvezetőtől 
is, hogy az egyik leg-
fegyelmezet tebben, 
legstílusosabban játszó 
csapat vagyunk a régióban, csak még fiatalok.
Közben a focipályán kész az öltözők előtti fedett terasz, a labdafogó 
háló és a kispad felújítása is folyamatban van.
10. NUSE CSALÁDI FOCINAP
Ha tartozni akarsz egy kiváló és eredményes közösséghez, akkor 
látogass el és kedveld a Facebook oldalunkat, nyári táborainkról 
tájékozódj honlapunkon www.nuse.hu, vagy nézz be 
hozzánk a Jubileumi 10. Családi Focinapunkra, június 
9.-én 17:00-tól, ahol anyukák, apukák és gyerekek 
felhőtlenül focizhatnak és barátkozhatnak.

„A sikert nem kell magyarázni!  
A kudarcot nem lehet!” 

TOBORZÓ
Folyamatosan várjuk a tehetséges focistákat  

5 évestől a felnőtt korig: foci@nuse.hu!

NUSE – A FOCI SZAKÉRTŐJE

Egyesületünket a Nagykovácsi Önkormányzat  
támogatja

Csütörtök délutánonként van tájfutó edzés a Faluházban. A 7-14 éves 
gyerekek a környező erdőkben, illetve Nagykovácsi parkos részein 
a jó levegőn töltik el a másfél órát. Megtanultak térképet olvasni, a  
térképpel futni úgy, hogy mindig tudják, hol is vannak pontosan. 
Már többször eljutottak hétvégenként olyan helyszínre, ahol minden 
korosztálynak saját pályán kell végigmenni: a kirakott bójákat kell a 
megfelelő sorrendben megkeresni. A mi gyerekeinket ezen felül még 
a fákra kötözött narancssárga szalagok is segítik, hogy biztonságban 
érezzék magukat. Az edzéseken már megszerezték azt a tudást, hogy 
erre többnyire nincs szükségük.
Május közepén a két edző, Biró Fruzsi és Várfoki Gabi vállalták, hogy 
elvisznek minden vállalkozó és ráérő gyereket a Mátrába, szülők 
nélkül, egy kétnapos versenyre (14 gyerek utazott végül). Már 
pénteken elutaztak, és még aznap este részt vettek egy esti tájfu-
tásban, zseblámpákkal. Természetesen ezt csapatban, a két edzővel 
együtt teljesítették. Bizony érdekes dolog az esti erdő, mennyire más 
tud lenni, mint a nappali! Mivel nem siettek, hogy minden gyereknek 
kényelmes legyen, 103 percig tartott a „küzdelem”, de senki nem pa-
naszkodott.
No de szombaton és vasárnap megnézhették és kipróbálhatták a 
nappali erdőt is a gyerekek, és már önállóan futottak végig a pályáju-
kon. Egy-két gyerek még néha segítséget kért a biztonság kedvéért 
mögöttük haladó edzőtől, de többségnek erre már nem volt szük-
sége.
Szurdokpüspöki mellett egy hangulatos réten volt a versenyközpont, 
ahol a szervezők hideg-meleg ételes büfét, zuhanyzót és vécéket is 
üzemeltettek, valamint egy gyerekversenyt a legkisebbeknek (le- 
vezetésképpen ezen is végigmentek a kisVizslák). Többen a helyszínen 

aludtak sátorban, 
ez a tájfutóknál 
nem ritka. Szom-
bat délután a  
gyerekeink vissza- 
mentek a szál-
lásukra, a Mátra 
északi oldalán 
fekvő hangulatos 
egyutcás faluba, 
ahol a telek végé-
ben saját patak 
folyik. Itt aztán 
még nagyobb ka-
landok kezdődtek. 
A közös főzés és 
az esti tábortűz 
mellett a patak-
ban gátat építettek, játszottak, sátrat vertek és az esti eső elől végül 
egyesek bemenekültek a faházba. 
A másnapi újabb versenynap után sok nagykovácsi gyerek állhatott 
fel a dobogóra, de emellett minden 10 év alatti gyereket kiszólítot-
tak és elismerték teljesítményüket. Az edzők is megdicsértek minden 
gyereket, mert a kitűzött egyéni célokat mind teljesítették. Akiknek a 
legjobban sikerült:

