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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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Egy közösség összetartozása, ereje elsősorban tetteiben  
nyilvánul meg. Abban, ahogyan a közösség tagjai együtt 
oldanak meg problémákat, ahogy közösen állnak neki 
feladatok végrehajtásának. Nagykovácsi közössége sok 
példával szolgál e téren, most három friss közösségi ered-
ményt szeretnék megosztani Önökkel.
Nagykovácsi természeti szépsége, értékei kiemelik településünket a budapesti agglo- 
merációból. Az „istenadta” értékekre persze egyre jobban kell figyelnünk, vigyáznunk, közösen 
gondoskodnunk közvetlen természeti környezetünk jövőjéről. Az ilyen gondoskodás számom-
ra nagy büszkeségre okot adó példája a Békás-tó környékének közös takarítása.  A Békás-tó 
élőhely-rekonstrukciós projektje nem csupán ökológiai szempontból kiemelt jelentőségű, ha-
nem a településünk életminősége tekintetében is, hiszen a rekonstrukció második ütemében 
pihenőhelyeket, kirándulóösvényeket is ki szeretnénk alakítani. Mindennek első lépését ok-
tóber 14-én közösen tettük meg, mi, nagykovácsiak, mert a felhívásra közel százan érkeztek, 
hogy a Békás-tó élőhely-rekonstrukciós terveit készítő Szűcs J. László szakmai vezetésével a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal egyeztetettek szerint kitakarítsuk a környéket. Az összeszedett 
zöldhulladékot egy helyi vállalkozó komposztálta, a begyűjtött, tüzelésre alkalmas fa pedig 
rászorulókhoz kerül. Minden résztvevőnek nagyon köszönöm!
A jó ügyekért való közösségi összefogás egy másik példája a „72 óra kompromisszum nélkül” 
mintájára született kezdeményezés Nagykovácsiban. A katolikus, a református és az evan-
gélikus egyház által szervezett program Németországból indult 2002-ben, 2007 óta hazánk-
ban is országszerte szerveznek akciókat. Az önkéntesség erősíti a közösségeket és az egymás 
iránti tiszteletet, rámutat arra, hogy nem vagyunk egyedül ezen a világon. Ehhez az akcióhoz 
csatlakoznak már évek óta a Nagykovácsi Regnum Marianum tagjai. Idén az óvodában egy 
mezítlábas ösvény kialakításának az alapjait kezdték meg a fiatalok, valamint udvari játékokat 
festettek, kertet rendeztek. Az iskolában a jótékonysági bálra rendezték be a tornacsarnokot, 
egy csapat a körforgalomnál lévő fakeresztet tartotta karban, voltak, akik a Sebestyén kápolnát 
takarították ki, és a templomkertet is rendbe tették. Mindeközben a pedagógusok és szülők is 
részt vettek mind az óvodai, mind az iskolai munkálatokban, este pedig telt ház volt az isko-
la jótékonysági bálján, ahol az általam felajánlott wellness hétvége volt a tombola fődíja. Az 
iskola alapítványa által szervezett rendezvény az iskola játszóterének felújítására gyűjtött – in-
formációim alapján sikeresen. Gratulálok a résztvevőknek és a szervezőknek!
Végül szeretnék beszámolni arról, hogy immár háromszoros örömmel és büszkeséggel gon-
dolok Nagykovácsi Településképi Arculati Kézkönyvére. Örülök és büszke vagyok rá azért, 
mert közösen alkottuk. Minden Nagykovácsiban élő megtehette a javaslatait írásban, majd 
pedig négy lakossági fórum keretében közösen alakítottuk ki a végső tartalmát, azaz min- 
denki hozzájárulhatott és nagyon sokan hozzá is járultak az elkészítéséhez. Nem kevésbé örü- 
lök és büszke vagyok azért is, mert a közös munka egy jó, használható, településünk épített 
környezetének minőségét hosszú távon is megóvó arculati kézikönyv megszületését eredmé-
nyezte. Harmadszor pedig azért vagyok rá büszke, mert a Pest Megyei Építész Kamara leg-
jobban sikerült, példaértékű arculati 
kézikönyvként emelte ki a miénket és 
ezzel bekerülhetünk az erről összeállí-
tott, legjobb minőségű Településképi 
Arculati Kézikönyveket felsorakoztató 
tematikus kiadványba. A kéziköny-
vért járó elismeréskor arra gondol-
tam: mérföldkő ez számomra és talán 
Nagykovácsi számára is, hiszen első 
alkalommal ismerték el szakmai körök-
ben a közös munkánkat. Önök nélkül 
nem ment volna. Köszönöm!

Amiért büszkék  
lehetünk magunkra, 
mi, nagykovácsiak
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Dénes-Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék • Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu 110 mellék

Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadó órája
minden hónap első és harmadik hétfője 14.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék • 06-30-525-1301 • e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
Osztályvezető: 
dr. Visnyay Noémi visnyay.noemi@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy november hónapban megkezdődnek a 
behajtási eljárások (inkasszó, fizetés letiltás, forgalomból kivonás) azon 
adófizetőknek akik nem teljesítették határidőben az adó befizetését, 
vagy hátralékuk halmozódott fel.
Amennyiben valami oknál fogva nem tudta teljesíteni határidőben az 
adó befizetési kötelezettségét, minél hamarabb jelezze írásban az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben.        

Felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl.férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.

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

Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában 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  
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. októberi üléseiről

A Képviselő-testület a munkaterv szerinti októberi 19-ei ülésén 9 na-
pirendi pontot tárgyalt. A szakbizottságok az ülés előtt megtárgyalták 
az előterjesztéseket. Az ülés kezdetéig módosító indítvány érkezett a 
Pénzügyi Bizottságtól.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Elmondta, hogy a Törvényszék 
döntése alapján megkezdődhet a helyi népszavazás érdekében az 
aláírásgyűjtés.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik október 14-én, szombaton  
részt vettek több helyszínen a közösségi területek takarításában, szépí-
tésében. A Békás-tó megtisztításában közel 100 fő tevékenykedett, szá-
mos szervezet képviseletében vagy családjával, itt élő lakosként.
Szólt arról is, hogy megkezdődtek a hulladékszállítási közszolgáltatás 
közbeszerzésének előkészületei, továbbá vis major pályázaton 36 millió 
forintot nyert az Önkormányzat a Kálvária sétány és az Erdősétány egy-
egy szakaszának a javítására.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű ha-
tározatokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati 
közbeszerzésekről, pályázatokról és beruházásokról.
A 6 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után több módosító javaslatot beépítve megalkotta az új környezet-
védelmi rendeletet, ami a korábbi 15 éves, sokat módosult szabályokat 
váltja fel. A mindennapi együttélés szabályainak betartása, a település 
természeti környezetének védelme minden lakos számára fontos.  
Kérjük olvassák el figyelmesen és tartsák be a kivehető mellékletben 
közölt rendeletet.
A korábbi évekhez hasonlóan Karácsony és Újév között igazgatási 
szünetet tart a Polgármesteri Hivatal december 22-től december 29-
ig, telefonos ügyeletet fenntartva. Első munkanap 2018. január 2. kedd.
Támogatták a képviselők a Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év 
oktató-nevelő munkájáról szóló, eredményeket felmutató beszá-
molóját, valamint a következő nevelési évre vonatkozó munkatervét.

Módosítással fogadta el a testület a víz- és csatornahálózat fenntar-
tásának 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét. 2018-ban a Rákóczi 
utcai hálózat teljes rekonstrukciója szerepel a tervben, az útfelújítás-
sal összefüggésben. A jövőben évente felülvizsgálatra kerül, hogy a 
következő évben mely munkák elvégzése válik esedékessé.
Lezárult a Helyi Építési Szabályzat azon módosításának az előkészítési 
szakasza, amelyet az Amerikai Nemzetközi Iskola kezdeményezett. 
Ennek lényege, hogy a saját területén belül, a két telekre hatályos 
külön-külön építési övezet helyett a telkek egészére egy új építési 
övezet kerüljön meghatározásra annak érdekében, hogy összevonva a 
meglévő épületegyüttest bővíteni tudja, és ne a sportpályák mögött 
kelljen építenie új épületet.
A Képviselőtestület hozzájárulásával módosult az I. számú gyermekor-
vosi körzet ellátását végző Dr. Kuchárné dr. Kordé Izabella doktornő 
rendelési ideje. A részletek megtalálhatók a tájékoztatóban.
A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület indulni 
kíván egy pályázaton, amelynek célja közpark, pihenőpark és min- 
denki számára nyitott kert, iskolapark létesítése vagy rehabilitációja. Az 
Önkormányzat ehhez biztosítja a területet, a Kossuth Lajos utca – Telki 
út kereszteződésénél található külterületi ingatlanon.
Zárt ülésen döntött arról a Képviselő-testület, hogy
– tulajdonos-váltás esetén el nem adja, de továbbra is bérleti szerződést 
köt a Polgármesteri Hivatal parkolója melletti területre. A kérelmező az 
üzlethelyiségben büfét kíván működtetni,
– az Önkormányzat az idén nem adományoz dr. Schmidt Imre ösz-
töndíjat.
Október 27-én rendkívüli ülésre került sor annak érdekében, hogy a 
felszíni csapadékvíz-elvezetés tárgykörben beadott pályázathoz meg-
kívánt döntést meghozza a Képviselő-testület. E szerint kezdeményezi 
a Kossuth Lajos utca úttesten kívüli részének önkormányzati tulajdonba 
adását.
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

Tájékoztató Nagykovácsi Településképi 
Rendeletének készítéséről

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által megindított eljárás 
során elkészült Nagykovácsi Településképi Rendelete (TKR) ún. 
véleményezési dokumentációja.
Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának 
érdekében a dokumentációt elérhetővé teszi a www.nagykovacsi.hu 
honlapon, valamint  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgár- 
mesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán. 
Továbbá tájékoztatom Önöket arról is, hogy a TKR megalkotásának 
véleményezési  szakaszában, az Önkormányzat lakossági fórumot 
tart, melynek 

időpontja: 2017. november 21. kedd, 17 óra  
helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Nagykovácsi Nagyközség te- 
lepülésfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 
27.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.
A véleményezés módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott, part-
nerként bejelentkezett természetes és jogi személyek a vélemé-
nyezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, 
véleményeiket, melyeket Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési Beruházási és Pá-

lyázati Osztálya (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.) címére 
vagy a foepitesz@nagykovacsi.hu elektronikus levélcímre szívesked-
jenek megküldeni.
A vélemények beérkezési határideje: 2017. november 30.
Nagykovácsi, 2017. november 2. Györgyi Zoltán
 főépítész

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A Budapest Környéki Törvényszék helybenhagyta a Nagyková- 
csi Helyi Választási Bizottság határozatát, így a népszavazásra 
feltett alábbi kérdés hiteles, és a támogató aláírások gyűjtése 
megkezdhető:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Nagykovácsi építési szabályza-
ta és a szabályozási terve módosuljon akként, hogy Nagyko-
vácsi közigazgatási határán belül ne épülhessen 400 m2-nél 
nagyobb bruttó alapterületű kiskereskedelmi egység?”
Ezt követően Markovits Anita nagykovácsi lakos, a népsza-
vazás kezdeményezője bejelentette a Helyi Választási Iroda 
vezetőjének, hogy a népszavazási kezdeményezésétől eláll. 
A fentiek szerint e kérdésben aláírások gyűjtésére és népsza-
vazásra nem kerül sor.
 Papp István
 a HVI vezetője
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Hagyományosan Dr. Schmidt Imre, 
az első szabadon választott polgár- 
mester sírjánál, majd a Polgár- 
mesteri Hivatal falán elhelyezett 
emléktáblánál rótta le kegyeletét 
Nagykovácsi lakossága és a tele- 
pülésünkön működő szervezetek 
képviselői október 23-án. 

