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Az agglomeráció településeinek jelentős része alvótelepülés, azaz 
a lakosság ingázik munkavégzés, tanulás céljából, és leginkább 
csak aludni jár haza, nem vesz részt a közösség életében, így nem 
alakul ki a belső igény a beilleszkedésre, az azonosulásra sem.  
Biztos vagyok abban, hogy minden agglomerációs település pol-
gármestere prioritásként kezeli a közösségépítést. 
Egy „gondozott”, jól felépített közösség ugyanis összetartóbbá 
válik, védőhálót jelent tagjainak, többet hajlandóak tenni a közös 
célok érdekében, növekszik a közösségi morál, és csökken a  
konfliktus a helyi társadalmon belül. Már önmagában ezért ér-
demes figyelmet szentelni a közösségépítésre, s emellett mindig 
kiderül, hogy bár egyre inkább atomizált és zárkózó a társadal-
munk, az emberek nem szívesen élnek lélektelen alvótelepü- 
léseken. 
A Varázskastély jelentősége ezért is túlmutat önmagán. Nagyon 
fontos találkozási pont a családok számára, ahol beszélgethetnek, ismerkedhetnek: 
– Ti is itt? 
– Mi is itt. 
– Mióta?
– Te jó ég, nem is tudtam! De jó! – sok ilyen találkozásnak voltam szem- és fültanúja.
Mivel a rendezvény ingyenes, úgy is mondhatnám, nem egy jó üzlet az önkormányzatnak, főleg 
nem egy olyan szerény költségvetéssel bíró önkormányzatnak, mint Nagykovácsi. Ha csak fiskális 
szempontokat vettünk volna figyelembe, nem tartottuk volna meg immár az ötödik családi fesz-
tivált. A Képviselő-testület szerencsére nem így gondolkodik nálunk. A Varázskastély számunkra 
együtt tevékenykedő emberek csoportját jelenti. Egy ideát, ami az együvé tartozás érzetét kelti a 
lakosságban. Az elmúlt két évben a súlyos járványhelyzet miatt olyan közösség voltunk, ahol együtt 
voltunk magányosak. Elmaradtak a közösségi találkozások lehetőségei, a kézfogások. Talán ezért is 
volt idén ennyire népszerű a Varázskastély. Rekordszámú látogató, hihetetlen műfaji sokszínűség 
jellemezte. A hivatásos előadóművészek mellett a Nagykovácsiban működő művészeti csoportok is 
megmutatták magukat, a magyar néptánctól kezdve a sváb hagyományokon át a jazztáncig min-
den elfért egymás mellett a családi fesztiválon. Köszönöm a lelkes fellépők szereplését és köszönöm 
az intézmények dolgozóinak, hogy minden Varázskastély fesztiválon számíthatnak rájuk a nagyko-
vácsi családok. 
Jól érezték magukat a helyiek is és az idelátogatók is. Köszönöm a Képviselő-testületnek a támoga-
tást, hogy a Varázskastélyt két év kihagyás után idén megrendezhettük. A családok helyben találtak 
kikapcsolódási lehetőséget. Örültek. Köszönték. Elképesztő energiája volt a közösségnek. Ez a két 
nap igazolta azt a hét évvel ezelőtti döntést, amit még kezdő polgármesterként fontosnak éreztem, 
hogy bár nem tudunk versenyezni a fővárosi kínálattal, és nem is szabad ebbe a versenybe beszállni, 
de fontos, hogy legyen legalább egy emblematikus rendezvényünk, ami a helyi találkozások szín-
tere tud lenni. 

•  Azért, hogy otthon érezhessük ma-
gunkat egy tömegben. 
•  Azért, hogy újak és régiek képesek 
legyenek a kerítésükön kívüli világhoz is 
kötődni.
•   Azért, hogy az önkormányzat a saját esz-

közeivel tevékeny alakítója legyen an-
nak, hogy lokálpatriótává váljanak azok 
is, akik ma még csak egy agglomerációs 
alvótelepülés lakóinak érzik magukat. 

Köszönöm, hogy közösen dolgozunk a 
célokért. Köszönöm, hogy közösen örü- 
lünk az eredményeknek.
Mindenki hozzátesz!
Mindenki hozzá(d)tesz!
Szeretünk, Nagykovácsi!

A Varázskastély jelentősége  
túlmutat önmagán
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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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
Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék; Méhes Erika mehes.erika@nagykovacsi.hu 110 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

Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadóórája
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

Grégerné Papp Ildikó jegyző fogadóórája     dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
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 fogadóórája
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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu 101 mellék 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
penzugy@nagykovacsi.hu • ado@nagykovacsi.hu
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 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 fogadóórája
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
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Halbauer Nikolett halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu  130 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

A parlagfű az egyik legismertebb gyomnövényünk, mezőgazdasági 
és humán-egészségügyi kártétele rendkívül jelentős. A parlagfű 
Magyarország szántóföldjein és egyéb bolygatott területein évről 
évre óriási számban jelenik meg, ami a növénytermesztésben jelentős 
többletköltségeket, a humán-egészségügyben pedig erőteljes allergiás 
tüneteket idézhet elő az arra érzékenyeknél.
 A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, 
illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – 
amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a 
mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést (kaszáltatást), 
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
A jegyző által elrendelt kényszerkaszálást az általa megbízott vállalkozók 
végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az 
ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös 
érdeke, és eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással 
érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. 
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, 
hogy a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a 
vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
Amennyiben parlagfűvel fertőzött területet észlel, lehetősége van, hogy 
jelezze ezt a Parlagfű Bejelentő Rendszeren (PBR) keresztül jelezni ezt az 
illetékes hatóságok felé: https://pbr.nebih.gov.hu

Hogyan védekezhetünk a parlagfű ellen?
A kézi gyomlálás és kapálás az egyik leghatékonyabb módszer. Ezt 
a módszert csak a virágzás előtti időben ajánljuk, mert a nagy tömegű 
virágporral való találkozás egészségre gyakorolt hatása minden 
életkorban kedvezőtlen. Ennek végzése kesztyűvel ajánlott, mert a 
növény minden része allergén (allergizáló hatású).
A kaszálás és a legeltetés további környezet- és költségkímélő védekezési 
mód. A növényeket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet, minél 
előbb tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva 
elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények így kevésbé 
hajlamosak újrahajtani, illetve késleltethető az újravirágzás.

Tegyünk együtt egy mindenki számára élhető Nagykovácsiért!

Parlagfű-mentesítés – kötelezettség, közös érdek
Szemesy Barbara – alpolgármester
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A Képviselő-testület június 23-án rendkívüli testületi ülést tartott, az 
ülés összehívásának indoka a NATÜ intézményvezetői pályázatának 
bírálata volt. Az ülés előtt a Pénzügyi és az Ügyrendi bizottság részle-
tesen megtárgyalta és véleményezte az előterjesztéseket.
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester asszony napirend előtti tájékozta-
tást adott arról, hogy korábbi testületi döntés alapján beadásra került a 
TOP_Plusz Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat, 
mely az Öregiskola, az 56-os emlékszoba és a Faluház épületét érinti. 
A pályázati projekt az intézmény épületeinek szinte teljes energetikai 
korszerűsítésére kiterjed, így az eredményes pályázat komoly fejlesztést 
eredményezne. 
Az első napirend keretében az Erdő utca (841 hrsz.) önkormányzati tu- 
lajdonú terület tekintetében döntés született az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről 
szóló 36/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta Dr. Hadusfalvy-Sudár 
Soma számára, hogy a Kolozsvár tér 1. szám alatti ingatlan behajtóján a 
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete mentőtiszti/mentőorvosi 
személygépkocsija részére saját költségen fedett gépkocsibeállót léte-
sítsen. 
Döntött a testület a Nagykovácsi Cincér utca útépítési közössége által 
kezdeményezett útépítés beruházási munkálatainak jóváhagyásáról, va- 
lamint az utca kivitelezéséhez az összköltség 30%-ának megfelelő, brut-
tó 7.746.332,- Ft összegű támogatás biztosításáról.
A Kossuth Lajos utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
udvarából, 220 m2 alapterületű ingatlanrészt, 2022. július 4. napjától,  
200,- Ft + Áfa/m2/hó bérleti díjért, az önkormányzat határozatlan időre 

bérbe ad. Bérlő köteles a bérelt ingatlanrész határoló kerítését átépíteni, 
hogy a fennmaradó önkormányzati területrész lehatárolása és annak 
tulajdonos általi megközelíthetősége biztosított legyen. A határozat 
elfogadásával egyidejűleg az ingatlanrész korábbi bérletére vonatkozó 
46/2012. (V. 21.) határozat visszavonásra került.
Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület pályázati eljárást köve- 
tően úgy döntött, hogy a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 
intézményvezetői feladatának ellátásával 2022. július 1. napjától 2027. jú-
nius 30. napjáig tartó határozott időre a jelenlegi intézményvezetőt, Kán-
tor Ágnest bízza meg. 
A Képviselő-testület a Nagykovácsi belterület 870/3 hrsz. alatt nyilvántar-
tott ingatlan tekintetében a Park u. 33. szám alatt és Kolozsvár u. 58. szám 
alatti ingatlan tulajdonosai által felajánlott br. 10.000 Ft/m2 vételárat  
nem fogadta el. Az ingatlan értékesítése tárgyában született Z-43/2022. 
(III. 24.) határozatban megjelölt vételárat 17.500 Ft+Áfa/m2 összegre mó-
dosította azzal, hogy a vételár kifizetésére – a tulajdonjog fenntartása 
mellett – 12-18 havi jegybanki alapkamat összegével növelt részletfize-
tést biztosít. Az Önkormányzat értékesítési ajánlatát 2022. szeptember 
30-ig tartja fent. 
Az Önkormányzat a tulajdonát képező Nagykovácsi Erdő utcából a Helyi 
Építési Szabályzat Szabályozási Tervi mellékletének megfelelő szabá-
lyozással egyetértésben, a Park u. 51. ingatlan tulajdonosa részére cca. 
190 m2 területrészt 29.000 Ft/m2 + Áfa áron értékesít. Az Önkormányzat 
értékesítési ajánlatát 2022. december 31-ig tartja fent. A telekalakítással 
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

A településen közlekedve sokszor tapasztaljuk, hogy egy-egy 
kereszteződés balesetveszélyes, mert a sarokra épített kerítés, vagy 
telepített növényzet gátolja a beláthatóságot. Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának településképi rendeletében (TKR) – a kerítéssel 
kapcsolatban az alábbi szabályozás került megalkotásra:
–  Az utcafronti kerítés: Belterületen a telek határain létesített kerítés 

maximum 50 cm magas lábazattal, legalább 50% átláthatósággal, a te- 
lek egy-egy oldalhatárán álló kerítésrészre vonatkozóan egybefüggően 
legfeljebb 2,0 m2 teljesen tömör felülettel alakítandó ki, kivéve az 
Ófalu településrész területét, ahol tömör kerítésfal csak terméskőből, 
látszó, nem vakolt felülettel, legfeljebb 1,2 m magassággal építendő. A 
telekhatáron kerítés a rendezett terepszinttől mérve legfeljebb 1,8 m 
magassággal létesítendő. 