Egri Mátyás (Nyílt kategória 1. hely)
Bonifert Gergő (F10 1. hely)
Braun Vilmos (F10 3. hely)

Doroszlai Lelle (N10 2. hely)
Szakál-Biró Sára (N10 3. hely)

Erdős Lili (N10DK 1. hely)
Hazafelé már csak azzal kellett szembenézni, hogy bizony maradt 
még lecke, amit meg kell írni otthon, és vajon mikor lesz megint 
egy ilyen kalandos jó hétvége a társakkal.  Az edzések hamarosan 
szünetelnek, még szerencse, hogy lesznek tájfutó táborok idén is.

Kalandos tájfutó hétvége 
a Mátrában
Madarassy Mária
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

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

Könyvtári híreink
Bata Zsófia, Illés Gabriella könyvtárosok

 
 
 
 
 
Figyelem! A könyvtár nyitvatartása a nyári hónapokban  
a megszokottól eltérő, látogatás előtt kérjük, hogy ellenőrizzék  
a beosztást!

 06.01-06.30.  A SZOKÁSOS rend szerint nyitva:
 Hétfő 12 - 19
 Kedd 10 - 18
 Szerda zárva
 Csütörtök 12 - 18
 Péntek 10 - 18
 Szombat zárva

 07.03-07.14. RÖVIDÍTETT nyitvatartás:
 Hétfő 14 - 19
 Kedd 9 - 13
 Szerda zárva
 Csütörtök 14 - 18
 Péntek 9 - 13
 Szombat zárva 
 07.17-08.04. A könyvtár ZÁRVA! 
 08.07-08.25 RÖVIDÍTETT nyitvatartás:
 Hétfő 14 - 19
 Kedd 9 - 13
 Szerda zárva
 Csütörtök 14 - 18
 Péntek 9 - 13
 Szombat zárva 
 08.28-tól A SZOKÁSOS rend szerint nyitva

A KÖNYVTÁR  
NYÁRI NYITVA TARTÁSA:

Az idei tanévben is több alkalommal tartottunk könyvtárbemutató, il-
letve könyvtárhasználati órákat. Főként magyar nyelv és irodalom órák 
keretében fogadtuk az előre bejelentkezett csoportokat, osztályokat. A 
foglalkozások témáit a szaktanárokkal egyeztetve tanári végzettséggel 
is rendelkező könyvtárosok tartották. Ovisok, elsősök, másodikosok, ne-
gyedikesek, ötödikesek és hatodikosok is jártak nálunk, néhány csoport 
több alkalommal is.
Az óvodás csoportok Mesekuckó-bemutatón vettek részt. Az alsós osz-
tályok főként a könyvtári renddel, a könyvtár tereivel és a könyvek típu-
saival ismerkedtek meg. A felsősök többek között kézikönyvekkel, illetve 
a tanórákon megismert olvasmányokkal foglalkoztak. Két csoport helyis-
mereti foglalkozáson vett részt. 
A következő tanévben is várjuk érdeklődő iskolai, óvodai csoportok 
jelentkezését! A pedagógusoktól azt kérjük, hogy időben jelezzék ez 
irányú igényeiket, csoportokat csak bizonyos napokon és időpontokban 
tudunk fogadni.

Könyvtárbemutatók, 
könyvtári órák

„2017. május 13-án az Orlai Produkciós Iroda előadását láthattuk kis fa-
lunkban, a Párterápiát.
Telt ház előtt kezdődött az előadás, amely hamar magával ragadta a 
közönséget. A három szereplős darab egy nagyon is valós helyzetből 
indult, az idővel megfeneklő házasságokból, amelyek jobb esetben nem 
mindjárt válással végződnek, hanem a felek megpróbálnak külső segít-
séggel visszatalálni egymáshoz. A jól kigondolt, fordulatokban is gazdag 
vígjáték fergeteges színészi játékkal párosult, amely láttán örömmel ad-
tam át magam az élménynek, házasságom külső szemlélőjeként is. A 
párkapcsolatok korunk nagy próbatételei. Tapasztalatom szerint ezekkel 
van a legtöbb gond. De akik úrrá tudnak lenni ezen, akár egy, vagy több 
párterápia árán, azok az élet nyertesei. Gondolatok ébredtek bennem és 
ezen estén partneremben is, nagyokat nevettünk és helyeseltünk a törté-
net láttán. Nem tudom, mi lett volna, ha a feleségemmel megyek el erre 
az előadásra...
Rossz az, aki rosszra gondol...”