A nap egyik fénypontja az iskolai előadás volt, amelyet Kiszelné Mohos 
Katalin és  Fejér Imre iskolaigazgató köszöntője nyitott meg. Amikor ti-
zenévesek egy olyan eseménnyel ismertetnek meg bennünket, amelyről 
a szüleik is csak könyvekből és a nagyszülőktől hallhattak, jó instrukciók 
és lelkes szereplők segítségével gyakran nagyobb hatást érnek el, mint a 
gyakorlott profik.

Ez történt a Nagykovácsi Általános Iskola bemutatóján is, az 1956-ra 
emlékező ünnepi előadáson. A közel fél órás műsorban egyéni és csopor-
tos, prózai és táncos jelenetek váltogatták egymást végig fenntartva a fi-
gyelmet, köszönhetően a gyermeki lelkesedésnek, a téma és az esemény 
iránti tiszteletnek. Az átgondolt díszletek, a korabeli viseletet megidéző 
ruházat, a mozgás és a jól kidolgozott testbeszéd mind, mind emelte a 
hatást és a vizuális élményt.
Az egyes események át- és megéléséhez a történelmi cselekmé-
nyek ismeretén túl azok mozgatórugóinak és a különböző történelmi 
szereplők motivációinak az elemzése is szükséges volt. A tanároknak és 
a felkészítőknek köszönhetően a szerepekbe bújó gyerekek érthetően és 
logikusan közvetítették a forradalom és szabadságharc egyes lépéseit és 
annak a következményeit, azoknak is érthetővé téve az eseményeket, akik 
ebből az előadásból ismerkedhettek meg a korszak történéseivel.

Az ünneplő közösség a tavaly átadott 56-os emlékszobában, a NAMI 
művészek előadásában gyönyörködve adott méltó befejezést a program-
nak.

Részlet Kiszelné Mohos Katalin ünnepi beszédéből:

„1956-ban egy aprócska, de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet 
mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ akkori legna- 
gyobb birodalmával. Együtt voltunk, mi magyarok. Legyőztük magunk-
ban a legbelsőbb félelmeinket, gyengeségeinken úrrá lettünk. Az el-
keseredettség, a hit, a lélek ereje, hogy létezik egy másik, szemmel nem, 
csak szívvel látható Magyarország, ezek vitték az embereket az utcára. Hit 
egy másik, egy szabad, független, gyarapodó Magyarországban, ahol az 
emberek bizalommal fordulnak egymás felé, ahol nem az irigység, hanem 
a másik sikere feletti öröm, nem az osztályharc, hanem a szeretet tölti el 
a lelkeket. 
Október 23-án a vágyainkat, a reményeinket, a hitünket, a várakozásinkat 
is ünnepeljük. Átéljük mindazt, amit akkori magyarok a jövőről, saját 
sorsuk alakulásáról gondoltak. Ebből fakad az ünnep ereje, hogy általa 
előcsalogatjuk a múltunkban szunnyadó erőt.”

Október 23. Nagykovácsi
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
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Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszonynak, az Öregiskola kister-
mébe szervezett Teadélután fóruma egy formaságok nélküli közösségi 
esemény, amelyen az érdeklődők egy adott témakör átbeszélése kapcsán 
juthatnak részletes és új információkhoz a falu életét érintő ügyekben.
Az első Teadélután témája a Békás-tó rekultivációja volt. Ez minden 
résztvevőből előhozta a pozitív érzéseket, a tenni akarást, a remény-
teli lelkesedést és az aktív környezetvédőt, ami nem sokkal később a tó 

környékének szakavatott kezek által kontrollált, bár némileg orkánszerű 
kitakarítását eredményezte, sok zajjal, nagy sürgés-forgással, teával és 
hagymás zsíroskenyérrel körítve. 
A falu túlnépesedésével foglalkozó és – kis túlzással – teltház mellett zajló 
második Teadélután már kissé árnyaltabb hangulatot öltött. A téma szen-
zitív és sok támadásra, vélt/valós sérelem felhánytorgatására, vitára okot 
adó jellege becsalogatta a kisterembe az önkormányzat személyes/em-
beri/politikai ellenfeleit is, akik közül néhányan úgy értelmezték a kötetlen 
beszélgetést, hogy miközben a polgármester a feltett kérdésre válaszolt, 
ők hangos, párhuzamos diskurzust folytattak a körülöttük ülőkkel, aminek 
talán az lehetett az oka, hogy azt hitték, most is a zárt facebook csoport-
jaikban kommentelnek. Legközelebb néhány egyszerű szabály bevezeté-
sét talán érdemes lenne megfontolni. Ezt leszámítva, az Önkormányzat 
gyakorlatilag magára robbantotta a kritika lőporoshordóját, és ezekben a 
kritikákban tagadhatatlanul sok jogos észrevétel és tolerálható álláspont 
is megfogalmazódott, noha az is kiderült a korrekt válaszokból, hogy a 
vitás esetek egy részében a teljes tájékozatlanság, véletlen félrema- 
gyarázás, vagy a tudatos egymás melletti elbeszélés is szerepet játszott. 
A Vértes, a Rozmaring és a Szeles utcai ingatlanberuházások/tömbház- és 
lakóparkszerű építkezések, a kecskeháti Léda-liget, a nagy klasszikusnak 
számító CBA-Príma, illetve az elmúlt 20 év belterületbe vonásai jó táp- 
talajként szolgáltak egy 3 órás eszmecseréhez.
A Teadélután: hasznos. Megnyitása közéleti és politikai bátorságra, jóin-
dulatra vall.  Dicséretes kezdeményezés.
zord idők blog / a rendezvényről készített beszámoló rövidített változata

Tea, délután
Kósa-S. Péter

Nagykovácsi lakossága az elmúlt húsz évben az átlaghoz képest jóval 
intenzívebben növekedett. E növekedés két okra vezethető vissza. Az 
egyikre valamennyien büszkék lehetünk, mert a településünkön évek óta 
magasabb a születések száma a halálozásokénál, így a mi helyi közös-
ségünk folyamatosan fiatalodik. A második ok természetesen az, hogy az 
elmúlt években egyre többen választották otthonuknak Nagykovácsit, 
akik között szintén sok a gyermek. Mára a gyermekkorú lakosok száma 
meghaladja a teljes lakosság egynegyedét.
A legutóbbi polgármesteri teadélutánon merült fel a kérdés, hogy milyen 
fejlesztéseket tervez az önkormányzat annak érdekében, hogy intézmé-
nyeiben elegendő férőhelyet tudjon biztosítani a nagykovácsi gyerekek 
számára? Íme a fejlesztési tervek:
•   Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat: Nagykovácsiban egyelőre 

nem kötelező bölcsődét üzemeltetni, azonban az önkormányzat két 
bölcsődei csoportot tart fenn, 24 férőhellyel. További bővítési tervvel 
is rendelkezik, amely szerint még két csoporttal bővülhet a bölcsőde 
épülete. A védőnői feladatokat jelenleg két helyen, részben a Kispatak 
Óvoda épületében, részben pedig a Lenvirág Bölcsőde épületében 
látják el. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be új védőnői épület 
építésére, reménykedünk a pozitív elbírálásban. Ebben az esetben az 
óvoda birtokba veheti újra a védőnők számára átengedett területet. 

•   Kispatak Óvoda: Az óvoda három épületben működik, összesen 362 
férőhellyel. A Kaszáló és a Dózsa Gy. utcai épületek rendelkeznek min-
den szükséges és kötelező helyiséggel, korszerű környezetet nyújtanak 
az óvodások számára, azonban a Száva utcai óvoda igényelne új helyi-

ségeket és akadálymentesítést is. Az Önkormányzat jelenleg azt vizs-
gálja, hogy érdemes-e, gazdaságos-e és statikailag lehetséges-e a Száva 
utcai épületet tovább bővíteni, vagy inkább teljesen új épület megvaló-
sítására kellene pályázni. Egy új épület esetleges helye lehetne a Vértes 
utcai önkormányzati terület egy része. Amennyiben ez a zöldmezős 
beruházás megtörténne, a Száva utcai épület akár egyéb hasznosításra 
is alkalmas lehetne. 

•   Nagykovácsi Általános Iskola: Az iskola tanulói létszáma megkétszerező- 
dött az elmúlt évtizedben, jelenleg 595 tanulóval indult a tanév és 
további növekedés várható. Nem kérdéses, hogy az iskola bővítése, új 
tantermek kialakítása szükségszerű. Az önkormányzat rendelkezik enge-
délyes tervekkel az iskola bővítését illetően, amellyel az elkövetkezendő 
20 évben megoldható lenne a nagykovácsi tanulók férőhelyszükséglete 
és talán a nagy osztálylétszámok is mérséklődhetnének. Jelenleg az 
iskola fenntartója és működtetője is a KLIK, így ők jogosultak a fejlesztési 
tervek megvalósítására. Az önkormányzat a KLIK felé folyamatosan jelzi 
a bővítés szükségességét, remélhetőleg közeli sikeres eredménnyel. 

Ha pedig egyre több a gyerek és a gyerekes család, akkor amellett, hogy 
biztosítanunk kell a bölcsődei, óvodai és iskolai kapacitást, gondolnunk 
kell arra is, hogy egyre több GYES-en, GYED-en lévő vagy főállású anyuka 
él Nagykovácsiban, olyanok, akiknek a család napi ellátását meg kell olda-
niuk, és ezért vagy autózni fognak, ami növeli a település környezeti ter-
helését vagy megfelelő kereskedelmi szolgáltatásokat kapnak helyben... 
de ez már egy másik körkép témája lehetne.