–  Saroktelek esetében: A telek határain épített kerítésnek saroktelkek 
esetében a telek sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a lábazat feletti 
teljes felületen áttört kialakításúnak kell lennie.

A 21/2017-es környezetvédelmi rendeletünk alapján az ingatlan 
tulajdonos az ingatlanát határoló zöldsávban növénysor telepítést és 
füvesítést saját költségén a következő szabályok betartásával végezhet:
–  fák, bokrok és cserjék a gyalogos és közúti forgalmat nem 

veszélyeztethetik, ezért a járda felett a fák ágai maximum 2 méter 
magasságig, az útszelvény felett maximum 3 méter magasságig 
érhetnek le. Az útkereszteződéseknél a saroktól számított 5 méteren 
belül sövény, cserje és bokor nem telepíthető. A közterületre telepített 
cserjék magassága maximum 1 méter lehet.

A közúti közlekedés biztonságának érdekében az önkormányzat 
kérelmére elrendelhető az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó 
kerítés, fa, illetve egyéb növényzet eltávolítása. Az elkövetkezendő 
hónapokban ezen szabályozások betartására kiemelt figyelmet fordítunk, 
így kérünk minden érintett ingatlantulajdonost, hogy a balesetveszélyes 
állapotot mielőbb szűntesse meg a növényzet kiirtásával, illetve a 
kerítések átláthatóvá tételével. Együttműködésüket előre is köszönjük!

Útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet, 
vagy átlátást akadályozó kerítés eltávolításának elrendelése 
Szemesy Barbara – alpolgármester

Polgármesteri hivatalunkkal közösen a Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 2022. június 28-án – az előző 
évekhez hasonlóan – munkaügyi és adóellenőrzést tarott néhány 
Nagykovácsiban folyó építkezésen.
Az akcióban – két csoportra bontva – négy közterület-felügyelő, 
kettő rendőr, kettő helyi adós kolléga, a munkaügyesektől kettő, 
a munkavédelemtől egy kormányhivatali munkatárs vett részt. Az 
ellenőrzések helyszínének meghatározása, az ellenőrzés előkészítése és 
koordinálása hivatali szinten történt. Az ellenőrzés összesen 14 építési 
helyszínt érintett. 

Az építkezések közül 7 esetében minden rendben volt, nem volt 
bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállaló. Két helyszínen egy-egy, 
egy helyszínen pedig két fő dolgozott bejelentés nélkül. Az ellenőrök 
három esetben találtak – nem súlyos – szabálytalanságot. Egy esetben 
alapvető munkavédelmi hiányosságok miatt a munkavédelmis kolléga 
ideiglenesen felfüggesztette az építkezést. 
Összefoglalva elmondható, hogy az ellenőrzött építkezéseken dolgozók 
a munkáltatóknál általában be voltak jelentve. A rendőrség munkatársai 
körözött személyt szerencsére nem találtak, és az ellenőrzöttek teljes 
mértékben együttműködők voltak. 

Építkezések hatósági ellenőrzése
Grégerné Papp Ildikó jegyző
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Adóügyek
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus hónapban kiküldésre kerülnek az 
egyenlegértesítők postai úton, illetve elektronikusan (ügyfélkapura), me-
lyek tartalmazzák a II. félévi adófizetési kötelezettségeket és az esetleges 
hátralékokat is.

2022. II. félévi adók befizetésének határideje: szeptember 15.
Az adó befizetésével vagy a tartozással kapcsolatban kérdéseiket az  
ado@nagykovacsi.hu-ra jelezzék, vagy telefonos elérhetőségeinken.    
Tájékoztatjuk adófizetőinket továbbá, hogy a hátralékos összegek besze-
désére irányuló behajtási/végrehajtási cselekmények megindítása esetén a 
Helyi Adóhatóság 5.000 forint mértékű végrehajtási költségátalányt számít 
fel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre 
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú 
telefonos -azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

https://ohp.asp.Igov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fo- 
gadjuk.
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:
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 
összeget külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztály-
hoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtat-
ványon az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a 
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenfor-
galmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, 
közműigazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, be-
hajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.

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
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A TOP Plusz 2.1.1 – 21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
címmel megjelent kiírásra három középületi fejlesztéssel pályáztunk. A 
beadott dokumentációban az alábbi fejlesztések szerepelnek:
–  az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár épületében a padlásterekbe 

kerül további szigetelés, a nyílászárókat fokozott hőszigetelésű, 
háromrétegű üvegezésű nyílászárókra cserélnénk. A korszerűsítés 
során a déli, illetve nyugati tetőfelületeken napelemes rendszer kerülne 
telepítésre, erre kapcsolódna a közösségi terek fűtéskorszerűsítését 
(hűtő-fűtő klímaberendezések telepítésével, hővisszanyerős szellőzés 
kiépítésével).

–  az ’56-os emlékszobánál a tervezett energetikai felújítás során a külső 
falakon hőszigetelő vakolatrendszert alakítunk ki, az udvari, déli tájolású 
tetőfelületen napelemes rendszert telepítünk, ami megújuló energiából 
tudja biztosítani az épületrész fűtését, a melegvíz előállítását.

–  a Faluházban a korszerűsítés során homlokzati- és padlásfödém 
hőszigetelés valósulna meg, a külső nyílászárók cseréjével. A 
tetőszerkezet megerősítése lehetővé tenné a délkeleti tetőfelületen 
napelemes rendszer telepítését, erre kapcsolódva a fűtéskorszerűsítést 
(hűtő-fűtő klímaberendezések telepítése a közösségi térben, 
hővisszanyerős szellőzés kiépítésével). 

Az előzetes számítások alapján a három kivitelezés teljes költsége: 
149.048.484,- Ft

A beruházás megvalósulása esetén a három helyszínen összesen 45,49 
tonna/év CO2 kibocsátás csökkenés várható. Ezzel hatalmas lépést 
tennénk az intézményeink zölddé válásának útján. 
A másik beadott pályázatunk – a Klímabarát Települések Szövetsége 
által kiírt program a települések klímaváltozáshoz való alkalmazkodását 
célozza meg.  A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében megvalósításra 
kerülő program több részből áll össze, melyek mind az ivóvíz védelmét, 
illetve a lehulló csapadék helyben tartását irányozzák. A program első 
részeként a Telki út melletti, egykori községi törpevízmű kútjainak 
kitisztítását és üzembe helyezését valósítanánk meg, ami lehetőséget 
biztosít a terület mellett elhelyezkedő játszótér állandó locsolására, 
valamint vízvételi lehetőséget nyújt a településüzemeltetési intézmény 
munkatársai számára. Jelenleg tűzcsapról töltik a locsolóautókat, ezzel 
feleslegesen fogyasztva az ivóvizet, illetve terhelve a vízhálózatot a nyári 
nagy hőhullámok idején. A kutak tisztítása és vízvételre alkalmassá tétele 
(elektromos betáplálás kiépítése, szivattyúakna létesítése), valamint 
locsolásra történő használatuk, a közterületen már elültetésre került és a 
közeljövőben várható nagymértékű faültetések egyedeinek utógondozása 
során, jelentősen csökkentené a vezetékes víz felhasználást. Az egyre 
gyakrabban jelentkező hőhullámok idején komoly segítséget jelentene 
az útfelületek locsolása, ami időszakos enyhülést tudna nyújtani, illetve 
csökkentené az állandó szálló por mennyiségét a levegőben. 
A program másik részében esőkertet létesítenénk a Kőrös utca melletti 
zöldterületi rész mélypontján, valamint a település több helyszínén 
őshonos fákat ültetnénk. Ezek az árnyas területek a kihelyezett padokkal, 
pihenési lehetőséget biztosítanak akár a helyi lakosoknak, akár a 
Nagykovácsiba érkező turistáknak. 
A beruházás eddig felsorolt eredményei mellett olyan biztonsági 
vízvételi lehetőséget tudunk megvalósítani, amely nem terheli a 
vezetékes vízhálózatot, lehetőséget biztosít az állandó, kedvező árú 
locsolásra, valamint vészhelyzet esetén, akár tűzoltásra is használni lehet 
a kútban megjelenő vizet. Későbbi terveink között szerepel a Békás-tó 
rehabilitációja, aminek ellátó forrásai gyakran elapadnak. A megtisztított 
kutak arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a későbbiekben ezekről 
töltsük a tavat nagy szárazság idején. 
A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 3.900.000,- forint, melyhez 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 400.000,- forint önerőt biztosít.
Bízzunk pályázataink sikerében!

Pályázva fejlesztünk
Szemesy Barbara – alpolgármester

Az elmúlt hónapban két pályázat került beadásra, melyek – siker 
esetén – további fejlesztési lehetőséget biztosítanak Nagykovácsi 
számára.
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Gyuri bácsi Szlovákiában 
született és 2007 óta  
él feleségével Nagyková- 
csiban. Nagy vendég- 
szeretettel várt minket 
lánya és felesége társa- 
ságában. 
Gyuri bácsit gyermek- 
koráról, fiatalkoráról kér- 
deztük. Büszkén mesélte, 
hogy 17 éves korában a 
minszki munkatáborba 
vitték, ahol egy évig fa- 
kitermelést végzett, majd  
fűrészüzemben dolgo- 
zott, nagyon nehéz 
körülmények között. 
Hazatérését követően 
sofőrként dolgozott, amit 

nagy odaadással és szeretettel végzett. Munkáját nagyra becsülték, 
hiszen 50 éves szolgálata alatt egyetlen balesete sem volt. 
Magyar származása mellett mindig kiállt, pedig sok esetben, ha nem 
magyarnak vallja magát akkor könnyebb élete lehetett volna. 
Nagyon szereti a természetet, kertjüket. A mai napig szívesen segédkezik 
a kertgondozásban, bár nem olyan intenzitással, ahogyan szeretné, csak 
ahogy ereje engedi. 
Családjáról is mesélt. Négy fiú testvére közül már csak ő él egyedül, egy 
lány gyermeke van, és egy fiú unokája.
Polgármester asszony a hosszú élet titkáról kérdezte őt. Gyuri bácsi 

életfilozófiája, hogy csak a szépre kell emlékezni, a rosszat el kell 
felejteni. Fontosnak találja a szorgalmas, tevékeny létet és hiszi, hogy a 
megpróbáltatások megerősítik az embert. Egészségét a fiatal korában 
sokat fogyasztott csalánlevesnek is tulajdonítja. 
Tapasztalatunk szerint 57 éve tartó boldog házassága, lánya, unokája és 
felesége szeretete, kitartó gondoskodása is közrejátszik abban, hogy ilyen 
szépen telnek Gyuri bácsi szépkorú napjai. 
További jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk szeretett családja 
körében. 