Párterápia
Solymosi Péter

Június 19. hétfő 19.00 – Az én pódiumom
A pódiumon: Balanyi Bibiána, a Nemzetközi Mensa elnöke
Meridiántorna hete –Június 12.–15. között minden nap  

Vilhelm László vezetésével az Öregiskolában
június 12. hétfő 17:00;  június 13. kedd 17:00;

június 14. szerda 09:00; június 15. csütörtök 17:00

2017. május 17-én, a napra pontosan 110 éve született Dsida Jenő 
„fellépett” az Öregiskola színpadán. Akik ebben társául szegődtek: a 
Misztrál együttes tagjai, akik az ország egyik, ha nem a legjobb, sa-
ját versmegzenésítéseket előadó társulata. Mindannyian, magasfokú 
hangszertudásuk birtokában, alázattal veszik kézbe a költeményeket, 
mint „alapanyagot”, hogy aztán ihletett zenével, pazar énekkel, 
lélekemelő előadásmóddal kiteljesedve kapjuk vissza e verseket. Így 
jelent meg szemünk előtt, fülünk hallatára Dsida Jenő (1907-1938) 
életművének és korának keresztmetszete, szellemisége, gondolatai 
emberről és világról. A teltházas, forró hangulatú koncert részesei 
lehettek jutalomként a Nagykovácsi Általános Iskola népdaléneklési 
versenyének győztesei, helyezettjei. 
Köszönjük Dsida Jenő, köszönjük Misztrál! 

Isten szeret... 
Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár
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Aktuális

Márciusban érkezett a megkeresés, hogy egy hatvan éve házasságot 
kötött pár házassági fogadalmát szeretné hivatalosan is megerősíteni 
családi körben. Polgármester asszony szívesen fogadta a felkérést, hiszen 
felemelő és örömteli egy ilyen meghitt családi eseménynek részese lenni.
Felhangzott az ismerős dallam, a nászinduló.  

Ducsai Barnabás és felesége, 
Bartek Julianna az 1957. 
május 4-én tett házassági fo- 
gadalmukat pontosan hat-
van évvel később Nagyková- 
csiban, Kiszelné Mohos Kata-
lin polgármester asszony 
előtt megerősítették, aláírták 
az emlékkönyvet, felhúzták 
új jegygyűrűiket és átvették 
az emléklapot.

Könnyek között, meghatódva fogadták unokáik köszöntéseit, Lili versét 
és Blanka hegedűjátékát.

A drága nagyimról
Eljött a pillanat, hogy rájöjjek ki is Ő nekem,
Hogy ki az, aki a bajban megfogja a kezem.

Ki az a kedves hölgy, aki mosolyogva rám néz,
És azt suttogja: „Vigyázz bármerre mész! ”

És akármerre is sodort az élet,
Tudtam, hogy hozzá mindig visszatérek.

Mert segít és beköti a fájó sebeket,
S Ő tudja csak mit jelent az igaz szeretet.

Én is neki köszönhetem az életem,
Hisz a lánya nélkül nem élhetem.

Övé a legkedvesebb lélek a világon,
Másképp nem érzek, egyszerűen IMÁDOM! 

Polgármester asszony kedves köszöntő szavai után a házaspár fia és iker- 
lányaik párjaikkal (Barnabás-Emese, Júlia-Miklós, Zsuzsa-Attila és az 
unokák, Barnabás, Bálint, Boglárka, Blanka, Brigitta, Máté, Dóra és Lili) 
virággal gratuláltak, a szívhez szóló ajándék pedig egy fényképalbum volt, 
amely fotókon keresztül kíséri végig a pár 60 éves közös élettörténetét.
Hosszú házasságukból 3 gyermekük született és ma már 10 unoka boldog 
nagyszülei.
Önkormányzatunk virágcsokorral és tortával kedveskedett a jubiláló pár-
nak, majd pezsgős koccintással és meghitt beszélgetéssel zárult az ün-
neplés.  
További hosszú, boldog közös életet kívánunk a házaspárnak szép család-
juk körében, szolgáljanak jó példaként minden házaspár számára.  