Intézményi fejlesztési körkép Nagykovácsiban
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester
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A DIGI folyamatos hálózatfejlesztésének köszönhetően a közeljövőben 
Nagykovácsiban is elérhetőek lesznek a CSÚCSTECHNOLÓGIÁS, teljes 
OPTIKAI SZÁLAS hálózaton KEDVEZŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNNYAL kínált, kima-
gasló minőséget képviselő telekommunikációs szolgáltatások. A helyi 
lakososok hamarosan igénybe vehetik a DIGINet csomagokkal a lega-
lább 100 Mbit/s, de akár 1000 Mbit/s sebességű, megbízható és gyors 
internet szolgáltatást, a bőséges csatornakínálattal (98 digitális és 28 HD 
felár nélkül) rendelkező DIGITV televíziós csomagot, vagy akár a belföldi 
mobil irányba is nagyon kedvező percdíjú DIGITel vezetékes telefonszol-
gáltatást. (A DIGI vezetékes internet és vezetékes televízió szolgáltatások 
magas szintű megbízhatóságát jól szemlélteti, hogy 2016-ban a hatóság 
számára hivatalosan lejelentett éves szintű rendelkezésre állásuk 99,94% 
és 99,86% volt.) A DIGI Online szolgáltatással az internet és TV előfizetők 
pedig már 45 televíziós csatornát nézhetnek az országban bárhol a 
számítógép böngészőjében, táblagépen és okostelefonon is. 
Az alap televíziós csomagban elérhetőek lesznek a DIGI Sport 1 HD, DIGI 
Sport 2 HD és DIGI Sport 3 HD prémium sportcsatornák – amelyek a sport 
szerelmeseinek biztosítanak szórakozást –, valamint saját tematikus csa-
tornáink, a DIGI World, a DIGI Life és a DIGI Animal World. 
Nagykovácsiban is célunk olyan szolgáltatás biztosítása, amely nem- 
csak kedvező árával, de kiemelkedő színvonalával is hozzájárul leendő 
előfizetőink elégedettségéhez.
A DIGI az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás kereté-
ben a térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez kameravégpontokat, illetve 
ingyenes adatátvitelt biztosít. A minél szélesebb internet elérés biztosí-
tása érdekében vállalásai közt szintén szerepel még a Tisza István téren 
Wi-Fi hotspot állomás kiépítése, valamint számos helyi közintézmény 
számára a vezetékes telekommunikációs szolgáltatásainak térítésmentes 
nyújtása.
Az új, optikai hálózat kiépítése már folyamatban van, üzembe helye- 
zése még az idei évben megvalósul. A légvezetékes kiépítés során föld-
munkák nem várhatók, így a lakosság csekély mértékben fogja csak 
érzékelni a 2-3 hét alatt lezajló hálózatépítést. A konkrét csomagajánla-
tokat értékesítőink személyesen vagy a postaládák útján juttatják el min-
den egyes háztartásba. 

A DIGI cégcsoport Közép-Európa egyik meghatározó telekommu-
nikációs vállalata, Magyarország 3 legnagyobb műholdas és kábelszol-
gáltatójának egyike. Az 1996-ban alakult DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. mára több mint  800 000 előfizetővel rendelkezik országosan, alkal-
mazottai száma meghaladja az 1500 főt, jelenleg 56 ügyfélszolgálattal 
várja az előfizetőket. A DIGI az egységesen magas minőségű és kedvező 
árú szolgáltatások biztosításával rugalmasan követi a fogyasztók változó 
igényeit; egyszerű, átlátható termékstruktúra és árképzés jellemzi.
Igénybejelentés: www.digi.hu/nagykovacsi

Hamarosan Nagykovácsiban is elindul a DIGI szolgáltatása!

A fővárost tehermentesítő elkerülő út eddig hiányzó, 20 kilométeres, 
2x2 sávos gyorsforgalmi szakasza a nyomvonaltól függően 5-10 kilo-
méteren alagútban vezet.
Meghirdette az M0 nyugati szektora megvalósíthatósági tanul-
mányát a NIF. A nyomvonal kiválasztása után még idén kijelölhetik a 
kivitelezőt, s a beruházás 2022-re befejeződhet.
A Magyar Idők információi szerint meghirdette az M0 autóút nyu-
gati szektor 10. számú főút és az M1 autópálya közötti szakaszára a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének feladatát a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF). A nyertes pályázónak el kell készítenie 
a környezeti hatástanulmányt, és meg kell szereznie a jogerős 
környezetvédelmi engedélyt.

Az M0-s autóút nyugati szektora a Győr felé vezető M1 autópá-
lyát köti majd össze a pilisi települések felé tartó 10-es úttal. Az új  
nyomvonal a déli végpontjában a már meglévő körgyűrűhöz csatla-
kozik Budaörsnél. Az északi végpontja a még kivitelezésre váró északi 
szakaszhoz kötődik be. Utóbbi a 10-es főutat köti majd össze az M0-
val a Szentendre felé vezető 11-es út csomópontjánál Budakalász 
mellett. Az északi szakasz a tervek szerint hét kilométer hosszú lesz. 
A körgyűrű hiányzó részének megépülésével a nyugat–kelet irányú 
közlekedés útvonala 35 kilométerrel rövidül, ennyivel lesz rövidebb 
annak az útja, aki a fővárost északi irányban kívánja elkerülni, más-
részt a fejlesztés jelentős forgalmi terhet vesz majd le a körgyűrű déli 
szakaszáról.

A tervek szerint a budai hegyek alatt számos helyen több kilométeres 
alagutakban fut a gyorsforgalmi út, és viaduktok is kellenek majd a 
Biatorbágy  és Budakalász közötti szakaszon.

2022-re kész lehet  
az M0 hiányzó szakasza
Forrás: magyaridok.hu
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HIRDETMÉNY
2017. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1992. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje,

a 2007. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje,

2017. december 31-én lejár.

Az újraváltásokat 2017. december 31-ig tehetik meg  
a rendelkezésre jogosultak.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek újraváltása 
érdekében keressék temető gondnokunkat  

személyesen, illetve az alábbi elérhetőségen:  
Nagy Attila +36 30 190 9274

Az újra nem váltott sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülnek!

               Temető üzemeltető

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,  
hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  

Képviselő-testülete a 110/2017. (IX.21) Kt. számú határozatában  
foglaltaknak megfelelően,  

a temetőkről és temetkezési szolgáltatásról szóló  
1999. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdésében előírtak szerint

a Nagykovácsi Köztemetőben található,  
1990. évig lejárt és újra nem váltott  

temetési helyeket lezárja.
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény (továbbiakban: NATÜ)  

a temető üzemeltetőjeként több helyen, így országos  
és helyi lapokban, hirdetményeken és az érintett temetési helyek  

felcímkézésével hívja fel a hozzátartozók figyelmét arra,  
hogy a temetési helyek felett a rendelkezési joguk lejárt.  

A lejárt temetési helyek listáját az önkormányzat honlapján  
(www.nagykovacsi.hu, valamint a temetőt üzemeltető  

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény honlapján  
http://natu.nagykovacsi.hu) találhatják az Érintettek,  

továbbá olvashatják a Nagykovácsi Temető hirdetőtábláján.
A meg nem váltott temetési helyek 2018. április 30. napjától  

folyamatosan felszámolásra kerülnek.
Felhívjuk az Érintettek figyelmét arra, hogy a rendelkezésre  

jogosultaknak lehetősége van  
– az elkövetkezendő hat hónapon belül – a sírhely újraváltására. 

Ehhez a temetőgondnokot a Nagykovácsi Temetőben,  
vagy a NATÜ irodát (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) kell felkeresni, ahol az 
adategyeztetés mellett felvilágosítást adnak a temetési hely lezárásával 

és megszüntetésével kapcsolatban, illetőleg az újraváltás módjáról. 

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény
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Ma a halottak napja van! Nem a csüggedés merev fájdalmával, de 
a kegyelet meghatottságával lépünk e hantokhoz, s egy könnyet 
ejtünk... rájok, koszorú gyanánt... Ez a könny, mely beszivárog a 
rögökön át az életrehívó emberi akarat igaz csöppje... súgja meg a 
halottaknak valamennyink hívó üzenetét...

Mikszáth Kálmán

Halottak Napja

Kedves nagykovácsiak, akik gépjárművekkel 
áthaladtok Adyligeten!
Kérünk, ne száguldj át, tisztelj meg bennünket azzal, hogy 
csökkented a sebességed! Ne használd a belső utcáinkat egy-
két perc előnyért, ezzel indokolatlan zajt keltesz, felvered a 
port, nyugalmunkat, egészségünket rongálod!        

Köszönjük: Adyliget Barátai Alapítvány

Nagykovácsi egy újabb közterületi szemetessel gyarapo-
dott, ami A Virágos sétány és a Muskátli utca találkozásánál 
kialakított Virágos-parkban került elhelyezésre. Köszönjük a 
Nagykovácsi Önkormányzat által felajánlott szeméttárolót, és 
külön köszönjük Bárány Attilának, a Szurdok Kft. Ügyvezető 
Igazgatójának, valamint a munkatársainak az önzetlen, kor-
rekt munkát és segítséget a tároló felállításában. 

Kérünk minden polgárt, hogy vigyázzon Nagykovácsi ér-
tékeire. Tartsák tisztán, óvják ezt a gyönyörű természeti és 
épített környezetet, mindannyiunk közös otthonát.

Köszönettel
Felix Manjate
A Virágos Park Egyesület Elnöke

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS KERETÉBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT  
INGYENES ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ

Zöldhulladékok INGYENES begyűjtésének ideje:
2017. november 15 – 30. közötti időszakban 

Az akció keretében korlátlan mennyiségben – az ingatlanok elé kihe- 
lyezett – falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot – 
bármilyen átlátszó, átlátható zsákban –, valamint – 60x120 cm-es mé-
retben kötegelve – a kerti nyesedéket, feldarabolt, kis átmérőjű ágakat 
szállítják el.
Az akció keretében nem szállítják el a kerti kaparékot, fatörzseket, vas-
tag ágakat, a megadott méretben nem kötegelt zöldhulladékot, és a 
nem átlátható zsákban kihelyezett azonosíthatatlan hulladékot!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a település tisztaságának megőrzése 
érdekében, az elvitelre szánt zöldhulladékot a szállítás tervezett első 
napját megelőző napon, de legkésőbb az elszállítás első napján reggel 
6 óráig helyezzék ki.
Amennyiben a Vállalkozó a meghirdetett napon nem tudja elszállítani 
az összes zöldhulladékot, úgy az összegyűjtésről az azt követő napokon 
gondoskodni fog.

Fentiekkel kapcsolatban hívható telefonszám:
+36-30/419 3917 Klauser Balázs, Zöld Moszkvics Kft.
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„Ne szóval szeressünk, és ne ígéretekkel, hanem cselekedettel és valósággal.”
 János evangéliuma

2017 szeptembere: 
A Nagykovácsi TV 
kamerája előtt a 
Békás-tó múltjáról, 
jelenéről és a jövőjé- 
vel kapcsolatos ter- 
vekről kérdeztük Sze-
mesy Barbara alpol-
gármestert.  A nagy- 
kovácsi óvodások ki- 
rándulásainak gyak- 
ran célpontja a Békás-
tó. Erről Szabó Or-
solya óvodavezetővel 
beszélgettünk. In-
terjút készítettünk Gáspár Kornéliával a NAMI igazgatójával és Tábi 
Gyöngyike ének-zenetanárral a tervezett Kodály és Bartók emléknapról.
Október 9. „Hasfiók és fapofa.” címmel Sprok Antal faművész mesélt 
életéről, művészi pályájáról a 72. Pódiumon.  http://www.sprokdesign.hu/ 
Október 11. Kodályra és Bartókra emlékeztünk. Együtt énekeltünk az isko-
lásokkal  Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár vezetésével a Tisza István téren 
11 órakor. Közreműködtek a Nagykovácsi Muzsikások.