Szépkorú köszöntése

Június hónapban ismét egy szépkorú nagykovácsi lakost, Kelemen 
Györgyöt, 95. születésnapján köszöntötte Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester asszony. 

Grubitsné Szabó Beáta

Szentmise a Nagyszülőkért
Szent Anna és Szent Joachim, a nagyszülők védőszentjei 
emléknapján, július 26-án kedd este 6 órára szeretettel 
várom a nagyszülőket a templomba az értük és 
szeretteitekért felajánlott szentmisére.
A szentmise előtt 5 órakor a Szent Anna utcában, 
az egykori kápolna helyén épített emlékoszlop előtt 
köszöntjük Szent Annát.
A szentmise után minden résztvevőt hívok és várok a 
plébániára szeretetvendégségre, nagyszüleinkről őrzött 
emlékeink felidézésére.

Tisztelettel és szeretettel
Gábor atya



2015. március4

Kispatak Óvoda

2022. július–augusztus8

Már izgatottan vártuk ezt a napot, és nem csak 
azért mert középső kislányunk, Lizike elballagott 
az óvodából, és a legkisebb kislányunk Léna 
meg első óvodai évét zárta, hanem azért is mert 
utoljára 2019-ben érhettük meg ezt a napot, 
a nagylányunk Lilla óvodai ballagásán, hogy 
a feldíszített tornateremben lehetünk, együtt 
ünnepelhetünk, megszorítások, maszkok, és az 
elmúlt 2 év távolságtartása nélkül.
Jó érzés volt újra itt lenni, és megtapasztalni azt 
a szeretetet és törődést, amit gyermekeink nap 
mint nap megkapnak óvó néniiktől, dajkájuktól! 
A szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok 
lelkesen fogadták a gyerkőcök előadását.
Mikor bevonultak a gyerekek, már tudtam, itt 
szem nem marad szárazon! És valóban. Már 
Erika kedves köszöntése is, a rá jellemző módon 
a szeretetteljes önbizalomépítésről és az ovisok 
dícséretéről, megható volt.
Nagyon ideillő volt Victor Hugo gondolata, amit 
felolvasott nekünk:
„Légy hasonló az égen szálló madárhoz...
aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az 
alatta tátongó mélységet,
mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai 
erejében.”
A tölgyfa születésnapja című előadásra már 
sokat készültek a gyerekek és látszott is, hogy 
komoly munka előzte meg a műsort. Minden 
gyerek fontos feladatot kapott, énekeltek, 
verset mondtak, mondókáztak. Büszkék 
lehettek magukra, ahogy mi is rájuk!

Idén 7 csillogó szemű ballagós „kiskirály 
és kiskirálylány” várta ezt a napot, ahol 
méltóképpen búcsúzhattak el szeretett 
csoportjuktól, óvó néniiktől, dajkájuktól. Róluk 
szólt az utolsó pár hónap is, az óvodai programok 
az ő kívánságaik alapján alakultak: kirándultak, 
piknikeztek, fagyiztak, gyermekvasútaztak, 
Millenáris parkban játszhattak, pancsolhattak 
együtt. 
A kis és középső csoportos gyerekek 
versekkel, énekekkel köszöntek el barátaiktól, 
majd átadták a hagyományos tarisznyákat, 
amelyeket a nagycsoportosok büszkén 
vettek át. Az ünnepséget a Kiskirályok játékba 
ágyazott koronázása zárta, majd kívánságaikat 
buborékok segítségével fujhatták el. 
Erika és Judit óvó nénik még meglepetéssel is 
készültek a gyerekeknek. Meghívták Iván bácsit 
is, akivel szinte havonta találkoztak az ovisok 
különböző hangszerbemutatókon, és most 
is játékos, hangszeres mókázásba kezdtek. 

Önfeledten játszottak, „zenebonáltak”, szinte 
meg is feledkezve, hogy évzárón vagyunk.
Az ünnepség után „szeretetvendégség” 
következett, amire a szülők sok finomsággal 
készültek. Közösen megvacsoráztunk, és 
az udvaron folytatva jókat beszélgettünk, 
miközben a gyerekek nagyokat játszottak, 
és a végén még a szivárvány is megjelent az 
égbolton.
Leírhatatlan élményekkel gazdagodtunk mi 
is, de nem utolsó sorban ballagó gyermekeink 
is, akik olyan szerencsések lehetnek, hogy 
ilyen közösségbe járhattak mint a Gesztenyefa 
csoport. Köszönettel és hálával tartozunk 
Erikának, Juditnak, Marikának és Noéminek, 
hogy ennyi szeretettel és gondoskodással 
vették/veszik körül gyermekeinket, és ők is 
szívesen emlékeznek majd vissza ezekre e 
csodás évekre amit itt tölthettek el.
Ezzel lezárult egy korszak az ő életükben, vége 
a gondtalan játék időszakának, kezdetét veszi 
a tudatos tanulás, amelyhez még útravalót is 
kaptak egy emléklappal, amin ez az áldás áll:
„Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél,
Az eső puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat,
S míg újra találkozunk,
Hordozzon Tégen tenyerén az Isten.”

Gesztenyefa 2021/2022  
évzáró és ballagás

Hogy hogyan élte meg a Gesztenyefa csoport évzáró ünnepségét és a nagycsoportosok 
ballagását egy „kiskirálylány” anyukája, azt Koszecz Babi tollából olvashatják.

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

Az apukák délután az ovihoz érkeztek, mit sem 
sejtve, hogy mi vár rájuk a következő pár órában. 
Itt megkapták az anyukák által behozott titkos 
csomagot, amiben edző felszerelést találtak, és 
sokak táskájában egy kedves levél is lapult. 

Mialatt az apukák erejüket megpróbáló edzésen 
vettek részt, a gyerekekkel közösen felsétáltunk 
a Csillagfürt játszótérre, ahova később 
megérkeztek a szülők is. Az óvodások átadták 
édesapjuknak az általuk kidíszített kalapácsot, 
ezután kezdődhetett is a focimeccs, ahol 

apák és gyermekeik közös csapatokat alkotva 
küzdöttek meg egymással. A többszörös fizikai 
megmérettetés után mindenkinek jól esett a 
hot dog, amit a kedves édesanyák készítettek, 

desszertnek még fagylaltot is tálaltak. Bízom 
benne, hogy a családok minden tagja jól érezte 
magát, és az elkövetkező években sok ehhez 
hasonló közös élményben lehet részünk. 

Apák napja
Pár év kihagyás után idén lehetett újra 
igazi Cinegés apák napját tartani a csoport 
hagyományaihoz hűen. Láng Mária, 
Cinege csoportos óvodapedagógus, így 
írt erről a különleges napról.
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Kispatak Óvoda

Dóri néni már sok nehéz helyzetet oldott meg 
könnyűszerrel, így erre a váratlan „kiskirály 
kívánságra” is azonnal tudta, mit kell tennie. Egy 
kis szervezést követően egy hét múlva már meg 
is volt a helyszín és az időpont. A gyerekeknek 
lett barlangász sisak és lámpa is.
Június 8-án rögtön a délutáni alvást követően 
a nyolc elszánt nagycsoportos „kiskirállyal” és 
„kiskirálylánnyal” autóba pattantunk és a II. 
kerületben található Ferenc-hegyi barlangnál 
izgatottan szálltunk ki. Az autók mellett ruhá- 
zatunkat elrendeztük, a sisakokat és lámpákat 
beállítottuk és ily módon barlang-képessé át- 
alakulva, felnyitottuk a nehéz bejárati vasajtót, 
mely csak azoknak enged bejutást a barlangba, 
akik arra méltóvá váltak. A gyerekek oly 
természetességgel másztak le a létrán a teljes 
ismeretlenségbe, mintha már évek óta minden 
nap a reggeli kakaó és kalács elfogyasztása után 
ezt tették volna. A bejárattól nem messze némi 
csúszkálás után egy majdnem gömb alakú 
szobányi terembe jutottunk. Itt bevártunk 
mindenkit, közben körbe a falon a gyerekek 
mindenhol másztak, mi felnőttek meg hol 
az egyik hol a másik gyerek alá álltunk be, 
nehogy lepottyanjanak. Hamarosan mindenki 
odaért és a nyolc gyermek, mint egy zsák bolha 
futkároztak-másztak szerte szét a teremben és a 
terem falán. Hogy a barlangászatra is maradjon 
idő egy negyedóra múltán összehívtam 
mindenkit és felállítottam a sorrendet, mert 
a barlangban túrázás, ha nem vagyunk fe- 
gyelmezettek, akár veszélyessé is válhat. Elöl 
én, majd két királylány, utánuk Dóri néni és így 

tovább, két gyermekenként egy-egy felnőtt. 
Innentől kezdődött a kúszás-mászás legjava. 
Hosszú tíz métereken keresztül mentünk 
úgy, hogy az ember nem hogy felállni, de 
felguggolni sem tudott. Voltak részek, ahol csak 
oldalt fordulva, az oldalunkon kúszva fértünk 
el. Máshol három felnőttnek kellett az Éva nevű 
kürtőbe beállni, hogy a gyerekeket lesegítse a 
kb. 5m mély aknán. De a sötétség, az idegen 
környezet és a nehéz terepviszonyok ellenére 
a gyerekektől szinte csak azt lehetett hallani, 
hogy „hú de gyönyörű", „nézd ott mekkora 
borsókövek vannak", "nézd, itt is egy cseppkő"...
A gyerekek nagyon jól bírták, egyáltalán nem 
voltak elfáradva, olyan vidámak voltak, hogy 
úgy látszott, akár egész éjjel barangolhatnánk 
odalent, de sajnos a túrára csak két óránk volt, 
mert a barlang kulcsait át kellett adnunk a 