60 éves  
házassági évforduló
Fábos Éva anyakönyvvezető



2017. június24

Civil

Az év ötödik hónapja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
számára rengeteg verseny szervezését jelenti. Szinte minden hétvé-
gére jut egy vetélkedő, ahol kicsik és nagyon mérhetik össze tudásukat 
csecsemő-, és kisgyermekgondozásban, illetve elsősegélynyújtásban.
Még egy éve sincs, hogy Alapszervezet alakult Nagykovácsiban, de 
máris egy igen nagy és megtisztelő feladatban kellett részt vennie a 
tagoknak. Ez az esemény pedig a Csecsemőgondozó Verseny megyei 
fordulójának megszervezése volt, amelynek a falu Általános Iskolája 
adott helyet. 

A május 6-án tartott vetélkedőt rengeteg egyeztetés, megbeszélés 
előzte meg, amelyhez a – a versenyek szervezésében és lebonyolí-
tásában már jártas – Solymári Alapszervezettől rengeteg segítséget kap- 
tunk mind az állomások berendezésében, mind pedig a korábbi évek 
tapasztalatainak megosztásában.
Az állomások vezetői védőnők és gyermekorvosok voltak, főbírói fe-
ladatokat pedig Jakab Erika doktornő látta el. Az Iskola tanulói az érkező 
csapatokat kísérték teremről teremre. A csapatok felkészítőinek Sevcsik 
M. Anna, a Babagenetika Mozgalom megálmodója tartott workshopot.
A versenyen részt vett még Nagykovácsi polgármestere Kiszelné Mo-
hos Katalin, aki elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a Vörös- 
kereszt Pest Megyei Szervezete Nagykovácsit választotta az esemény 
helyszínéül, örömmel tölti el, hogy Alapszervezetünk ilyen aktívan részt 
vesz a Vöröskereszt által szervezett rendezvényeken, továbbá hangsú-
lyozta, hogy a falu polgármestereként kiemelten fontosnak tartja, hogy 
a fiatalok a versenyen keresztül, játékosan felkészüljenek a szülői sze- 
repre, mivel Nagykovácsi lakosságának jelentős része gyermek.

Az országos döntőbe általános-, és középiskolai kategóriában is a 
Pilisszentkeresztről érkezett csapat jutott. Gratulálunk nekik, és sok si- 
kert kívánunk a május 27-én Piliscsabán megrendezésre kerülő döntőn.
Mindent összevéve egy jó hangulatú, kellemes napot zártunk, és nagy 
öröm, hogy a csapatokat kísérő tanulók is kedvet kaptak a jövőben 
tartandó versenyeken való részvételhez, így a következő tanévben 
terveim között szerepel, hogy mind a csecsemőgondozó, mind pedig 
az elsősegélynyújtó versenyen elinduljon egy-egy csapat. 
A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete köszönetet mond Nagyko-
vácsi Nagyközség Önkormányzatának, a Nagykovácsi Általános Iskola 
Igazgatójának, az érintett osztályok tanárainak, az ELAMEN ZRT.-nek és a 
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet tagjainak a hihetetlen csapat- 
munkáért! Köszönet a Védőnőknek, és Jakab Erika gyermekorvosnak!

Csecsemőgondozási verseny megyei fordulója  
a Nagykovácsi Általános Iskolában
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet
Balatoni Lilla, védőnő

Délvidéken születtem, sokáig ott éltem,
Hogy Nagykovácsin megszokok-e, cseppet sem féltem.
Sejtettem, hogy a jót, szépet gyorsan megszoknám,
Hisz itt élt már fiam, menyem és négy unokám.
Körülöttünk hegyek, erdők, olyan ez mint egy kehely,
Talán ettől olyan emberléptékű, élhető e hely.
Unokáim az erdőkben hosszú túrát tesznek,
Észrevétlenül természet barátok lesznek.
A falu régi része, megőrizte patináját,
Az idetévedt idegenek, sorra megcsodálják.
Aki feledné már a nagy város fárasztó zaját,
Az itt garantáltan megleli édes nyugalmát.
Családi fészkét sok fiatal itt építi fel,
Nem téved, mert itt családja boldogságra lel.
A boldogságot több helyen növeli négy-öt gyerek,
Így lesz egy igazi család, boldog és kerek.
A kicsiket örömmel várja a szép új óvoda,
A nagyokat pedig a Nagykovácsi iskola.
Ha szét nézünk, örömmel vesszük észre,
Hogy szépül, épül a település új része.
Terv szerűen az össz közmű, előre megépült,
Egy-egy utca lassan új házakkal szépült.
A házak melyek szerte itt épülnek,
Nem otrombák, hanem ember léptékűek.
Aki már itt él, jól érezheti magát,
Élvezi a természet marasztaló illatát.
Általában a köz élet minden területe fejlett,
Nem csoda, hogy Nagykovácsi, felkapott hely lett.