Az óvodások felfedezték a zenét – Délután különböző hangsze- 
rekkel ismerkedtek. Kipróbálhatták őket a NAMI új helyiségeiben, az Álta-
lános iskolában és a Faluházban.

Október 14.  Békás-tó 
A NATÜ munkatársai a megelőző napokban „járhatóvá” tették a Tinódi 
utca felőli bevezető utat, hogy a munkához szükséges járművek, eszközök 
megközelíthessék a tavat. Szombat reggel gyönyörű napsütés fogadta a 
Békás-tóhoz érkezőket.
Szücs László (ÖKO-HÍD Bt.) vezetésével közel száz önkéntes dolgozott 
reggel kilenctől délig. A Készenléti szolgálat csapata Honti Zoltán veze-
tésével letört, lelógó faágakat fűrészelt, vágott le. A Regnum Marianum 
és a Nagykovácsi 
Cserkészek csapa-
tai összeszedték a 
„hulladékot”, és a tó 
partján tervszerűen 
felhalmozták azokat. 
(Ezzel egy időben a 
Regnum Marianum 
csapatából néhá- 
nyan a Sebestyén-
kápolnát takarítot-
ták ki.) A többiek is 
hasonló feladatokat 
végeztek el korra és 
nemre való tekintet 
nélkül.

A megéhezettek 
zsíros és lekváros ke-
nyérrel csillapították 
éhségüket. A szom-
jasak pedig Gru-
bits György, illetve 
később Kemenes 
Gábor atya által ho-
zott teát kortyolgat-
ták.
Mindenki mosolygott. Mindenki jókedvű volt. Elvégezték a rájuk bízott, 
önkéntesen vállalt munkát. Tettek valamit a közösségért!  Munkájuk ered-
ményeként „kitisztult” a Békás tó medre. 
A parton több halomban levágott, összegyűjtött faágak, gallyak maga- 
sodtak. Ezeket még a nap folyamán, illetve a következő napokban elszállí-
totta a Zöld Moszkvics csapata. 
Köszönjük a következők támogatását, munkáját: Grubits György, 
Kemenes Gábor plébános, Készenléti Szolgálat,  Kispatak óvoda, Linum 
Alapítvány, NATÜ, Német Nemzetiségi Önkormányzat, NK Cserkészek, 
NK Önkormányzata, Regnum Marianum, NK Tévé, Készenléti szolgálat, 
Zöld Moszkvics... és minden lelkes önkéntesnek. 
Ui.: Nagyon örültünk, hogy sok fiatal meghallotta felhívásunkat, és eljöt-
tek segíteni
Október 24. Nárciszültetés a Sebestyén kápolnánál.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester üdvözlő szavai után Szabó Orsolya 
óvodavezető mesélt a gyerekeknek a nárciszok életéről, ezt követte a 
több éves hagyomány, a nárcisz ültetés.
Lapzárta után...
Október 30. 18 óra: Egyedül a Szent Írás című kiállítás megnyitója az 
Öregiskolában.
November 1. 16 óra: A temetőben a szentmise keretében emlékezünk 
meg a Nagykovácsi Polgári Egylet kezdeményezésére 26 évvel ezelőtt 
felállított harangláb készítőiről, és támogatóikról. 
A harangláb idén az önkormányzat által felújíttatásra került.
Megjegyzés
A felsorolt programok nem valósulhattak volna meg sok támogatónk, bará-
tunk aktív közreműködése és segítsége nélkül. Köszönjük MINDENKINEK.
A készített riportokat, felvételeket megtekinthetik a Nagykovácsi tévé 
Facebook oldalán. További képeket, dokumentációt találhatnak a 
közreműködő intézmények, szervezetek honlapjain.

Naplórészletek – Az összefogásnak nincs alternatívája
Szomolányi Attila
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Mit is mondhatna mást az intézményvezető egy ilyen remekül sikerült 
rendezvény után, mint a „Forgatag” címmel megtartott jótékonysági bál, 
mint azt: köszönöm. Vagy inkább így: köszönjük, hiszen a cél azonossá-
ga remek közösséget is teremtett, így célszerű mindannyiunk nevében  
nyilatkoznom. Tehát a köszönetnyilvánítás minden szereplőt megillet.
Egyrészt köszönet a kollégáimnak azért, hogy tavasz óta módszeresen, 
nagy lelkesedéssel szervezték a jótékonysági bált. Másrészt köszönjük a 
szülőknek az ügy kiemelkedő támogatását, valamint a hozzájuk köthető 
vállalkozóknak, hogy magukévá téve a nemes célt, miszerint meg kell 
újítanunk az iskolai játszóterünket, mellénk álltak. 

Köszönjük az iskolai szülői szervezet volt és jelenlegi elnökeinek, Zlinszky 
Piroskának és dr. Ábrahám Csillának azt, hogy ezt a közös célt felvállal-
ták. Köszönet a szülőknek a sok ötletért, megbeszélésért, jegyárusításért, 
a báli és a bál utáni munkákért. Köszönjük polgármester asszonynak, 
Kiszelné Mohos Katalinnak, amiért elvállalta a fővédnökséget, és azt, 
hogy tombola felajánlásával olyan lökést adott a többieknek is, hogy az 
értékes ajándékok elnyerésére kívánkozva valóban minden jegy elkelt. 
A Remeteszőlősi Önkormányzat is kivette a részét az adományozásból, 
tombola felajánlásból, köszönet érte. Köszönet a különlegesen ízléses 
díszítésért kollégáimnak, amiért úgy átvarázsolták a tornacsarnokot, hogy 
mindenki egy díszes koncertteremben érezhette magát. Köszönet a sok 
segítségért a fáradhatatlan technikai dolgozóinknak is. Köszönjük a kato-
likus és a református egyháznak a sok-sok eszközt. A NATÜ-nek és munka-
társainak a berendezések szállítását. A finom vacsorát Kuti Lacinak, és a 
Nagyszénás Menedékháznak. A katasztrófavédelmiseknek a biztosítási 
munkát. A Regnumos diákoknak a csarnok berendezését. A programok-
ban résztvevő előadóknak, együtteseknek a színvonalas produkciókat, 
megemlítve, hogy két kolléganőnk, Kuti Tündi és Mészáros Ildikó is re-
mek előadást nyújtottak, mint énekesek, a zenekarukkal együtt! Köszönet  
Herczku Ágnesnek, Nikola Parovnak, a Rézpatkó, a Szigony, a Tanband és a 
Coldwell zenekaroknak, a Nagykovácsi Muzsikásoknak, hogy produkcióik-
kal igazi báli hangulatot teremtettek, remekül éreztük magunkat. Érde-
kesen illeszkedtek egymáshoz a forgatag programjai, a népzene, néptánc, 
a balladai előadású könnyűzene és az igazi buli zenét játszó együttes 
produkciója. 

A bál nem csak, hogy remekül sikerült, elérte a célját is, mivel a bevétel 
hathatósan támogatja az iskolai játszótér megújítását. Öröm volt tapasz-
talni, hogy a közös célért mennyire egy közösségbe tud tartozni szülő és 
pedagógus egyaránt. Már ezért is megérte!

Köszönet az összefogásért 
az iskolai jótékonysági bál  
sikere kapcsán
Fehér Imre intézményvezető, Nagykovácsi Általános Iskola

A bál címszavakban: összefogás a gyermekeinkért, gyönyörű de-
koráció, remek műsor, vidám hangulat, finom vacsora ízletes házi 
desszertekkel és salátákkal.
Ami jó, azt tartsuk meg! Sőt, teremtsünk belőle hagyományt!
Ez a kijelentés jellemzi az immár harmadik éve megrendezett jóté- 
konysági iskolabált. Az alapötletet az adta, hogy mivel szűkösek isko-
lánk pénzügyi lehetőségei, ezért tanári-szülői összefogással szervezzünk 
jótékonysági bált, melynek bevételéből finanszírozhatjuk iskolánk va- 
lamely égetően szükséges fejlesztését, miközben mulatunk is egy jót.  
Az idei bál bevételéből az iskola udvarán található játszótér lesz felújít-
va, korszerűsítve, amit igencsak megtépázott a sok éves használat és az 
időjárás.
A szervezés idén is a tanárok, az iskolai szülői szervezet és a szülők össze-
fogásával történt, de most a főszerepet a tanári csapat vállalta: sikeresen. 
Remek programokkal, csodás dekorációval tették az estet színvonalassá.
A jótékonyságot minden résztvevő komolyan gondolta: a fellépők, a tom-
bola nyereményeinek felajánlói, a szponzorok, a támogatók, a szülők, a 
tanárok mind a szívükön viselik az iskola támogatását. A fellépők díjazás 
nélkül vállalták a szereplést, a támogatók nagyszerű felajánlásokat ad-
tak a bál lebonyolításához és a tombola nyereményeihez. A tanárok és 
a szülők áldozatkész munkája és összefogása is nagyszerűen működött, 
sőt, a faluban teljes volt az összefogás. Mindenki segített, amivel tudott, 
amire szükség volt: az Öregiskola, a Római Katolikus Közösség, a Reformá-
tus Közösség, az Önkormányzat, az iskola dolgozói, sok helyi vállalkozó és 
magánember.
De ne csak a bál szervezéséről legyen szó, hanem a szervezés 
eredményéről is!
A bálra este 7 órától érkeztek a vendégek, akik az üdvözlő itallal kezükben 
besétálhattak a ízlésesen feldíszített tornaterembe. Itt fél nyolctól remek 
műsor szórakoztatta a bálozókat, majd fenséges vacsora következett. A 
színvonalas műsort Herczku Ágnes és Nikola Parov, a Rézpatkó néptánc-
együttes, a Szigony zenekar, a Tanband tanárzenekar, a Nagykovácsi 
Muzsikások és Mester László szolgáltatta. Majd élőzenére folytatódhatott 
a tánc a Coldwell zenekar remek muzsikájának köszönhetően. A kellemes 
hangulatban mindenki megtalálhatta a saját ízlésének, hangulatának 
megfelelő programot. Részt vehettek a táncházban, vagy barátokkal 
beszélgethettek, avagy a folkkocsmában rophatták, esetleg pompás ze-
nékre táncoltathatták meg párjukat!
Ismét sikerült megvalósítani egy közös célt, egy álmot! Köszönjük min-
denkinek a sok segítséget, a részvételt! 
Jövőre – Veletek – ugyanitt!