következő csapatnak. Visszafordultunk és a  
gyerekek hihetetlen gyorsasággal és köny- 
nyedséggel küzdötték le a csúszós, saras 
emelkedőket, sziklán átmászásokat, szűk ku- 
szodákat. Olyan gyorsan visszaértünk a gömb 
szerű terembe, mely a Kupola terem nevet viseli, 
hogy bőven maradt még idő a terem oldalfalain 
összevissza mászni a gyerekeknek. A túrát 
egy csak a barlangokra jellemző érdekesség 
megfigyelésével zártuk. Leültünk a teremben 
és mindenki leoltotta a lámpáját. Az ember egy 
ideig még úgy látja, mintha lennének fények 
itt-ott, de ez csak az agyunk próbálkozása arra, 
hogy valahogy megoldást találjon a szokatlan 
helyzetre, ugyanis a barlang egy tökéletesen 
zárt hely, ahová a fény semmi módon nem tud 
lejutni. A kísérletbe az is beletartozott volna, 
hogy csendben maradjunk, de a kis társaságból 
mindig volt valaki, akinek fontos közlendője 
támadt. :)
Végül az egész egy óriási nevetgélő kavalkáddá 
alakult át, ahol a gyerekek egymás lábát, kezét, 
fejét fogták meg, és próbálták kitalálni, hogy ki 
is az, akivel összetalálkoztak. 
A kijövetel már rutinszerű ügyességgel történt. 
A parkolóban köszöntöttük a következő 
csapatot és elbúcsúztunk egymástól. Hogy 
lesz-e folytatás... az már csak a gyerekeken 
múlik, mi felnőttek készen állunk.

Föld alatti kiskirályság  
a Ferenc-hegyi-barlangban

A Berkenye tagóvoda egyik ballagó nagycsoportos „kiskirálya” azzal a szokatlan kívánság- 
gal állt elő, hogy szeretné, ha társaival együtt egy igazi kúszós-mászós barlangtúrán vehet- 
ne részt.  Ezt a kalandot írta meg a túra vezetője, Bacsó Gábor, a Kispatak Óvoda titkára.

Bál szerevezői: Fenyvesi Anikó, Fenyvesi Zsófia, 
Kalicz Krisztina, Karczevicz Dóra, Rüll Orsolya, 
Szabó Orsolya
Báli előkészítő munkák
Varrás: Hegedűs Szilvia, Orosz Andrea, Szász 
Mária
Beszerzések: Juhász Rita, Hegedűs Szilvia
Dokumentációs munkák: Bacsó Gábor
Tombola: Hegedűs Szilvia, Karczewicz Ágnes, 
Kalicz Krisztina, Nagy Gabriella, Kecskés Eszter,
Forgalomirányítás, biztonsági feladatok: Gonda 
Szilárd, Nagy Attila, Tóth Lajos
Szállítás-rakodás: Bódi József, Godó Bence, 
Sasvári Attila, Tóth Lajos
Dekoráció készítés, festés: Bódi Viktória, 
Fenyvesi Zsófia, Gonda Noémi,
Helyszíni munkák: Kispatak Óvoda Munkatársi 
közössége
A Bál fő szponzorai: Teleki-Tisza Kastély, 
Cserkészingatlanok Nonprofit Kft, Dohánybolt- 
ellátó Kft.

A Bál koordinátor-támogatói: Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata, Szórád Előd, Tardi 
Tamás
A helyszín virágdekorációját felajánlotta és 
készítette: Marco Floredan - FLEUR Planéte 
Virágszalon
Tombola felajánlások: 

A Nagy Kohó
Bajári Lilla
Bánki Tamás
Benda Mátyás
Cédrus Patika – Zsigmond Gabriella
Csépányi Beatrix
Dornai Klinger Rita 
Floidl Andrea – Frutti Fejlesztőpont
Four Points by Sheraton Kecskemét
Green Power GYM
Halkakas étterem
Hekaté by Erika Vámos 
Homonnai Kati
„Imaginedbysofia"

Irka Firka papír-írószer
Karczewicz Ágnes és Vernyik Ilona
Kiszelné Mohos Katalin és Kiszel István
Kovács Cukrászda
Latinkert
Lilipop kávézó és cukrászda
Mariana ékszer
Megsemmesítés.hu
Menő Jövő Csomagolásmentes PiacBolt
MM Studio
Nagykovácsi Fogászat – Záborszky András
Nagykovácsi Príma Pék
Nouveau Visage
Pamlényi Katalin
Payer Kati
Perneczki Dani
Petneházy Club Hotel
Pintér Tünde – Boldoganya mentorprogram
RammGym
Reka’s Choice – Reményi Réka
Stílusbankár – Pataki Lívia
Szikszay Kriszti Makeup
Tandem Könyvesbolt és kávézó
Wax Klub – Üsztöke Lél 

Mindenkinek szívből köszönöm a munkáját, 
támogatását, részvételét! Találkozzunk egy év 
múlva a második Holdfény bálon!
Ledács-Kiss Miklós, a Nagykovácsi Óvodásokért 

Óvodai Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Köszönet a Holdfény bálért
Szeretnénk köszönetet mondani az első Holdfény Jótékonysági Bál szervezőinek, 
szponzorainak, és minden közreműködőnek, akik hihetetlen támogatást nyújtottak a 
program fergeteges sikeréhez.
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Kedves Szülők!
Csokorba szedtünk Önöknek néhány praktikus 
tanácsot azért, hogy óvodába lépő gyerekük 
számára valóban pozitív élmény lehessen már 
maga a várakozás is. 
Egy új élethelyzetre készülni kell, mi 
magunk, felnőttek is igyekszünk felkészülni a 
változásokra, legyen az munkahelyi vagy családi.  
Tesszük ezt gondolatainkkal és lelkünkkel is 
ráhangolódva az újdonságra. Gyereküknek is 
erre van szüksége, Önök pedig segíthetik őt 
ebben a nem oly könnyű folyamatban. 
Az óvoda valóban varázslatos hely. Ám 
nincsenek benne hókusz-pókuszok, „csak” 
a természetes sokszínűség, az ötletesség, a 
melegség, az elfogadás, a szeret varázsa. Hiba 
lenne mindezt ideje korán túldimenzionálni az 
eleve felfokozott érzelmi állapotban lévő, az 
óvodára nagy várakozással tekintő kicsi gyerek 
számára. Ezért tehát, csak apránként adagolva 
cseppentsünk mindig egy picivel többet 
számára az óvodából. 
Ötleteinkből jó szemezgetést kívánunk!
•  Elsétálhatnak gyerekükkel egyre többször 

az óvodához. Fantáziálhatnak arról, vajon mi 
lehet odabenn. Készítsenek akár fotókat is róla, 
amit otthon közösen nézegethetnek. (Amit 
sokszor látunk, azt egy idő után ismerősként 
üdvözöljük)

•  Rajzoljanak „térképet”, miként juthatnak el az 
óvodáig. Nézegessék rendszeresen, utazzanak 
„fejben”. (Napi menetrenddé válik az otthon 
elhagyása és az óvodába megérkezés rituáléja)

•  Amikor már be lehet menni az épületbe 
(augusztus vége felé), akkor nézzék meg, 
miként szépítik az óvó nénik a szobákat, 
talán segíthetnek is valamiben. (A ráismerés 
az „én kezem munkájára”, lényeges lehet a 
megváltozott környezet elfogadásakor. A 
serényen dolgozó óvó nénik pedig egyre 
„megszokottabb arcok” lesznek)

•  Olvashatnak óvodai életről, óvodás 
gyerkőcökről szóló történeteket, meséket. 
Ajánljuk: Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok, 
Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában, 
Bartos Erika: Anna, Peti, Gergő, irány az óvoda. 
(A történetek olvasása közben beleélheti 
magát a szereplők helyébe, helyzeteikbe, 
kérdéseire innen is választ kaphat, sok új 
információt nyerhet az ovis életről)

•  Meséljenek Önök, Szülők a saját, egykori 
óvodai életükről. Rég volt, hogyan is volt 
hajdanában? Ha nem emlékeznek, akkor hívják 
segítségül a Nagyszülőket. Ők biztosan úgy 
fogják felidézni ezeket az emlékeket, mintha 

csak tegnap lettek volna. (A kicsik ráébrednek, 
hogy mindenki volt egykor óvodás, a közös 
„sors” apropója akár izgalmassá is teheti a 
jövőt. Jé, velem is meg fog történni ez?)

•  Válasszák ki kedvenc játékát, ami/aki elkíséri 
majd Őt az óvodába. Ennek a kis babának, 
állatkának, de akár az autónak lehet „tanítgatni” 
az óvodai szokásokat. (Így nem a gyerek 
az, aki folyamatosan – de igen óvatosan-, 
újabb „elvárásokkal” szembesül. Sőt, még 
tetszhet is neki, amint ő terelgetheti ezen az 
úton kedvencét, mondogathatja számára a 
fontosabb teendőket.  Fontos tudnia, hogy az 
otthon egy darabkáját majd magával viheti az 
óvodába, ez is biztonságérzetet ad.)

•  Próbáljanak az óvodáéhoz hasonló 
napirendet, életritmust kialakítani. Ez 
elsősorban az étkezésekre, a levegőzésre és az 
alvásra, pihenésre vonatkozik. (Megkönnyíti 
az óvodai napi ritmus elfogadását és felvételét 
a már megszokottá, természetessé vált 
időbeosztás. A lényeges időbeli eltérések 
bizonytalanná, fáradttá és frusztrálttá tehetik 
a kicsiket)

•  A nyár alkalmas arra, hogy egyes 
önkiszolgálással kapcsolatos teendőket 
jól begyakorolhasson, úgymond automa- 
tizálhasson a kicsi. Gondolhatnak itt a kéz- 
mosásra, fogmosásra, életkorához mérten 
egyre ügyesebben véghezvitt öltözködésre, 
evésre, a saját maga körüli rend igényének 
formálódására. (Nagyon büszke lesz majd, ha 
sokat dicséri az óvó néni, ha már Ő segíthet és 
mutathat jó példát másoknak is. A gyakorlott 
mozdulatok, gördülékenyebbé teszik számára 
a sokszor hosszú időt és erőfeszítést kívánó, 
igénybe vevő önkiszolgáló tevékenységeket.)