Irodalmi-sarok
Lányi Géza
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MIT, HOVA? és MIT, NE! dobjunk a gyűjtőedényekbe!

PAPÍR

•   szórólapok, reklámújsá- 
gok, prospektusok

•   újságok, folyóiratok
•   füzetek, könyvek,
•   hullámpapírok, csoma-

golópapírok,
•   élelmiszerek, kozmetiku-

mok és műszaki cikkek 
papírdobozai

•   kartondobozok, ÖSSZE-
HAJTVA

•   kiöblített italos karton- 
dobozok (tejes-, gyü- 
mölcsleves doboz)

•   wc papír guriga
•   tojástárca
•   corn flakes doboz

MŰANYAG

•   üdítős és ásványvizes PET 
palackok, LAPÍTVA  

•   PP és HDPE jelzésű kozme-
tikai szeres flakonok és 
lecsavart kupakjai, KIÖB- 
LÍTVE

•   háztartásban előforduló 
tiszta fóliák (szatyrok, ta-
sakok, csomagoló fóliák), 

•   kimosott tejes-, joghurtos 
poharak

•   mustáros, ketchupos, ma-
jonézes flakon

•   margarinos dobozok, KI-
MOSVA!

FÉM

•   evőeszköz
•   konzervdoboz
•   alumínium italos doboz 

(üdítős, sörös)
•   fém zárókupakok
•   alufólia

SZÍNES ÜVEG

•   borosüveg
•   sörösüveg
•   parfümös üveg

FEHÉR ÜVEG

•   befőttes üvegek,
•   ásványvizes üveg-

palackok,
•   röviditalok üvegpalackjai
•   bébiételes üveg,
•   fűszerüveg
•   ketchupos üveg
•   szörpös üveg
•   arckrémes üveg

TILOS!!!

•   Hungarocell
•   Elektronikai hulladék: 

TV, Hifi, mikrohullámú 
sütő, kenyérpirító, számí-
tástechnikai eszközök, 
kerti gépek stb.

•   Építési hulladék: Ragasz-
tó maradékok, festékes 
papírok, tégla, burkoló 
anyagok stb.

•   ÜVEGEK közül ne dobjunk 
bele: ablaküveget, tükröt, 
villanykörtét, hőálló üveg-
tálat, szemüveget, neon- 
csövet, orvosságos üvege-
ket és kerámiákat

•   Higiéniás okokból ne dob-
juk bele: az élelmiszer-
maradványokat és egyéb 
szennyeződéseket tartal- 
mazó (pl. olaj, zsír, oldó- 
szer) papírokat, használt 
papírzsebkendőt, szalvé-
tákat, stb.

A gyűjtősziget edényeibe csak a házhoz menő szelektív gyűjtésből véletlenül lemaradt hulladékot lehet berakni!!!

A NATÜ telephelyén a Pók utca 58. szám alatt, átszerveztük a sze-
lektív hulladékgyűjtést és ezzel egyidejűleg átépítettük a Szelektív 
Hulladékgyűjtő Pontunkat.