Jótékonysági bál –  
forgatag az iskolában
Nagykovácsi, 2017. október 14.
Kaitz Alíz, ISZSZ tag
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Nagykovácsi gyönyörű földrajzi adottságokkal rendelkező kis falu. Az 
itt lakó felnőttek és gyermekek nap, mint nap érezhetik a természet kö-
zelségét. A kertes házak lehetőséget biztosítanak a különféle élőlények 
tartására. Napjainkban sokszor hallunk szomorú történeteket kidobott 
cicákról, bántalmazott kutyusokról. Sokat kell még ebben a témában 
fejlődnünk, amit nem lehet elég korán kezdeni. „Tanítsd meg a gyerme- 
kedet az állatok tiszteletére, ezzel tehetsz a legtöbbet az állatkínzás ellen!” 
– olvashatjuk, sokfelé ezt az idézetet, melyet mi pedagógusok is nagyon 
fontosnak tartunk. Emellett természetesen felmerül a felelős állattartás 
fogalmának fontossága is. 
Éppen ezért az Állatok Világnapja alkalmából meghívtuk iskolánkba a 
Nagykovácsi Cica Menedék és az Elszánt Állatvédők két tagját, Ziegler 
Linót és Nagy Gabriellát, akik védenceikkel, Málnával, a hófehér cica- 
lánnyal és Dömperrel, a sziámi kandúrral érkeztek. 
Az alsó tagozatos gyermekek nagy izgalommal várták az eseményt. A 
kötetlen beszélgetés során betekintést kaphattak a Cica Menedék és az ott 

gazdára váró élőlények 
életébe, megtalálásuk 
körülményeibe, jövőbeli 
kilátásaiba. Kiderült, 
hogy sokan tartanak 
otthon állatot és tájéko-
zottak a témában. 
Örültek, hogy itt a mi 
kis falunkban működik 
a Minimenedék és a 
közeljövőben többen is 
meglátogatnák szíve- 
sen, sőt cicát is örökbe 
fogadnánk onnan. A 
program zárásaként pe-
dig a türelmes, vendég cicákat is megsimogathatták. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk a programot az 5-6. év-
folyamosoknál megismételni, valamint folyamatosan tartani a kapcsolatot 
az állatvédőkkel és a menedékkel. 
Köszönjük nekik, hogy nálunk jártak és megmutatták munkájukat, 
elszántságukat.
„Amíg meg nem tapasztaljuk milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy 
része mélyen alszik.”  Anatole France

Vendégünk a Nagykovácsi 
Cica Menedék
Erdőszegi Klára tanító

Gyönyörű októberi napsütésben gyülekeztünk közös éneklésre a Temp-
lom téren, hogy a 135 éve született és 50 éve elhunyt Kodály Zoltánra 
emlékezzünk.
A Nagykovácsi Muzsikások a húrok közé csaptak, és több százan 
zendítettünk rá a tavaly  tanult népdalunkra: „Erdő, erdő, erdő, marosszéki 
kerek erdő”... Ezután a zeneszerző által gyűjtött és feldolgozott dalokból 
énekelt Simon Zselyke és Barlay Emese tanulónk. Felcsendült a „Székely 
fonó”-ból az „A csitári hegyek alatt”, a „Mátrai képek”-ből a „Madárka, 
madárka”, az „Esti dal”-ból az „Erdő mellett estvéledtem”. A szólisták tisz-
tán csengő hangját finoman festették alá a népi vonósok. Kicsik és nagyok 
áhítattal hallgatták csodaszép népdalainkat.  Ám amikor a „Kállai kettős” 
táncos ritmusú zenéje felcsendült, azonnal megmozdultak a kezek és a 
lábak. A megemlékezést közös énekléssel zártuk: az „Érik a szőlő” és a 
„Hull a szilva” című dalok csendültek fel a gyermekhangokon. Jókedvűen 
tértünk vissza az iskolába, ahol csengőszóként a „Bécsi harangjáték” foga-
dott bennünket a „Háry János”-ból.
Köszönet a feledhetetlen közös élményért támogatóinknak, a Nagyková- 
csi Önkormányzatnak, az Öregiskolának, a Linum Alapítványnak, a Nagy- 

kovácsi Muzsikásoknak és a Nagykovácsi Általános Iskolának! Köszönjük a 
hangosítást Görgényi Gábornak, a felvételeket Koszec Gyulának és Köves 
Szilviának.
Jövőre együtt ugyanitt, ugyanígy!

Tisztelet Kodálynak
Tábi Gyöngyike ének-zenetanár 

A napközis gyerekeknek csoportközi programokat szerveztünk október 4-én az Állatok világnapja 
alkalmából. Assisi Szent Ferenc nevéhez kapcsolódik ez a világnap, mivel ő volt a kereskedők, a 
természet és az állatok védőszentje. Szerette az állatokat és minden teremtményben Isten keze 
munkáját látta.

Ezen a napon állatokkal kapcsolatos érdekes ud-
vari játékokat szerveztünk a napköziseknek. Év-
folyamonként három helyszínt látogattak meg a 
gyerekek.
Ízelítő a programokból: Béka ugrató a tóba, 
sasozás, labdacica, állatjárások, róka és nyuszik, 
távolugrás az állatokat utánozva, kinn a bárány, 
sánta róka, ugróiskola állatrajzokkal.
Minden gyerek nagyon jól szórakozott ezen a délu-
tánon. A Zöld faliújságra pedig lerajzolták a diákok, 
hogy milyen állat életét mentették már meg. 
Ezek a kedves gyerekrajzok most is megtekinthetők 
az iskola folyosóján.  

Napközis csoportközi játékok  
az Állatok világnapján 
Tóth Mihályné napközis munkaközösségvezető
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A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumból ketten, Miszné 
Korenchy Anikó és Németh Ádám múzeumpedagógusok látogatták meg 
iskolánkat a Csokimánia nevezetű program keretében. Ezt az előadást 
elsősorban általános és középiskolásoknak szokták ajánlani és körül-
belül két óra hosszúságú, ha a múzeumban vesz részt rajta az ember. Az 
iskolában egy tanítási óra keretében kaphattak a gyerekek betekintést a 
csokikészítés és a csokifajták világába. Összesen 10 osztályba látogattak 
el vendégeink, akiket a gyerekek nagy szeretettel és izgalommal vártak.
Bevezetésként a múzeum is bemutatásra került pár szóban, majd nem- 
csak képek, hanem saját érzékszervi tapasztalás útján is megismerhet-
ték a gyerekek a kakaóbabot, kakaóvajat. Megtanulták, mi a különbség 

az ét- és a tejcsokoládé 
között, és azt is, hogy 
annál értékesebb és 
egészségesebb egy 
csokoládé, minél több 
kakaót tartalmaz. 
A gyerekek végig na- 
gyon figyeltek, érdeklő- 
dőek voltak. Bár min-
denre ennyi idő alatt 
nem jutott lehetőség, de a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen olvasz-
tott csokoládéval ostyát dísziteni, amiben nagyon kreatívak voltak.
A program lezárásaként, hogy teljes képet kapjanak a csokoládékészítés 
módjáról, másnap egy másik osztályt is vendégül látva, még egy kisfilmet 
is megnéztünk erről a szakmáról. 

Csokimánia
Szilágyi Domino pedagógiai asszisztens

2017. október 16-án Mészáros Lilla múzeumpedagógus a bélyegek varázs-
latos világába vezette be a gyerekeket. Meglepetésemre igen sok kisdiák 
ismerte már a bélyegek szerepét, pedig vélhetően ők már nem használják 
ezeket. Azonban, mint kiderült sok családban van bélyeggyűjtő album, 
így tehát találkoztak már velük.
Öröm volt látni, hogy az első pillanattól kezdve a foglalkozás utolsó per-
céig  folyamatos érdeklődést mutattak a téma iránt. Mészáros Lilla me-
séken keresztül, a gyerekekhez közelálló módon ismertette a bélyegek 
hasznosságát, sokszínűségét és hogy milyen nélkülözhetetlen  volt akkor, 
amikor  a levelezés még fénykorát élte.
Sok játékos feladatot kaptak. Csapatokat alkottak és izgalmas vetélkedő 
következett. Lilla felkészültségének, elhivatottságának, hozzáértésének 
köszönhetően a gyerekek érdeklődése egy percig sem lanyhult. Sokat 

tanultak, miközben élvezet-
tel tapasztaltam azt is, hogy 
milyen sok mindent tudnak 
ők is, hogy mennyire tájéko-
zottak.
A jutalmak kiosztását 
követően több tanuló ka-
pott kedvet a bélyegek 
gyűjtéséhez. Úgy vélem 
ennél jobban semmi sem 
fémjelezheti a foglalkozás 
hasznosságát. Köszönet il-
leti a szervezésért Balássy 
Dávid kollégámat és ter-
mészetesen a program 
múzeumpedagógusát, Mé-
száros Lillát.

Bélyegmúzeum
Balik Monika tanító
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás hete-
dikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek 
bővülésének elősegítésére.  
A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, sze-
mélyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Keretében magyarországi 
iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt 
a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapaszta-
lásokat szereznek a külhoni magyarságról. 
A tanév elején kaptuk a jó hírt, hogy sikerrel pályáztunk, és ősszel indul-
hatunk Erdélybe.  
2017. szeptember 28. és október 1. között a Nagykovácsi Általános Iskola 
42 hetedikes tanulója és négy kísérő tanár a nyertes pályázat eredmé-

nyeként felejthetetlen négy napot töltött a Partiumban és a történelmi 
Erdély szívében költségmentesen. Irodalmi barangolások Erdélyben – 200 
éve született Arany János – elnevezésű buszkiránduláson vehettünk részt 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a Student Lines 
utazási iroda szervezésében.
Jártunk Nagykárolyban, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megismerke-
désének színhelyén; Érmindszenten, az Ady Emlékházban; a „kincses” 
Kolozsváron bepillantást nyerhettünk a János Zsigmond Unitárius Kollé-
gium mindennapjaiba; megismerhettük személyesen Kallós Zoltán 
néprajztudóst Válaszúton; sétálhattunk Nagyvárad gyönyörűen felújított 
belvárosában; láthattuk Arany János szülőhelyét Nagyszalontán, és a híres 
Csonka torony termeiben megidézhettük a 200 éve született költő alakját. 
A gyermekek beszámolói tanúskodnak arról, hogy a pályázatnak 
köszönhetően életre szóló élményeket szereztek, közvetlenül élhet-
ték át a nemzeti összetartozást, a magyar kultúra határokon átívelő 
nagyszerűségét, gazdagságát.  Egy kis ízelítő a tanulók írásaiból:
A tanév elején megtudtuk, hogy sikeresen megnyerte a Nagykovácsi Ál-
talános Iskola a Határtalanul pályázatot. Szeptember végén el is indultunk 
Erdélybe, ahol nagyon sok érdekes helyen jártunk, és sok érdekes dolgot 
láthattunk: Nagyszalontán a Csonka tornyot, Arany János szülőházát, 
Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégiumot, a Házsongárdi 
temetőt stb. Nekem legjobban a Kollégium tetszett. Érdekes a története 
(...) Szívesen kipróbálnék ott egy hetet cserediákként.