•  Nagyon lényeges, hogy ne „fenyegessük” a 
kicsit az ovival. (Pl:. „Ha ovis leszel, ezt majd 
az óvó néni nem engedi és lesz neked ne 
mulass...”). Ennek az első fele lehet igaz, bár 
minden igyekezetünk arra irányul, hogy ne 
legyenek nagy különbségek a családi és az 
óvodai nevelés gyakorlatában. (A retorziók 
felemlegetése felesleges és káros félelmeket 
idézhet elő a kicsiben. Senki sem vágyik olyan 
helyre, ahol – az elmondások alapján – sok 
mindenért megtorlás várható.)

•  Járhatnak minél többször a játszótérre, 
közösségi terekre, rendezvényekre, ahol 
találkozhatnak más gyerekekkel, esetleg 
azokkal is, akikkel egy óvodába, csoportba 
fognak járni. (A társkapcsolatok alakulása 
és alakításának igénye ebben az életkorban 
fokozottan jelentkezik. Az egymással való 
„bánás”, ismerkedés fontos része a kicsi 

szocializációs fejlődésének. Tapasztalatot 
szerezhet saját akaratának korlátairól, a 
másik gyerek habitusáról, azonosságokról-
különbözőségekről, rokonszenvről-
ellenszenvről, amit jól hasznosíthat a 30 fős 
gyerekcsoportban)

•  A kicsi előtt ne beszéljenek esetleges 
aggodalmaikról az ovival kapcsolatosan. 
(Fontos, hogy a gyerek azt érezze, Önök 
maximálisan bíznak a pedagógusokban, és 
az óvoda ugyanolyan biztonságos hely, mint 
az otthonuk. Ha a gyerek azt tapasztalja, 
mennyi kétség gyötri szüleit, ő maga lesz 
a legbizonytalanabb és teljes hárítás veszi 
kezdetét.)

•  Játszhatnak „óvodásosat”. Kellékei: sok-sok 
baba, állatfigura, egy óvó néni (gyerekükkel 
felváltva vállalják el az óvó néni szerepét). 
Kitalálhatnak történeteket például: 
mesélnek, sétálnak, tornáznak, táncolnak... 
A meseszövésbe érdemes belecsempészni 
néhány problémahelyzetet (elcsatangol 
valaki, sírdogál, mert hiányzik a mamája, 
összevitatkoznak egy játékon, magányos...), 
amelyet engedjenek számára alaposan 
kijátszani, keresni a megoldási lehetőségeket. 
(A játék lehetőséget teremt arra, hogy az őt 
foglalkoztató kérdésekre változatos megoldási 
sémákat kapjon és alakíthasson ki gyerekük, 
melyek előhívhatók lesznek egy esetleges és 
valós óvodai szituációban is)

További praktikus tanácsokért és 
információkért látogassák meg honlapunkat 
a www.kispatakovoda.hu oldalon.

Segítő ötletek  
egy könnyebb ovikezdésért

KISPATAK ESEMÉNYNAPTÁR

Augusztus 22. hétfő  Nevelés nélküli munkanap, ügyelet a Száva utcai tagóvodában. 
Nevelőtestületi értekezlet 8. 00-15. 00

Szeptember 1.
csütörtök 9. 00 órától  Az újonnan felvett gyerekeket e naptól várjuk óvodáinkban. 

Kérjük a kedves Szülőket reggel 9 óra után érkezzenek, mivel 8-9 óráig 
az óvó nénik elkísérik „régi” óvodásaikat a Nagykovácsi Általános Iskola 
évnyitójára. Köszönjük!

A Kispatak Óvoda  
Vackor csoportjába  

dajka nénit keresünk  
teljes munkaidőben.

Kiváló munkafeltételek, kedves óvó 
nénik és tündéri gyerekek várják a 
hozzánk érkező új kollégát.
Jelentkezni lehet személyesen a 
Kaszáló utcai épületben 7-13.00 óra 
között, vagy telefonon 
a 06 26 355-607 számon, e-mailben:
kispatak.nagykovacsi@gmail.com 
címen.

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2092 Budakeszi Fő u. 103. • 06 23/451-147

Területi Iroda: 2094 Nagykovácsi Pók u. 58. 
06 20/347-8712 • 06 20/235-6656

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 12.00-16:00; Szerda: 12.00-16.00

Csütörtök: 09.00-13.00; Péntek: 09.00-13.00
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Fókusz

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár maroknyi csapata hosszú 
hónapok óta dolgozott a háttérben azon, hogy június első hétvégéjén 
az eddigieknél is nagyobb volumenű rendezvénnyel várhassuk a 
családokat. Számtalan személyes és online egyeztetés, szerződéskötés, 
Facebook poszt, terepbejárás és mindenféle koordinálás után is még 
félve néztünk körbe június 4-én este a kastélyparkban, és azt fontolgattuk, 
vajon eljöttök-e hozzánk másnap? Szemrevételeztük a parkot: áll 
a nagyszínpad a focipályán, sorban épülnek a szabadtéri játékok, 
érkeznek a vendéglátósok kitelepülései, szépen sorjáznak a csillagsátrak, 
előkészítettük a főzőversenyhez szükséges eszközöket, és megérkeztek a 
nem is olyan mellékes mobil wc-k és a kukák is. Azt viszont egyikőnk sem 
tudhatta akkor, hogy másnap vajon minket választanak-e Nagykovácsi, és 
a környező települések, kerületek családjai? Aggódtunk egy icipicit amiatt 
is, hogy vajon az időjárás kedvezni fog-e a szabadtéri fesztiválunknak.
Pünkösdvasárnap nagy izgalommal nyitottuk meg a kapukat reggel 
10 órakor, hogy egy kis éjszakai megszakítással egészen másnap 
este 19 óráig várhassuk a vendégeinket. Ti pedig jöttetek és jöttetek, 
és olyan sokan lettünk a parkban, mint előtte egyetlen évben sem! 
Rekordszámú csapat jelentkezett a főzőversenyre is, és általában minden 
együttműködő partnerünk arról számolt be, hogy olyan sok család tért be 
hozzájuk, mint korábban soha. Megteltek érdeklődő lurkókkal a bölcsis-
ovis-sulis-zeneiskolás-egyesületi stb. sátrak, türelmesen kígyóztak a sorok 
a nosztalgia játszótértől kezdve az ugrálóvárakon át az euro bungeekig. 
Reményeink szerint mindenki talált magának a sokrétű kínálatból ugrálós, 
mászós, ügyességi, vizes, kézműves, gondolkodtató stb. aktivitást. 
Szétfeszítené e rövidke írás kereteit, ha részletesen felsorolnánk, pontosan 
mennyi mindent lehetett kipróbálni a sok-sok lelkes pedagógus és 
önkéntes közreműködésének köszönhetően. (Érdemes rápillantani arra 
a köszönetnyilvánító listára, amely ugyanebben a lapszámban található!)
Színpadi programokban sem volt hiány! A két nap alatt 15 különféle 
produkció népesítette be a Varázskastély színpadát, és nézőterét! 
Amikor az Öregiskolában egy-egy rendezvény előkészítésekor elkezdünk 
gondolkodni a lehetséges fellépőkről, az elsődleges szempontok között 
mindig szerepel az, hogy a Nagykovácsiban élő hivatásos és amatőr 

művészek, alkotók, csoportok közül hívjunk meg minél többeket. 
Szerencsére széles a kínálat, így most is számos helyben működő, vagy 
legalábbis nagykovácsi taggal büszkélkedő csoportot invitálhattunk meg 
a Varázskastély színpadára. A gyerek művészeti csoportok mintegy 120 
tagja mutathatta meg országnak-világnak, hogy mit tanult az elmúlt évek 
során pedagógusaitól, legyen az akár balett, disco-, divat-, jazz-, vagy épp 
magyar néptánc! Örömmel szemléltük természetesen a felnőtt csoportok 
táncait is, a sváboktól egészen az írekig! Nagykovácsi lányok-asszonyok 
alkotják a Linum Vocal névre keresztelt kamarakórusunkat is, akiket 
a fesztivál alatt több alkalommal is hallhattunk: megállták a helyüket a 
fakanál mellett is (Lásd főzőverseny chili con carnéja), Varázsénekükkel 
pedig a két napos vigasság színpadi szekcióját zárták le, közvetlenül azután, 
hogy a fesztiválozó gyerekek meghallgatták a szintén falunkbeli Berkesi 
Alex (Alma zenekar) Pupafalváról szóló zenés meséjét. Tavaly nyáron, 
a Nagykovácsi búcsún egy hirtelen jött vihar miatt idő előtt be kellett 
fejeznünk a Pedrofon buliját, így idén arra gondoltunk, kárpótlásként 
újra elhívjuk a fiúkat, köztük a továbbra is Nagykovácsiban élő Solymosi 
Róbert dobost. A csapat újfent fergeteges bulival örvendeztette meg a 
táncoslábú hallgatóságot!
Ha mélyebbre ásnánk, biztosan találnánk nagykovácsi gyökereket 
azoknál a fellépőinknél is, akiket a munkásságuk előtti tisztelet jeleként 
hívtunk meg családi rendezvényünkre. Az elmúlt időszak jelentősebb 
magyar gyerekfesztiváljai biztosan nem múltak el anélkül, hogy Ágoston 
Béla, Danny Bain, Joós Tamás, a Klárisok és a Rutkai Bori Banda ne 
lépett volna fel a színpadjukon. Úgy gondoljuk, a hazai zenei élet ezen 
jeles szereplői hozzánk is remek koncerteket hoztak, és mindenkit 
bevontak a varázslatba, aki csak hagyta magát. Ebből pedig a felnőttek 
is részesülhettek, ha például pünkösdhétfő délelőttjén meghallgatták 
a HolddalaNap zenekar pünkösdi koncertjét. Persze lehet, hogy korai 
volt az időpont, hiszen előtte való este a legendás KFT zenekar volt a 
sztárvendégünk. Aki nem unta meg, hogy mindig itt legyen, és pünkösdkor 
nem utazgatott, együtt énekelhette a KFT-vel többek között a házibulik 
elmaradhatatlan Afrikáját is („Ha meguntam, hogy mindig itt legyek, Majd 
utazgatok, mert utazni élvezet.”)! Igazán örvendetes volt látni vasárnap 
este az „Újra vár a balatoni nyár” sok száz fős vendégseregét! Ekkor már 
tudtuk azt, ami egy nappal korábban még bizonytalanságban tartotta az 
Öregiskola szervezőcsapatát: minket választottatok, és részvételetekkel 
felejthetetlenné tettétek az 5. Varázskastély családi fesztivált. Köszönjük!