Munkahelyi környezetünkben ma már egy rendezett 
küllemű és elkülönített gyűjtőpont nyújt abban segít-
séget a Nagykovácsiaknak, hogy a házhoz menő sze-
lektív gyűjtésből véletlenül kimaradt papír, műanyag 

és üveg hulladékot elhelyezhessék. A szelektív gyűjtés 
szabályait táblákon mutatjuk be, így minden igénybe 

vevő könnyen elsajátíthatja azokat. Külön ismertetjük azokat a hulladék 
fajtákat, amelyek elhelyezése a gyűjtő kontérekben tilos.
Felkérünk minden lakost, hogy a szelektálás során használják a konté-
nereken hulladék fajtánként kialakított bedobó nyílásokat! A zsákok-
ban, dobozokban összegyűjtött és gyűjtőpontra elvitt hulladékot is a 
bedobó nyílásokon át helyezzék a konténerekbe!
Az edények tetejét felnyitni és mozgatni tilos, mivel az könnyen letörik 
és így megnehezíti mind a további tárolást, mind az elszállítást! A 
megtelt gyűjtőkonténereket lezárjuk az elszállítás időpontjáig, aminek 

időpontját közzé tesszük. A gyűjtőedényekre és melléjük pakolni tilos, 
mert az elszállítást gátolja és a gyűjtőpont takarítását megnehezíti!

Kérünk minden lakost, hogy a szabályok betartásával 
segítse a kulturált és a közegészségügyi szempontoknak is 
megfelelő szelektív hulladékgyűjtést és az elszállítás folya- 
matát.
A Szelektív Hulladékgyűjtő Pontot hulladékgyűjtésre 
kizárólag akkor használják, ha – bármilyen ok folytán – nem 
tudtak élni az otthonukban szelektíven összegyűjtött hulla-
dék elszállításának lehetőségével. 

LEGYÜNK MINDANNYIAN „VÁLOGATÓSAK” 
és TARTSUK BE A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS SZABÁLYAIT! 

NATÜ Kft.

Szelektív Hulladékgyűjtő Pont nyitvatartása:
Hétfő–péntek: 7.30–15.30

Bejárat a kiskapun!

Kérjük, ügyeljenek a tisztaságra 
és tartsák be a szelektálás szabályait!
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Április
Noel, Patrik Áron,  

Janka Gyöngyike, Vince
Május

Izabella, Hanna, Zsófia, Lujza, 
Bátor Barnabás

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
Rendelő: 06-26-389-522
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábos Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 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

Nyári szabadságok:
jún. 19-23: dr. Kordé Izabella
jún. 26-júl. 08: Dr. Jakab Erika

júl. 10-júl. 21: dr. Kordé Izabella
júl. 24-aug. 03: Dr. Jakab Erika

aug. 7-18: dr. Kordé Izabella
aug. 21-25: Dr. Jakab Erika

Az aktuálisan rendelő doktornő a saját rendelési 
idejében fogadja a betekeket. A nyári helyettesítések 

idején pénteki napokon  
csak 8-11 között lesz rendelés.

Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnep  napokon egész nap 
a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri Hivatal udvarában

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. 
telefonszám: 06-26-555-055; 06-30-190-9314

e-mail: lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu
Móczár Ágnes intézményvezető

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

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

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

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

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

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

Dr. Solynóczki Katalin június 26-tól július 07-ig 
szabadságon lesz.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
június 2. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
június 9. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
június 16. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
június 23. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
június 30. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
július 7. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
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

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-40-38-39-40
Halottaink

Május
Pintér István (89)

Zgyerka Sándorné (Turcsoki Mária) (91) 
Hidvégi Ernőné (Gamboczi Edit Irén) (59) 

Probszt Béla (58)
Ferenczy Tamás (66) 

Kemendi Béla (64) 
Koronczai Ágnes (61)

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 
közeli és távolabbi rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, szomszédoknak  
és mindazoknak, akik Probszt Béla  

temetésén megjelentek, sírjára koszorút  
vagy virágot helyeztek, és fájdalmunkban 

velünk együttéreztek.

Kedves Betegeink!
Kérjük Önöket, hogy a vérvételi  

időpontkéréseket csak rendelési időben, 
a vezetékes telefonon intézzék, 

mivel az előjegyzési naplóból  
csak a rendelőben tudunk  időpontot adni.