Határtalanul –  
A nemzeti összetartozás 
programja
Reinheimer Rebeka 7.a

Nagykároly

Láttuk az Aranyszarvas fogadót, ahol Petőfi meglátta az ablakból későbbi 
feleségét, Szendrey Júliát.
Majd az első nap végén Érmindszentre mentünk, ahol alaposan megfi-
gyeltük Ady Endre szülőházát, majd megkoszorúztuk ennek a csodás 
költőnek a szobrát.

Handa Rozália 7.b

Kolozsvár 
Mikor reggel a busz ablakából megláttam a Szent Mihály-templomot és 
előtte Mátyás király szobrát, tudtam, hogy nekem ez a hely lesz a ked-
vencem. Bemehettünk a János Zsigmond Unitárius Kollégiumba, ahol 
magyar nyelven folyik a tanítás. A tanulók négy nyelvet tanulhatnak meg 
az érettségig: a magyaron kívül románul, angolul, és németül is.
Kolozsvár főterén kirakodó vásár volt. Szerencsére adtak időt a tanárok, 
hogy körbenézhessünk, esetleg vegyünk valamit az otthoniaknak. Fur- 
csa volt, hogy szinte minden ember, akit megszólítottam, magyar volt, 
vagy legalábbis tudott magyarul. Ezért tetszett legjobban az a nap, amit 
Kolozsváron töltöttünk. 

Trencsánszky Natasa 7.b

A János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója, Solymosi Zsolt nagy 
örömmel fogadott minket. Sok fontos dolgot elmondott az iskoláról. Nagy 
boldogság volt számomra, hogy mennyire vigyáznak a hagyományokra, 
és mennyire komolyan veszik a kereszténységet.

                                              Tóth Anna 7.b

Nagyon tetszett az iskola szellemisége, legfőképpen az, hogy min-
den diáknak az egyéniségét helyezik előtérbe, azt fejlesztik, amiben a 
leginkább tehetséges. (...)Az egyenruha viselését is jó ötletnek tartom. 
Számomra az összetartozást jelképezi. Mindemellett praktikus is, mert 
nem kell minden reggel az aktuális divattal foglalkozni. (...) Örömmel hal-
lottam, hogy a kötelező román nyelv mellett anyanyelvükön is tanulhat-
nak a magyar diákok.

Kővári Melinda 7.a

Lehetőségünk volt találkozni velünk egyidős magyar diákokkal.  Az isko-
lának saját kórusa van, mely sok helyen fellépett már, és sokan ismerik. 
Nyáron biciklitúrákat szerveznek, melyek mindig izgalmasak. Jó érzéssel 
töltött el, hogy az erdélyi magyar diákok nyelvükön tanulhatnak magas 
szinten.

Kovács Virág 7.b
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Megnéztük a Szent Mihály templomot, ahol gyönyörű régi freskók van-
nak.  Legjobban az óriási oltár tetszett. Olyan jó volt látni, hogy a padokon 
magyar nyelvű kották voltak.

Trencsánszky Zsófia 7.b

Ami nekem legjobban tetszett, Méhffi Jakab fogadója, amelyben Mátyás 
király született. Jó érzéssel töltött el, hogy ott állhatok, ahol egykoron a 
nagy királyunk meglátta a napvilágot.

Budai Virág 7.a

Gyalogszerrel mentünk a Házsongárdi temetőbe. Sok síremléket láttunk, 
többek között Apáczai Csere János és felesége sírjánál is jártunk. 

Géró Péter 7.b

Dsida Jenő, Kós Károly, Reményik Sándor sírjait néztük meg a nagy gesz-
tenyefák alatt. A temetőben csend volt, és mi sem hangoskodtunk úgy, 
mint máshol. Mindenki elámult a sírok és a környezet láttán.

Simon Keve 7.b

Válaszút

A harmadik napon elmentünk egy néprajzi múzeumba, amit Kallós Zol-
tán alapított. Ő gyűjtötte hetven éven át az ott kiállított tárgyakat. A 
szobák nagyon szépek voltak, tele mindenféle színes díszekkel, ruhák-
kal. Leginkább a piros, fekete, zöld és kék volt látható. A Mezőségből, 
Kalotaszegről és Moldvából hozta Kallós Zoltán a kiállítás anyagát. Leg-
jobban a tisztaszobák tetszettek.

Hornok B.  Bendegúz 7.a

A legnagyobb megtiszteltetés az volt, hogy találkozhattunk Kallós Zoltán-
nal is.

Laczkovits Lóránt 7.b

Nagyvárad
Szépséges épületeket láttam, és sok érdekességet hallottam például az 
Ady Emlékmúzeumban és a Fekete Sas Szálló passzázsában. Nagyon 
tetszett Nagyvárad káprázatos belvárosa.

Ullmann Ádám 7.a

Nagyszalonta
A Csonka toronyban Arany Jánosról tudhattunk meg többet, és elsétál-
tunk a rekonstruált szülőházához is. 
A kirándulás mindig is emlékezetes marad számomra (...) Jó kapcsolatépítő 
volt.

 Havady Patrícia 7.b

Nagyon tetszett a kirándulás, sokat tanultam, és örülök, hogy részese le-
hettem ennek a programnak.

Palásthy Emese 7.b

Életem egyik legkedvesebb kirándulása volt. (...) Megszámlálni sem tu-
dom, hány élményt gyűjtöttem. Nagyon elfáradtam ezáltal, de megérte! 
A Határtalanul pályázat a világ egyik legjobb dolga, amit csak kitalálhat-
tak. 

           Kaszás Ágoston 7.a
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Tavasszal elmosta az eső, most októberben viszont – talán éppen az  
egyensúly érdekében – mosolygós napsütés köszöntötte a Kispatak Óvo-
da Kaszáló utcai udvarára igyekvő, dolgozni akaró szülőket. Kora reggel 
megjelentek az apukák profi flexekkel felszerelkezve, hogy a tenger si-
maságát adják a festésre váró fajátékoknak. A női „szekció” a festés szép-
ségeiben merült el hosszú órákon át. Közben egy seregnyi fiatal vette 
be az óvodát a Regnum Marianum tagjai sorából, akik ásóval, kapával 
nekiálltak, hogy kiássák a mezítlábas park alapjait. Köszönet Veszelki Nola 
és Nina anyukájának a remek tervért. A Regnumos csapatok elvégez-
tek minden nehezebb őszi munkát a gyerekek kerti magas ágyásaiban.  
A tizenévesek között régi Kispatak óvodásokat fedeztünk fel, akik mo-
solya soha nem feledhető, örök emlék a szívünknek. Vojczek Judit a NATE 
alelnöke és Monoki Péterné (Legszebb konyhakertek országos első he- 
lyezettje) irányították a fiatalok sürgését, s kezük nyomán kiskertünk alig 
várja a tavaszi ébredést. Sőt Judit még az aprító gépét is elhozta, hogy 
az elszáradt málna töveket hasznosíthassuk komposztunk javára. A két 
szakember vállalta, hogy kiskertünk benépesítését tervekkel és közös 
munkával is segítik a jövőben. 
Érdemes mostanában szétnézni minálunk az udvaron, mert a szombati 
sürgés-forgás után a kinti világunk is még szebbé vált. Aki mindent látni 
szeretne, annak létrára kell állnia, mert a kisházak tetejét festők munkáját 
csak így szemlélheti meg!
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy két kezük munkájával tették  
szebbé gyerekeink óvodai környezetét.

Óvodaszépítés az udvaron
Szabó Orsolya

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, 
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szerete- 
tünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas éveiket. A Barackfa csoport nagycsoportos 
óvodásai rövid kis műsorral kedveskedtek a Nagykovácsi Idősek napján 
megjelent vendégeknek. A műsor végén sajátkészítésű süteménnyel 
kínálták meg az időseket a gyerekek. 

Kívánunk jó egészséget, tartalmas boldog életet minden idős ember-
társunknak!
„Múlik az idő őszre jár, de fénylik még a napsugár, aranyat szór és me- 
leget, örüljenek az öregek. 
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt 
velünk jövőre újra eljövünk.”                                                                                                    

(Sarkadi Sándor)

Idősek napja
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„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg 
gyerekek vannak, addig mese is lesz...”

(Csukás István)

Az idén első alkalommal Nagykovácsiban, a Faluházban és annak udvarán, 
környékén kialakítottunk egy meseösvényt, melyen 7 próbán kellett átjut-
nia mindenkinek.

Az első akadálynál 
rögtön két „feladatot” 
is kaptunk: 
Lándzsásútifüvet kel- 
lett keresnünk a réten 
és vizet kellett töl- 
tenünk a bográcsba, 
hogy mire az ösvény  
végére érünk, elké- 
szülhessen a minden 
bajra jó ’varázsital”. 

Tovább vándorolva 
át kellett jutnunk 
a kakasos kishídon 
úgy, hogy egy arany 
és szurkos szalag se 
szakadjon le és egyet- 
len csengő se szólal-
jon meg.

A faluház udvarán egyből 3 újabb akadályba ütköztünk. Az almásnál át kel-
lett dobni a labdákat a lyukas almákon. Célba kellett dobni a tűzkosárba és 
ha ez még nem lett volna elég, akkor csipesszel ki kellett szedni az almákat 
a vízzel teli tálból:

A diós akadálynál kin- 
cseket kellett keresni 
a dióval teli teknőben, 
majd gyorsan lecsap-
ni a csőből kiguruló 
aranydiókra és csak 
azokra. Befejezésül Pet 
palackokból, konzerves 
dobozokból és lufiból 
diós hangszereket ké- 
szíteni.

A kemencénél fát hordtunk, 
kenyeret dagasztottunk és mi 
magunk is kenyérré változ-
tunk, akiket ki kellett húzni a 
kemencéből, hogy meg ne 
égjünk.

A faluház ajtajában már 
semmi más dolgunk nem 
volt, mint kitalálni, hogy me-
lyik meséről is szólt a játék 
és, hogy hol is „hibáztunk” a 
játékok összeállítása során. 
Aztán persze ki is derült, 
hogy jó mesére gondoltunk-
e vagy tévedtünk, mert a 
„mese kuckóban” elhangzott 
a mese is.

A szorgalmas és a rest leány
„Volt egyszer egy öregem-
ber és egy öregasszony. Az 
öregasszonynak az előbbeni 
urától volt egy leánya, s a 
bácsinak is volt egy leánya 
az előbbeni feleségétől...”
Az utolsó „állomáson” színes 
kréták vártak és mindenki 
lerajzolhatta a mese legjob-
ban tetsző részletét.

És, ha elhiszitek, ha nem 
mire az ösvény végére 
jutottunk elkészült a 
lándzsásútifű szirup is, 
melyből kaptunk is egy 
kis üvegcsével és kisültek 
a cipók is, melyet haza- 
felé jóízűen el is majszol-
tunk. Valójában nincs min 
csodálkozni, hiszen varázs-
latokkal, mesével teli ösvé-
nyen jártunk, ahol minden 
csoda megtörténhet. 