Dienes Beáta

2022 pünkösdjén immáron ötödik alkalommal változtattuk igazi 
gyerekparadicsommá a Teleki–Tisza-kastély parkját több ezer 
kisgyermek és családjaik örömére. Ez a varázslat viszont nem jöhetett 
volna létre nélkületek, kedves fesztiválozók! Köszönjük, hogy két 
év kihagyás után újra bizalmat szavaztatok nekünk ezen a hosszú 
hétvégén, és velünk együtt ünnepeltétek a gyerekeket ebben a 
meseszép, zöld környezetben.
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Angel Dance TSE (Kozsda Eszter)
Bercsényi vitézek  
   katonai hagyományőr csoport
Bódi József
Cédrus Patika (Zsigmondné Bartha Gabriella)
Családkovácsoló Egyesület
Erste Bank Hungary Zrt.
Gaelic Thunder ír sztepp tánccsoport
Groβe Kowatscher Runde tánccsoport
Hevér Gábor színművész
Horváth Zsuzsanna,  
   RozéKacsa gasztroblogger
HunGast Kft.
Isadora Tánc- és Majorette együttes  
   (Szabadi Edit)
Iskolai közösségi szolgálatos diákok
Írka-fÍRka együttes
Ízmester – Lacikonyha Magyarország Kft.
Jäger Kft.

Készenléti Szolgálatok  
   Nagykovácsi Egyesülete
Készenléti Szolgálatok  
   Pesthidegkúti Egyesülete
Kid Dance (Kovács Kimberli)
Kiskun Judit
Környezet a Gyermekekért Alapítvány – 
   Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusai
Kreatív Hobby Bolt (Farkas Irén)
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
Lilipop Caffé
Linum Udvar
Linum Vocal
Medgyasszay László
MiniCoop
Nagykovácsi Akrobatikus Jazztánc Csoport  
   (Bődy Beatrix)
Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola  
   munkatársai

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány -  
   Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Nagykovácsi Sárkányok Rögbi Klub
NAMI Rézpatkó Néptáncegyüttes
Nagyszénás Menedékház
NATÜ – Nagykovácsi  
   Településüzemeltetési Intézmény
ÖsszeKOvácsoló Egyesület
Patronlab (Karádi Zsófi)
Sünizene (Dudinszky Nóra)
Szőlőszem Bölcsi és Ovi
Szűcs Ildikó (Főzőverseny szervezése)
Teleki-Tisza Kastély –  
   Magyar Cserkészszövetség;  
   Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.
Tiny English Club (Galántai Csilla)
Tóth Sára mozgásterapeuta
Tüdő és Szívátültetettek Egyesülete 
   (Pataki Csilla)

Köszönetnyilvánítás
A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében létrejött  

5. Varázskastély Családi Fesztivál sikeres megrendezéséért köszönetet mondunk támogatóinknak!
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Végre, két év kihagyás után ismét főzőverseny 
zajlott Nagykovácsi Nagyközség legjobban 
várt családi rendezvényén, a Varázskastély 
fesztiválon. Talán a közösséghez tartozás, talán 
a megmérettetés iránti vágynak köszönhetően, 
soha nem látott csapatlétszámmal vágtak neki 
a versenynek a résztvevők, hiszen 18 bogrács 
fortyogott párhuzamosan a Teleki–Tisza-
kastély parkjában, a több száz éves fakoronák 
árnyékában.
Az ételek minőségén túl a tálalást, a díszítést, 
a csaptmunkát és a ma már elengedhetetlen 
marketing kommunikációt is értékelte a 
szakavatott zsűri Horváth Zsuzsi, alias „Rozé- 
kacsa”, Hevér Gábor ismert művészünk és 
Fördős Z. gasztroblogger, aki online jelentkezett 
be zsűritagként. A döntés eredményeként a 
Bihari-Kukla vándor kupát (örökké emlékezve 

az elmúlt versenyek két legismertebb és sajnos 
ideje korán eltávozott szakácsára) a „Süssön 
rátok a nap!” csapatnak szavazták meg az 

értő gasztronómusok. Gratulálunk minden 
indulónak és találkozzunk 2023-ban ismét a 
következő főzőversenyen.

Az induló csapatok nevei:
Süsdmeg

Süssön rátok a nap!
Kutyvasztók
KergeGulyás

Nagykovácsi Sárkányok Rögbi Klub 
Szépkovácsi
Step csajok

Főzni tudni kell
Összekovácsolók

Kékek
Fidesz-Fidelitas

"9-ek"
Linum Vocal 
Kuckó Séfek

Ízmester Gasztrolány
VIP

Önkormányzat, Készenléti Szolgálat  (nevezés nélkül)
A főzőverseny sikeres lebonyolításában 
nagy segítséget jelentettek az önkéntes 
segítők, akiknek ezúton is köszönjük az aktív 
közreműködést. Önkéntesek: Bacsó Nándor, 
Hajduska Marcell, Lőkös Levente, Pataki 
Bálint, Péter Mátyás
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NATÜ hírek

HIRDETMÉNY
2022. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1997. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje, továbbá  

a 2012. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje

2022. december 31-én lejár.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a most lejáró  

és a korábban már lejárt sírhelyek újraváltása érdekében 
érdeklődjenek a NATÜ irodában  

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.), vagy az alábbi  
telefonos elérhetőségen a temetőgondnoknál:

+36 30 190 9274
Az újra nem váltott sírhelyek,  

urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!

Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy aki nem adta le a megadott határidőre a 

Nagykovácsi Általános Iskolában tanuló gyermeke iskolai 
étkezésével kapcsolatos igényét, megrendelő lapot, azt 

kérjük mihamarabb pótolja és 

2022. 07. 31-ig,
a 2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.

szám alatti NATÜ irodába,  
Szilvási Erika élelmezési és számlázási ügyintéző nevére,  

a postaládába szíveskedjen azt bedobni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmező dokumentumok 
hiányában sajnos nem biztosítható a gyermek iskolai 

étkeztetése!

Kérdés esetén az iskolaietkeztetes.natu@nagykovacsi.hu 
címre írjanak.

Megértésüket és szíves együttműködésüket köszönjük!

NATÜ étkeztetés

Konyhai kisegítőt keresünk 
részmunkaidős munkavégzésre

a Nagykovácsi Általános Iskolában 
működő tálaló konyhába

Feladatok:
–  az elkészített ételek adagolása, tálalása a tanulók és 

pedagógusok részére,
– a konyha és a konyhai eszközök tisztán tartása,
– szállítóedények, egyéb főző- és tálaló edényzet mosogatása,
– a konyha és főzőtér takarítása, rendben tartása.
Szakképesítést nem igénylő, könnyen megtanulható, 
betanított munka.
Munkakezdés időpontja: 2022. augusztus 22.

Juttatások:
Alapbér és béren kívüli juttatások, egyéb ösztönzési rendszer, 
hosszútávú munkalehetőség.
Csapatunkba megbízható, rend- és tisztaságszerető 
munkatársat keresünk.

Jelentkezés módja:
A jelentkezők önéletrajzát a iroda.natu@nagykovacsi.hu 
email címre várjuk ill. személyesen a NATÜ irodánkba: 2094 
Nagykovácsi, Pók u. 58.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: (30) 408 2761 
Jelentkezési határidő: 2022. július 31.
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A nemzeti összetartozás napja alkalmából 
június 3-án megemlékezést, koszorúzást 
és témanapot tartottunk iskolánkban. A 8. 
osztályosok meghívták a többi osztályt egy 
képzeletbeli utazásra a Kárpát–medence olyan 
területeire, melyek ezer évig Magyarország 
részei voltak. Látogatásával megtisztelt 
bennünket Kisfaludy László helyettes államtitkár 
úr és Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
asszony is! Köszönjük a szervezést Kakukné 
Lehrreich Emíliának és Bárány Juditnak!

Határokon túl, a Hargitáig szállj...
Kuszál-Gombos Adrienn intézményvezető-helyettes

Bisztai Csaba testnevelő tanár úr szervezésében 
az 1. és 2. évfolyamos tanulók két helyszínen 
versenyeztek egymással. A sportpályán 
történt megnyitó és közös bemelegítés után 
az 1. évfolyamosok a tornateremben, a 2. 
évfolyamosok a sportpályán hajtották végre 
a játékos feladatokat. Mindkét helyszínen 
osztályok közötti kidobós (partizán) játékra 
került sor, ahol minden osztály két mérkőzést 
játszott. Ezt követték az öt feladatból álló 
váltóversenyek, melyek egyszerre, mind a négy 
osztály részvételével zajlottak. 
A 3. és 4. évfolyamosok versenyén – melyet 
Acsai Andrea tanítónő koordinált - a tanítók 
egy-egy színes zászlóval a kezükben állva 
várták a csapatukba kerülő, vegyesen elosztott 

gyerekeket. Mindenkihez került mindegyik 
osztályból harmadikos és negyedikes tanuló 
is. Ezzel kiküszöböltük a versengést, de 
építtettük a csapatszellemet, osztályok közötti 
együttműködést. Egy időben 9 állomáson 9 
különféle játékkal, versennyel várták a tanítók 
a gyerekeket, akik 20-20 percenként haladtak 
egyik helyről a másikra. 
A felső tagozatos sportnapokat Erdei Sándor és 
Balogh Edina testnevelő tanárok irányították, 
melynek célja az volt, hogy minél több tanuló 
részvételével összemérjék az erejüket az 
osztályok. Az osztályok ügyesen játszottak 
és helyenként igen színvonalas meccseket 
láthattunk. Az 5.-6. évfolyamosok a következő 
versenyszámokban mérték össze tudásukat: 

labdarúgás, zászló fogójáték, mocsárlabda 
(kidobós), térdelős kidobós és méta. A 7.-
8. évfolyamosok ezekben a sportokban 
versenyeztek: csapatos tollaslabda, labdarúgás, 
röplabda, floorball, világbajnoki kidobós, méta 
és zászló fogójáték.
A gyerekek négy órán keresztül mindent 
beleadva, nagy örömmel végezték a mozgásos 
feladatokat. A feladatok sokszínűsége, 
változatossága biztosította a gyerekek 
számára a kellő motivációt, így örömmel, és 
kíváncsian indultak a következő állomásra. 
Fáradtan, de mosolyogva fejezték be a 
napot. Mindenkinek lett „kedvenc állomása”, 
mindenki tanult új játékokat. A tanítók és 
a felsős tanárok is rengeteg olyan ötlettel 
gazdagodtak, melyeket be tudnak majd építeni 
a következő tanév feladatai közé. A spotjátékok 
hozzájárultak az osztályközösségek még jobb 
összekovácsolásához, erősödéséhez is.
Köszönjük a testnevelő tanároknak a szervezést 
és az osztályfőnököknek a lebonyolításban való 
segítséget!