Köszönettel:
a Háziorvosi Szolgálat dolgozói
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Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Május 6-án az V. ker.-i Szabolcsi Bence Zeneiskolában megrendezett 
„Együtt muzsikálunk” VII. tanár- diák furulyás kamarazenei találkozón 
iskolánk csapata – Elek Sára, Harangozó Flóra, Tegzes Veronika, és 
felkészítő tanáruk Stadler Vilmos – EZÜST fokozatot kapott.
Ifjú kollégánk Pintér Péter zongoraművész, szóló kategóriában meg- 
nyerte a IX. Nemzetközi Ifjúsági Jazz Versenyt Marosvásárhelyen! 
A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak nagy része március 
utolsó hétvégéjén, Siófokon egy nem zenei témájú továbbképzésen 
vett részt. Nagy élmény volt mindannyiunk számára, hogy kicsit zenei 
tudásunk mögül kitekintve, eddigi stabil közös pontjainkat elengedve 
vitázhattunk, beszélgethettünk, tanulhattunk. Fantasztikus csapatépítő  
hétvége volt. Lehetőségünk adódott a közös team-munkára (záró dol-
gozat leadása), ugyanakkor pihentünk, társasoztunk és rengeteg olyan 
témát boncolgathattunk, melyekre az iskolai hétköznapok keretein belül 
talán sosem lett volna lehetőségünk.
Május 15-17 között került megrendezésre idén a II. Dunavarsányi ( Bu-
dapest és Pest megyei zeneiskolások és tanáraiknak kiírt) Verseny.  
Mostanság ritkán telt el olyan hónap, hogy valamelyik tanszakról ne in-
dult volna tanítványunk országos vagy megyei megmérettetésen. Most 
sem történt másként, iskolánk két kamaracsoporttal nevezett a Varsányi 
Versenyre. Meglepődve tapasztaltuk a precíz szervezést, versenyzőknek 
kiírt próbatermeket. Helyi pékség finomságait, melyekkel megvendégel-
ték a versenyzőket és felkészítőiket. A zeneiskola épülete és önkormány- 
zati támogatással vásárolt új zongorája is kipróbálásra került kis kamara- 

csoportunk által.  Tanár-diák kategóriában fuvola kvartettünk II. díjat ka-
pott. Tagjai: Goullet Zoé, Tory Eszter, Gáspár Kornélia, Dudinszky Nóra. Kis 
kamaracsoportunk most díjat nem hozott, de a zsűri szóbeli dicséretében 
részesült. A trió tagjai: Hevér Vilma (szoprán furulya) , Takács Boróka (alt-
furulya) , Milbauer Panna ( zongora).
Május 20-án a Lilipop cukrászda har-
madik születésnapján örömzenélésre 
invitálta a NAMI diákjait és tanárait. 
Szívesen fogadtuk a felkérést, hiszen 
ritkán adódik lehetőség muzsiku-
sainknak színpadon kívüli játékra. 
Szerencsére jó idő volt, lelkes közön-
ség verődött össze és a koncertre  
annyi jelentkező akadt, hogy egészen 
piciktől a verseny győztes jazz zon-
goristán át, az iskola kórusáig, min-
denki szép sorban, izgulás nélkül 
előadhatta műsorát. Nagy élmény 
volt magunkat olyan közönségnek 
is megmutatni, akik eddig talán még 
nem tértek be koncertjeinkre, de 
megismervén diákjainkat, tanárain-
kat ezen túl szívesen ülnek a közön-
ség soraiba. 

Mi újság a Művészeti Iskola háza táján?
Dudinszky Nóra – fuvola tanár

Végül az összművészeti gáláról ejtsünk néhány 
szót. A gála alcíme „Repülj madár” utalhat  
gyermekeink szárnyaló fantáziájára, tehet-
ségére, de utalhat Kodály nyomdokain jár-
va néphagyományainkra, és a népdalokra. 
Műsorunkban felléptek iskolánk kamaraegyüt-
tesei, – gitárosok, fuvolisták, furulyások – a 
kórus, a megújult színjáték tanszak növendékei, 
szólisták, néptáncosok, és az utolsó számban 
szinte mindenki, a tanárokkal karöltve. Iskolánk 
tanára Hórvölgyi Péter gitárművész új oldaláról 
mutatkozott be, mert  Ő hangszerelte, írta át 
kamaraegyüttesre azt a három gyönyörű nép-
dalt, ami Kodály gyűjtéséből származik. 
A néptánc csoportok gála előadásáról későbbi 
lapszámban tájékoztatjuk a kedves nagykovácsi 
Lakosokat.

NAMI gála