Meseösvény vándorai
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Minden hétvégére jut egy-két mérkőzésünk, így nagyon sokfelé utaztunk 
a csapatainkkal.
Az Országos Serdülő Bajnokságban résztvevő fiú csapatunk többször 
is játszott Törökbálinton, ahol rendezőként fogadtuk Veresegyház 
csapatát, akivel már két évvel ezelőtt is parázs mérkőzéseket játszottunk 
a Gyermekbajnokság Fiú12-es csoportjában. 
Csapatunk egyik húzó embere Ormay Soma tanulmányait Alsóörsön 
folytatja, ahol az I. osztályban játszó Alsóörs Közalapítvány Kézilabda 
Utánpótlásnevelő Központ játékosa lett. Ezúton is kívánunk Neki sok 
sikert és örömöt új csapatában! 
Helyére ugyancsak kiváló játékosunk Molnár Farkas került, aki 
töretlen lendülettel vette át az irányítói posztot. Soron következő 
meccsünket az akkor aktuális tabellát vezető Csömör csapatával vívtuk, 
ahol megmutatkozott ellenfelünk sok éves rutinja, de srácaink is 
kidomborították küzdő szellemű játékukat, és pazar figurákkal sokszor 
zavarba hozták ellenfelüket.
A következő héten Gödre utaztunk a KASE otthonába. Csapatunk több 
tagja is igen fáradt volt, hiszen aznap még Fiú 14-es fiaink is játszottak 
Alsónémediben az Országos Gyermekbajnokság harmadik fordulójában, 
ahol a VSK Tököl, illetve a Ráckeve VKSK voltak a srácok ellenfelei.
A KASE elleni mérkőzésen sajnos megmutatkozott a fiúk fáradtsága, nem 
tudtuk a lépést tartani a fizikai fölényben lévő ellenfelünkkel.
Edzéseinken készülünk a Nemzeti Kézilabda Akadémia 
kiválasztó napjára, ahová csapatunk egyik meghatározó 
játékosa Kosztoványi András lett nevezve.
Serdülő leány csapatunk ebben a hónapban először 
a Gyöngyösi KK csapatát látta vendégül. Ellenfelünk 

az aktuális tabella második 
helyezettje, így betegségektől 
tizedelt csapatunknak nagyon 
kellett kapaszkodnia a rutinos 
ellenfél után.
Ezt követően Vácra utaztunk 
az aktuális tabellavezető DKA 
otthonába. A hatalmas rutinnal 
rendelkező ellenféllel szemben 
nem is volt kérdés az eredmény. 
Lányaink mégsem szontyolódtak 
el, hanem töretlen lendülettel 
vették az eléjük gördülő 
akadályokat.
Az Országos Gyermekbajnokság 
fordulóiban résztvevő Fiú 14-
es csapatunk Alsónémediben a 
sok hiányzó ellenére is kemény 
ellenfélnek bizonyult. Jelenleg 
a tabella 3. helyét foglalják el, 
ami bizakodásra ad okot. A 
kissé vontatottabb kezdés után 
mind több meccsrutint szerezve 
fogják behozni a tabella első két 
helyezettjét.
Gyere közénk és éld át a kézilabda 
varázsát, a játék örömét! A 
Nagykovácsi Sólymok SE 
szeretettel várja a 2002 és 2010 
között született fiúkat és lányokat, 
akik szeretnék kipróbálni magukat 
ebben a remek sportágban!

Mozgalmas október 
kézilabdázóinknál
Hajóssy Réka utánpótlás edző

Rövid kis beszámolónk címe több értelemben is igaz. Egyrészt minden 
héten egy fesztivál vagy focitorna vár csapatainkra, melyre nagy 
lelkesedéssel jönnek a srácok, másrészt az utóbbi két hónapban valóban 
fesztiválhangulat uralkodott csapatainknál. 
Ez megmutatkozott a magabiztos és sokszor valóban labdabiztos 
játékunkban, valamint a kimagasló gólarányú győzelmekben. A 
nagy gólarányú sikerek nem szabad, hogy elaltassanak bennünket, a  

téli szezonban is igyekszünk a 
lehetőségeinknek megfelelően 
maximálisan felkészülni, új kihí- 
vásokat, új feladatokat keresünk.
Ha korábban is megemlítettünk  
kitünő teljesítményeket, akkor 
október két „bajnoka” is kapjon 
méltó elismerést. Érdekes módon 
ezúttal mindketten remek szélső- 
játékukért érdemelték ki az elisme- 
rést egy-egy alkalommal. Lloyd  
Tristan és Hercegh Simon rend- 
kívüli lendülettel és eredményesen 
játszott a szélső posztokon, de 
minden csapatrészt maximális 
dicséret illet.
Nem gondoljuk, hogy mi lennénk 
a foci professzorai, csak tesszük 
a dolgunkat szívvel, ésszel, 
lelkesedéssel...
Szeretettel várjuk a labdarúgó 
palántákat, akik mozogni, sportolni 
szeretnének és részesei lenni egy 
remek közösségnek, a Sólymok 
csapatának!

Minden héten Fesztivál
Herold István utánpótlás edző
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A már megszokott módon, eseménydúsan telnek az őszi 
hónapok a NUSE környékén. A bajnokságok mellett mikor 
mi színesíti az életet, akár egy jó kis edzőmérkőzés az Ameri-
kai Iskolával (...és annak megtapasztalása, milyen is egy 
hibátlan pálya), vagy egy-egy nem várt sérülés (legutóbbit 
sajnos – már nem először – épp a pálya egyenetlensége 

okozta). De ez benne van a sportban, Nagykovácsi soha nem a csodás 
körülményeiről volt híres, de legyünk pozitívak: így még nagyobb  
fegyvertény, hogy ilyen sokan kitartanak, futballoznak. Örüljünk ennek 
és örüljünk minden kis fejlődésnek, ami történik pálya-ügyben, a körül-
ményeket illetően.
Nálunk, a NUSÉ-ban most az U14-es csapat viszi a prímet. A Pest Megyei 
bajnokságban az első három forduló után, 14:0-ás gólkülönbséggel ve-
zette a bajnokságot, majd egy 2:1-es vereség következett és egy 3:0-ás 
győzelem, így amikor ezek a sorok íródnak, a csapat az 5. forduló után 18 
rúgott és mindössze két kapott góllal, csak rosszabb gólkülönbségének 
köszönhetően nem tanyázik az élen.
Ezt nevezzük mi ’nulla pontnak’, vagyis még nem nyertünk semmit és 
nagyon messze van még a szezon vége, amikorra a sorrend kialakul, de 
hiszünk az elvégzett munkában, hisszük hogy jó úton haladunk.
Mindeközben október 22-én újabb sikeres Bozsik tornát rendeztünk, 
a környékbeli településekről több mint 150 gyerek érkezett és érezte 

magát kiválóan az egész napos 
rendezvényen. Ezek a napok 
mindig élményszámba mennek: 
a felnőttek kidőlnek, a gyerekek 
boldogok és ez így van rendjén.  
A kicsik már nagyon készülnek a 
téli kupaszezonra, a ’legnagyobb 
kicsik’ már a szokásos debreceni 
Mikulás Kupára is mennek majd 
az idén.
De jó híreink vannak az U16-ról 
és az U19-ről is, hiszen mindkét 

csapat izgalmas meccseket játszik. Ugyan becsúszik egy-egy kisebb 
vereség, de a mérlegük nem rossz, hősies küzdelmeinket pedig csak azok 
tudják igazán értékelni, akik kijárnak a mérkőzéseikre. Eredményeikről 
hétről-hétre beszámolunk a honlapunkon és a Facebook oldalunkon. 
Nagyon jó meccseket láthatnak a kilátogatók, érdemes figyelni ezeket a 
srácokat, főleg, ha arra gondolunk, mind itt nevelődtek nálunk.
Szóval, mi csak focizunk, tesszük a dolgunkat és közben figyelünk a már 
nem itt focizó, de a NUSE csapatában kezdő labdarúgókra is. Így gratu-
lálhatunk Váradi Ráhelnek, aki már a női U19-es válogatottban nyeri csa-
patával sorra a tétmeccseket, Golda Andrisnak, aki a Vasasnál tesz meg 
mindent az U17-ben, vagy éppen Németh Andrisnak, aki a Genk focistája 
és az U16-os válogatott oszlopos tagja.
Ők nálunk kezdtek, Andris kivételével több évet itt játszottak, sőt, ha te-
hetik, ma is visszajárnak közénk.
Ráhelnek külön gratulálunk, hisz lapzárta előtt derült ki, veretlenül jutot-
tak az EB selejtező elit körébe!! Hajrá lányok, csak így tovább! Szurkolunk 
nektek!
Figyelem! A medve nem játék! 
Ha tartozni akarsz egy jó közösséghez, ahol profi edzők 
nevelik a jövő futballistáit 5-től 19 éves korig, akkor itt a 
helyed!

Őszi NUSE-menetelés

Kedves Szülők!
Önkormányzatunk évekkel ezelőtt csatlakozott a

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!”
programhoz, amit ebben az évben is meghirdetünk!

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által elindított kezdeményezés célja, 
hogy az adott településen annyi Magyarországon őshonos facsemete kerül-
jön elültetésre, ahány gyermek abban az évben megszületett.

Az ültetésre azon családok jelentkezését várjuk, akiknek gyermekük  
2016. szeptember 1. és 2017. szeptember 1. között született és vál-
lalják az elültetett fák későbbi gondozását.
Ugyancsak várjuk azon szülők jelentkezését is, akik a korábbi évek során már 

részt vettek a programban, azonban 
időközben gyermekük fája vagy név-
táblája kiszáradt vagy eltűnt, így azok 
pótlását szeretnék igényelni.

Jelentkezni írásban lehet az alábbi  
e-mail címen 2017. november 15-ig!

ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu

Az ültetés tervezett ideje 2017. no-
vember 24. péntek, délután 14:30.  
Az esemény további részleteiről a 
jelentkezőket e-mailben értesítjük.

Facsemete ültetés

Az évek hosszú során az ember megöregszik,
Ez a megfogalmazás nem kimondottan tetszik.
Szebb az, hogy idővel szép korúvá válik,
Éltesse az Isten őket sokáig.

Vágynak ők is figyelemre, elismerésre,
Mindahányan hálásak lennének érte.
Ezért hát Nagykovácsi önkormányzata,
Elismerően gondolt a szép korúakra.

Hatvanöt éves kortól, minden betöltött öt év után,
Jár egy ötezer forintos Erzsébet utalvány.
Nem az összeg a fontos, hanem a figyelem,
Ezért hát köszönettel kalapomat emelem.

Mivel, hogy sok helyen nincs ez így,
Ezért ne legyen senki irigy.
Hogy Nagykovácsin ez így van éppen,
Mi szép korúak, köszönjük szépen.