Alsó és felsős sportnapok
Acsai Andrea, Bisztrai Csaba és Erdei Sándor beszámolója alapján összeállította  
Kuszál-Gombos Adrienn

A gyerekek legnagyobb örömére, idén – a Covid járvány után - újra sikerült megrendeznünk a 
hagyományos sportnapokat!
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Nagy megtiszteltetés érte tanítványainkat. Az 
utolsó előtti héten a Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny országos döntőjének 3. he- 
lyezettjei (Márta Szilárd, Papp Levente, 
Pásztor Áron és Tafferner Márton) látogatást 
tettek az ELTE-n. Perczel András professzor, 
egyetemi tanár szervezte a programot. Először 
az irodájában magyarázta el röviden, mit is 
jelent a fehérjemodellezés, majd egy fiatal 
doktorandusz, Zsolt vezetett végig minket 

labortóriumok egész során, ahol lépésről-
lépésre, türelmesen, érthetően, izgalmasan 
mutatta be, hogyan termeltetnek fehérjéket 
baktériumokkal, hogyan határozzák meg a 
fehérjék szerkezetét. Hihetetlen berendezések, 
eszközök egész sora szükségeltetik ahhoz, hogy 
egy pirinyó fehérje keletkezzen. Miután mindent 
körbejártunk, megszemléltünk, a professzor 
úr útunkra bocsájtott minket azzal, hogy 
szeretettel várja a 4 fiút 4 év múlva az ELTE-n. 

Búcsúajándékot is kaptunk: szuper ELTE-s 
napszemüveget és ELTE-s táskát. Köszönjük a 
lehetőséget, nagyon jól éreztük magunkat.

Látogatás az ELTE TTK  
Szerves Kémiai Tanszékén
Smetana Erika biológia, földrajz, kémia tanár (kísérő)

A legkülönlegesebb megoldás Kőszegi Kira 
munkája, aki a millennium korába képzelte 
magát és egy hasonló korú leány naplóját írta 
meg. Íme ebből egy részlet:

NAPLÓ
» Agyagási Hanga «

PEST, 1896., MÁJUS 4.
–  Szóval, mit tervezett mára? – kérdezi újfent 
én meg rájövök, hogy még nem válaszoltam. 
Természetesen mindent elterveztem az itt 
töltött napjaimra és percről-percre beosztottam 
mindent. 
– Terveim szerint ma Ősbudavárát fogjuk 
megnézni, ha te is egy álláspontot foglalsz 
velem.
– Ezek szerint most át kell kocsikáznunk Budára? 
– kérdezi összevont szemöldökkel. Ezen nagyon 
kacagok.
– Látom nem nagyon forgatta a prospektust az 
ünnepségről! Ősbudavárának díszleteit, mely a 
törökkori vár legérdekesebb részleteit mutatja 
be, itt építették fel, a kiállítás területén.
– Ó, hát ebben az esetben én kérek bocsánatot. 
Keressünk egy térképet. – javasolja. És milyen 
jó, hogy én már kívülről betanultam, hogy 
mi hol helyezkedik el, ezért nem kellett sokat 
bolyongunk, hogy útbaigazítót találhassunk 
magunknak.
– Tudtad, hogy Ősbudavára, ha a török kort 
idézi is, valójában a kiállításmulató részlege, 
ahol csárdák, borozók és... – bizalmasan súgva 
folytattam – ...a török pasa háremének mása is 
megtalálható, méghozzá hús-vér hurikkal tele!
– Nem, de nagyon ígéretesnek hangzik! – 
ujjong Vilmos.
Ha érdekes helyen jár az ember, az idő szinte 
megbolondul, s oly nyargalásba kezd, hogy 
mire kettőt pislantunk, már el is szaladt a nap. 

Én és a kísérőm sorra jártuk be Ősbudavára 
minden látványosságát. Megcsodáltuk a török 
mecsetet, melynek égbe szökő tornyából 
óránként valódi, Törökországból hozatott 
müezzin kiáltott (aki ekkor még nem sejthette, 
hogy soha többé nem térhet haza, mivel 
a kiállítás vége előtt elhalálozik, s végül a 
pesti katonai temetőben fog nyugodni). 
Jártunk Pataky és Társa pezsgőkioszkjában, 
a zenepavilonban, a bábszínházban, a 
szerájban. Egy óra tájt a fényűző Berger 
Étteremben ebédeltünk, erőt gyűjtve a délutáni 
kóborláshoz, melynek során ellátogattunk a 
Kiliani-féle élőképek csarnokába, a Parisienne 
Mulatóba, és meghallgattuk Serly Lajos híres 
zenekarának előadását.
Vilmos igen kellemes társaságnak bizonyult. 
Nálunk otthon Mezőcsáváson a nők és 
lányok nem beszélhetnek a politikáról, nem 
olvashatunk újságokat és csak azt várják el 
tőlünk, hogy főzzünk, mossunk és gyereket 
neveljünk. Rossz szemmel nézik, hogy a papus 
nekem szabadabb nevelést adott és bevezetett 
a könyvek, irodalom és művészetek világába és 
megismerkedhettem a tudomány pár teljesen 
alapvető (és Pesten alapműveltséghez tartozó) 
részét. Örülök, hogy ilyen szerencsés lehetek, 
de nagyon sajnálom, hogy nincs nálunk 
mindenkinek ilyen szemlélete így sokszor 
összesúgnak a hátunk mögött, de már nem 
érdekel. Nem akarok olyan lenni, mint mindenki. 
Vilmossal viszont nyíltan beszélgethettem 
mindenről, kifejthettem a véleményemet és 
igen megértő hallgatóságnak bizonyult mikor 
beszéltem magamról és az otthoni vaskalapos 
emberekről, amin ő csak nevetett és mondta, 
hogy rájuk se hederítsek. Ő is mesélt magáról, 
hogy hogyan került az újságírói pályára, hogy 
hogyan szeretne egyszer ismert színésszé vagy 
színházigazgatóvá válni. Rengeteg könyvet 
ajánlottunk egymásnak. Elmesélte, hogy az 
ünnepséget milyen hosszas előkészületek 
előzték meg a pesti lakosok körében is. Otthon 
a férfiak az üzleteiket, házaikat csinosították, 
a nők, asszonyok pedig hímeztek s a ruháikat 
varrták, mert úgy gondolják, hogy a legszebbek 
csakis a saját kézzel készültek lehetnek. Még 
a Parlamentben is felfüggesztették a politikai 
vitákat és isteni béke állt be, mert fontosnak 
tartották ezt kimutatni.

Amikor kilépünk  
a hagyományos órai feladatok köréből...
Hanula Krisztina

Ebben a tanévben is igyekeztem olyan feladatokat is adni tanítványaimnak, amelynek során 
nem a hagyományos módon sajátítják el a tananyagot. Ezeket nevezhetjük projektmunkáknak 
is, mert mindenképpen együttműködést, feladatmegosztást, külön kutatómunkát igényelnek. 
Ily módon mélyíthették el ismereteiket a 7. osztályosok a millennium koráról, a 6. a és c 
osztályosok jobban megismerkedhettek II. Rákóczi Ferenc életével. A 6. osztályosok az Egri 
csillagok című regényt egy újság elkészítésével dolgozták fel. Jobbnál jobb munkákban 
gyönyörködhettem! Álljon itt ezekből egy kis ízelítő!
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5. osztályból: Bolváry Franciska, Andersen-Soós 
Anna, Mayer Benedek, 
6. osztályból: Győrffy Csanád, Palai Panna, 
Mátyás Bence (2.), 
7. osztályból: Kőszegi Kira, Takács-Bajay 
Fruzsina (6.), Rantal Sára, 
8. osztályból: Erdős Kata, Márta Szilárd (4.), 
Papp Levente (11.), Sebők Zsófia (1.), Tafferner 
Márton. 
A gyerekek nagyszerűen szerepeltek, 
bizonyítéka ennek, hogy közülük többen az 
első 15 hely valamelyikén végeztek. (A nevek 
mögötti szám ezt jelenti.) 
Gratulálok valamennyiüknek!

A május végi döntőbe, azok a tanulók 
kerülhettek be Nagy-Magyarország területéről, 
akik megnyerték a megyei válogatót, 
évfolyamonként 31-36 versenyző.  

Iskolánk 8. b osztályos diákja, Sebők Zsófia is 
ennek köszönhette, hogy meghívást kapott.  
A helyszín a Károli Gáspár Református Egyetem 
Pedagógiai Kara volt, ahol a pandémia miatti 
két esztendős kihagyás után – mindannyiunk 
nagy örömére – ismét személyesen is jelen 
lehettünk.
A 25. jubileumához ért versenyt a szokott 
módon ünnepélyesen, neves nyelvészeket 
előadóknak felkérve rendezték meg, ezáltal 
nemcsak a versenyzőknek, hanem tanáraiknak 
is élményekben gazdag eseményt jelentett.  
Az eredményhirdetéskor Zsófinak a 16. helyhez 
gratuláltak.
Ezt teszem én is, mert bár az érintett elégedetlen 
volt magával, én tudom, hogy e mögött a 
helyezés mögött milyen stabil helyesírástudás 
és nyelvi igényesség áll.
Nagyon büszkék vagyunk rá, mert ismét egy 

diák, aki öregbítette a nagykovácsi iskola jó 
hírnevét. 
Köszönjük, Zsófi!

Nyolcadikos tanulónk a Kárpát-medencei  
helyesírási verseny döntőjében
Bárány Judit – magyartanár, a verseny helyi szervezője

Az általános iskola felső tagozatosainak szervezett Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny megyei fordulójába összesen 14 diákunk jutott be, és mérte össze tudását 
80-110 hasonlóan jó helyesíró évfolyamtársával.

Június 15-én délelőtt mesehősök elevenedtek 
meg az iskola folyosóján az ún. bolondballagás 
során. Ezután a hetedikesek megvendégelték 
a nyolcadikosokat és az őket tanító tanárokat. 
Délután felemelő ünnepség során pedig fájó 
szívvel búcsúztattuk el az iskolát végigballagó 

nyolcadikos diákjainkat Polgármester Asszony 
köszöntésével.  
Büszkék vagyunk rájuk, mivel többségük 
nagyon szép eredményt ért el a felvételi során 
és bejutottak az első helyen megjelölt áhított 
középiskolába.