Szépkorúak
Lányi Géza
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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

Talán hihetetlen, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár könyv-
tári szárnyának és az intézmény alapításának még csak 10 éve. Korábban 
az általános iskola emeletén működött a könyvtár, sokkal nehezebben 
megközelíthető módon, kisebb alapterületen, szerényebb állománnyal, 
kevesebb szolgáltatással. 
Visszaemlékezve az indulásra, azokra az évekre, amikor az „Öregiskola”, 
a könyvtár, közösségi ház jelenlegi formájában még csak álom volt, egy 
fotó kiállítás nyílt meg az ünnepi héten. A fotók Köves Szilvia munkái. A 
képek 2004-ben készültek, azokat a pillanatokat örökítik meg, amikor a 
nagykovácsi művészek és művészetpártolók, az Öregiskola ügyének tá-
mogatói, az épületet szerető egykori diákok kinyitották az épület kapuit 
és átadták az eredeti szépségét még romos formájában is megőrző épü- 
letet a művészetek számára pár órára, ízlelgetve, milyen lehetne, ha az 
épület újra a kultúra ügyét szolgálhatná.  
Az Öregiskola idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendez- 
vénysorozathoz, amely alkalomból az ország szinte minden könyvtárában 
ünnepi események zajlottak, így a mi könyvtárunkban is. Hagyományosan 
ezen a héten ünnepi nyitvatartással és megannyi meglepetéssel vártuk az 
olvasókat. Az új olvasóink ingyen iratkozhattak be, azok az olvasók, akik  
esetleg lejárt kölcsönzésű könyvvel tartoztak, ezen a héten visszahozhat-
ták, késedelmi díj nélkül. Sokan rendezték ezen a héten régi tartozásukat és 
örvendetes számú új olvasót avattunk körünkben. 
Természetesen a régi olvasóinknak is szerettünk volna kedvezni, így ha- 
gyományosan már tizedik alkalommal adtuk át a Könyvfaló-díjakat. Ebben 
a díjban azok részesülnek, akik az évben a legszorgalmasabb kölcsönzőink 
voltak, akik a legtöbb könyvet vették ki a könyvtárunkból. Több kate- 
góriában is díjaztuk a legjobbakat. Felnőtt kategóriában: Dr. Giczy György, 
Dr. Schaffauser Franzné és Varga Imréné voltak a nyertesek, míg a gyer-
mekek között igazi olvasó családokat köszönthettünk, hiszen a díjazottak: 
Bánfi Bulcsú és Lóránt, Felső-Földes Barnabás és Farkas, illetve Bozán Zsu-
zsanna, Júlia, Zsófia és Zsolt voltak. 
A Könyvfaló-díj kis szobrát idén Pócs Eszter tervezte és készítette el. A két- 
oldalú fából készült alkotás mozgatva nyerte el igazi alakját. Így a nyelé-
nél forgatva a tárgyat az egyik oldalán szereplő kis ló figura a hátán lévő 
nyitott-zárt könyvvel igazi pegazussá változott, szárnyra kapott. 
A díjakat idén meglepetésként Varró Dániel adta át Bata Zsófia és Illés  
Gabriella könyvtárosok körében. Varró Dániel nemcsak a díjak átadásában 
vett részt, előtte a kisebb irodalombarátoknak tartott interaktív foglal- 
kozást. A vetített képeken megelevenedtek a Maszat-hegy kedves vagy ép-
pen félelmetes figurái, mesebeli karakterek. A közös játékban megtudhat-
tuk, hogy Dániel, aki inkább még mindig Daninak tartja magát már gyerek 

korában is költő szeretett volna lenni. Talán, mert a matematika világa nem 
vonzotta annyira, mint a rímek mesebirodalma. Ügyesen találták ki a gye- 
rekek a rímes találós kérdéseket, tanulhattak verset, hozzá való játékokat. 
Az ünnepre elkészült a korábbi Könyvfaló-díjasokat bemutató portré össze-
állítás, amely a bejárati boltíves nagykapu mögé került.

A Könyves Vasárnap felnőtteknek szóló ünnepi műsorában Piros Il-
dikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes színész a Turay Ida Színház 
produkciójával lépett fel. A darab Szabó Magda emlékét idézte meg.  
Szabó Magda születésének százéves évfordulójára emlékeztünk az Abi-
gél és más regényeinek felelevenítésével, interjú részletek felolvasásával,  
megrajzolva az írónő sajátos, karakteres portréját. Piros Ildikó szín- 
művésznő az Abigél című film legendás Zsuzsanna nővéreként él sokunk 
emlékezetében, a produkció plakátján és a vetítésen is felidézhettük a 
páratlan alakítás képeit. 
A hétvége során nem ez volt az első teltházas programunk. Szombaton 
Pál Feri atya műsorát, tanításait hallgathattuk. Impulzív előadásmódja, a  
könnyed befogadás lehetősége, a szórakoztató stílus komoly mondanivalót 
tartogatott, ez alkalommal a párkapcsolatról. Szerelemről, házasságról, sa-
játos észlelési technikáinkról, azok változásairól és ezen változások derűs 
kezelési lehetőségeiről hallhattunk nem fejfájásos módon, mindent elsöprő 
jókedvbe és emberszeretetbe ágyazva. 
Igazi ünnepnapjai voltak ezek az Öregiskolának. Hétköznapjainkon 
is hasonló figyelemmel várjuk az olvasókat. A könyvtári részleg he-
tente átlagosan 140-150 kölcsönzőt szolgál ki, 500 körüli dokumentum  
visszahozatala, kiadása, hosszabbítása folyik. Az állomány havonta le-
galább kétszer bővül, újul. Így a megjelenő szépirodalmi, szakirodalmi, 
ismeretterjesztő, gyermek- és ifjúsági művek szinte a bolti forgalomba 
kerüléssel egyidőben elérhetőek.

Könyvtári Hét  
és Könyves Vasárnap
G. Furulyás Katalin



212017. november

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár  

November 13. hétfő 10:00 – Babakoncert – Romantikus melódiák
0-3 éveseknek és szüleiknek
Fellépnek a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai
Belépő: 500 Ft/fő

November 13. hétfő 19:00 - Az én pódiumom
„Titok” – Gondolatok anyanyelvünkről. A pódiumon Diósi Felícia,  
Papp Katalin és Csizmadia Béla. (Határon túl született barátaink  
mondják el gondolataikat anyanyelvünkről.)

November 14. kedd 17:30
A családi élet lélektana. Házasság – az új világ építése címmel dr. Süle 
Ferenc interaktív előadássorozatának 4. része

November 16. csütörtök 9:00, 10:00, 11:00
A Kópé bérlet 2. előadása
Marica Produkció: No megállj csak, Kancsil!

November 17. péntek 18:30
Író-olvasó találkozó Dragomán Györggyel
 

November 17. péntek 19:00–21:00
Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai. Tánctudás nem 
szükséges.
Oktató: Vojczek Judit (70/378 5077)
Belépő: 1000 Ft/fő

November 18. szombat 9:00–13:00
Közösségi Garázsvásár az Öregiskolában
Szombaton a könyvtár nyitva tart

November 19. vasárnap 13:00
Jó ebédhez jár a séta – séta a Meszes tetőre
Találkozó: Tisza István tér, buszmegálló
Táv: 11 km, szintemelkedés: 250 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/9303457)

November 21. kedd 17:30
A családi élet lélektana. Házasság – az új világ építése címmel  
dr. Süle Ferenc interaktív előadássorozatának 5. része

November 23. csütörtök 18:30
NATE Esték - David Attenborough: Hány ember élhet a Földön című 
filmjének vetítése, majd beszélgetés

December 1. péntek
17:00 Aprók tánca – Gyermektáncház
18:00 Tini táncház – Élő zenével, tánctanítással
A táncházat vezeti: Czene Zsuzsa táncpedagógus – Belépő: 500 Ft/fő

December 8. péntek 19:00 órakor Jazz klub az Öregiskolában
Kanizsa Gina – Standard Time koncert
örökzöld dallamok, jazz standard-ek, saját szerzemények
forró tea, forralt bor, zsíroskenyér – Belépő: 500 Ft/fő

December 11. hétfő
A Kópé bérlet 3. előadása
9:00 Meseerdő Bábszínház: Kormos Kata
10:00, 11:00 Meseerdő Bábszínház: A legszebb karácsonyfa

December 11. hétfő 19:00 - Az én pódiumom
A szeretetről advent idején. Közreműködnek a nagykovácsi gyerekek.

Novemberi és decemberi programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

Az Idősek világnapja alkalmából rövid, vidám kis műsort állítottam össze 
a szépkorúaknak. Mivel tavaly is nagyon jól éreztük magunkat, amikor az 
apáca táncot kiötlöttük, most is egy táncra esett a választásom. Charlestont 
táncoltunk nyolcan, vállalkozó szellemű, táncos lábú hölgyek.

Bár csak három hetünk volt a koreográfiára, nagy lelkesedéssel álltunk neki 
a tánctanulásnak, hogy időre összeálljon. Remek hangulatban telt min- 
den próba! Szerintem ezzel a kis csapattal most ismertük és szerettük meg 
egymást igazán. Az egész egy nagyon jó móka, nagyon jó szórakozás volt 
és kikapcsolódás a hétköznapokból és nem utolsó sorban, nagyon jó kis 
mozgás volt nekünk. Talán látszott: mindenki karcsúbb lett pár centivel!
Bár a színpadhoz nem vagyunk szokva és a lámpaláz is kissé megza- 

vart minket, de a 
nagyszámú kö- 
zönség ovációja és  
tapsa nagy örö- 
met, sőt boldog-
ságot okozott ne- 
künk.
Ezúton is köszön-
jük a lehetőséget 
a fellépő ruhákhoz 
és a szép fehér ró- 
zsákat a közönség- 
nek és Böbének!
Az egész szu-
per három hetet 
köszönöm nektek 
lányok!!!

Az Idősek napja margójára
Vilhelm Ibolya

Lányok: Tompos Marika, Báthi Marika,  
Nagyné Györgyike, Pocema Marika, Bakóné Etus, 

Kalmárné Ica, Tóth Ákosné Éva
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Október

Lotti, Liza Róza , Boldizsár,  
Gergely, Blanka, Berta,  

Kolos, Norina 

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
Rendelő: 06-26-389-522
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábos Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469

II. körzet: Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 11.30–14.00

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

2017. nov.16-án, nov. 30-án, csütörtökön  
dr. Jakab Erika továbbképzés miatt nem rendel.

Helyettese dr. Kordé Izabella,  
aki a saját rendelési idejében várja a betegeket.

November 10-én, pénteken dr. Jakab Erika 8-11 között 
rendel, dr. Kordé Izabella 12-15 óra között  

várja a betegeket.
2017. december 8-án, pénteken dr. Jakab Erika 
továbbképzés miatt nem rendel. Ezen a napon  

csak dr. Kordé Izabella rendel 8-11 között. 

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

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

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

November 2., 6-7-én Dr. Solynóczki Katalin  
szabadságon

November 13-tól 21-ig Dr. Koltay Angéla  
szabadságon lesz.

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
november 3. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
november 10. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
 november 17. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
november 24. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András 
december 01. 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
ideiglenesen Budakeszi, Fő utca 43-45.  

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  
Rendelési időn túl 

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

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40

Halottaink
Október

Nagy László (93)
Jobbágy Lajos Andrásné  

Pázmán Margit (76)
Szabó János (59)

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

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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