Hiányozni fogtok ne- 
künk! 
Sok sikert kívánunk 
középiskolás éveitek- 
hez!

Ballag már a vén diák...
Kuszál-Gombos Adrienn intéményvezető-helyettes

Idén végre a régi hagyományaink, vagyis a covid előtt megszokott módon tarthattuk meg 
ismét a ballagást, melyet Östör Katalin és Dutkainé Bödő Gabriella szervezett meg. 
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Június 23-án délután tartottuk iskolánk 
Tanévzáró ünnepségét. Eperjesi Tamás és 
Bertalanné Boros Kinga kollégák konferálták 
fel a különböző műsorszámokat. Batizi Anna 
Sára, Rokaj Zalán, Tóth Liza, Toldy-Schedel 
Zsófia 2.b osztályos tanulók előadásában 
hallhattunk vidám vakációra hívogató verseket. 
Igazgató úr évzáró beszédéből megtudhattuk, 
hogy kik kaptak nevelőtestületi dicséretet. Ezt 

követően izgalmas percek következtek, hiszen 
Hanula Krisztina és Meszlényiné Ritli Márta 
ismertette az év diákja verseny eredményeit. Az 
ünnepséget az Izadora balettcsoport csodaszép 
koreográfiájú előadása zárta. Természetesen 
nem maradt el igazgató úr bejelentése sem 
miszerint a 2021/2022-es tanévet lezárja. 

Tanévzáró ünnepély
Görtlerné Kocsis Andrea a 2.b osztályfőnöke

Végre 2 év után ismét elmehettünk 
osztálykirándulásra a gyerekekkel! Nagyon 
lelkesen szervezték az osztályfőnökök a 
tanulmányi kirándulásokat és jobbnál jobb 
programokat találtak ki a gyerekek számára. 
Voltak, akik sárkányhajóztak, voltak akik körbe 
biciklizték a Velencei-tavat, élményparkban 
voltak, számháborúztak. Olyan szépséges 
városokat látogattak meg, mint Pécs, Esztergom 
vagy Szeged. Kirándultak a Börzsönyben, a 
Bakonyban; történelmi emlékhelyeket láttak 
Ópusztaszeren, Pákozdon. A 7. osztályosok A 
Határtalanul kiránduláson vettek részt, de az 
osztálykirándulások napjait is megtöltötték 
tartalommal: kirándultak, megnézték az 
Álmok álmodói kiállítást és moziban voltak. 
Mindenki sok-sok élménnyel gazdagon tért 
haza és az osztályközösségek is sokkal jobban 
összekovácsolódtak!

Felsős osztálykirándulások
Hanula Krisztina osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Lezárult a három fordulós, Fekete István-
Ökoverseny, a Zöldfülűek szervezésében. 
Évszakról-évszakra követtük soron a beérkező 
rajzokat, fotókat és kvíz megfejtéseket. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az érdeklődés még az 
utolsó fordulónál sem hagyott alább. Összesen 
81 tanuló vett részt valamilyen formában a 
feladatok elkészítésében. Köszönet azoknak a 
szülőknek és pedagógusoknak, akik buzdítot- 
ták és segítették a gyerekek munkáját. Az 
alsósok közül ki kell emelnünk Kőszegi-Kovács 
Noémi tanítónőt, aki a 2. d és a 4. d osztály 
tevékenységeit folyamatosan követte, a rajzos, 
és online feladatokat valamint a kirándulásokat 
megszervezte. 
A legügyesebbek a következő tanulóink voltak:
I. helyezést értel el: Maraffai Léna 1. b, Bedő 
Regina 2. d, Tomecz András Vince 2. d, Maraffai 
Dalma 4.c
Jövőre új feladatokkal várunk szeretettel 
minden érdeklődőt.
Addig is kellemes, pihentető nyarat kívánnak a 
Zöldfülűek!

Ökohírek
Erdőszegi Klára,  
a Zöld Munkaközösség vezetője
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Hajnalban indultunk az iskola elől. Egy rövid 
pihenő után az első megállónk Szeged volt, itt 
csatlakozott hozzánk az idegenvezetőnk. Tőle 
egész úton valamint a látnivalóknál rengeteg 
érdekességet tudhattunk meg a Délvidék 
történelméről, a magyarságról, régi és új 
szokásokról.
A határon 2,5 órát vártunk, majd a Palicsi-
tó mellett elhaladva lassan megérkeztünk 
Szabadkára. A belvárosi sétánk a Városházánál 
kezdődött és egy szerb-magyar általános 
iskolában ért véget. Az iskola szívből készült 
a fogadásunkra, megvendégeltek minket, és 
rövid bemutatót tartottak a szabadkai magyar 
oktatásról, az itteni diákéletről.
A várost elhagyva magunk mögött hagytuk 
a magyar feliratokat is, innentől cirill betűs 
szerb táblák szegélyezték az autópályát. Este 
érkeztünk meg a térség legdélibb magyarlakta 
településére, Székelykevére. A falu lakosságának 
több, mint 80%-a magyar. Vendéglátóink nagy 

örömmel fogadtak minket, vacsoránk finom 
volt és bőséges, a szállásunk pedig messze 
túlszárnyalta a reményeinket!
A második napon először a szendrői várat, 
majd Galambóc várát látogattuk meg. 
Szűk, és kalandos hegyi utakon ugyan, 
de szerencsésen megérkeztünk mindkét 
történelmi helyszínre. Az idegenvezetőnk 
részletesen mesélt a gyerekeknek a végvárak 
korabeli életéről és feladatáról, főbb alakjairól, 
a történelmi személyek kapcsolatairól, életük 
érdekességeiről. A Vaskapu-szorost elérve 
lenyűgöző látvány tárult elénk. Az addig egyre 
szélesedő, már-már tószerű Duna itt meredek 
sziklafal közé szorul, mélysége, kanyargása, 
számos zúgója lenyűgöző.

Újabb hosszú buszo- 
zás után feltárult előt- 
tünk Európa egyik 
legjelentősebb ar- 
cheológiai lelőhelye, 
Lepenski Vir. Az 
I. e. 7. évezred (!) 
körül itt, a Duna 
partján élő emberek 
települése több ki- 
sebb kunyhóból állt.  
Hitviláguk meghatá- 
rozó elemei a halak 
és a folyó szemközti 
partján magasló szik- 
lák voltak. Ezek 
emlékét számos hasz- 

nálati tárgy és amulett őrzi. Az ásatások 
helyszínétől ismét egy hosszú, de vidám út 
vezetett a szállásig.

A harmadik nap reggelén búcsút vettünk 
szállásadóinktól, majd meg sem álltunk 
Nándorfehérvár, szerb nevén Belgrád 
belvárosáig. A főbb látnivalók – a vár, a Duna  
és a Száva találkozása, a sétálóutca – 
megtekintése után a gyerekek szabadidőt 
kaptak, kis csoportokban sétálhattak, 
vásárolhattak. Ezután hazaindultunk.
Rutinosan néztünk az előttünk álló 400 km-
re, az út egyre fogyott a busz kerekei alatt. A 
határon körülbelül 2,5 órát vártunk ezúttal is, de 
jól bírták a gyerekek, megedződtek a kirándulás 
során – persze mi, tanárok is. Késő este értünk 
vissza Nagykovácsiba, az iskola elé. Az ugyanitt 
két nappal ezelőtt álmosan gyülekező társaság 
most sok-sok új élménnyel, új barátokkal, 
élénken beszél- 
getve szállt le  
a buszról. A gye- 
rekeket Dutkainé 
Bödő Gabriella, 
Hanula Krisztina, 
Smetana Erika 
és én kísértük. 
Az utazás szá- 
munkra is szép, 
f e l e j t h e t e t l e n 
élmény marad. 

Határtalanul –  
iskolai kirándulás  
a Délvidéken

Östör Katalin

Az idei hetedikesek és néhányan a  
nyolcadik évfolyamból délvidéki kirán- 
duláson vehettek részt a Határtalanul pá- 
lyázat keretében. A buszos út hosszú volt 
és megterhelő, mégis minden percért 
megérte.

Lepenski Vir, lelet

Szabadkai városháza

Szendrői vár Lepenski Vir, a lelőhely
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu

Régóta tervezgettük a 
Könyvtár emeleti, ifjúsá-
gi részlegének megújí-
tását. Most végre sor 
került rá: új dekorációk, 
paraván, napelemes 
lámpasor, színes posz-
terek, kézzel írt inspiráló 
feliratok, zászlók, párnák, 
babzsákok teszik vidá- 
mabbá a hangulatot. A 
fiatalok lelkesen fogad-
ták, örömmel böngészik 
az idézeteket. Még két új 
polcot tervezünk felsze- 
relni a következő héten, 
hogy a népszerű soroza-
tokat könnyebb legyen 
megtalálni, keresgélni 
köztük.

A Nagykovácsi Könyv-
tár 120. évében megér- 
kezett az idei 120. beirat-
kozónk, Mihály Anikó, 
akinek egy kis meglepe-
téssel is kedveskedtünk.

Felhívjuk olvasóink figyelmét a nyári nyitvatartásunkra, figyeljék hogyan 
leszünk nyitva, hogy minden nyaralásra eljuthassanak az olvasnivalók!
Jó pihenést, feltöltődést kívánunk mindenkinek!

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit

A Rézpatkó gála műsora az Amerikai Nemzetközi Iskolában egy újabb 
felejthetetlen élményt nyújtott mindenki számára. Látni a korosztályok 
fejlődését, ahogy kiforr tánctudásuk, kicsik és nagyok igazi örömtánca. A 
8. osztályos táncosok búcsúztak, de meghívottként biztosan láthatjuk őket 
a jövő évi gálán. 

A Budapesti Operettszínháztól megérkezett a kedvezményes nyugdíjas 
előadások programja, válogathatunk.

Újonnan alakult a ROZSDA RÉZPATKÓ tánccsoport felnőttekből, na arról 
szó sincs, hogy berozsdásodtak volna.
További sikereket kívánunk!

A VARÁZSKASTÉLY családi napon a Rézpatkó tánccsoport műsora után 
megtáncoltatta a nézőket is.

KLUBÉLET 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub

Fábos Éva klubvezető 

Megrendülten kísértük  
utolsó útjára  

a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub 
egyik alapító tagját, 

Hulé „Bözsikét”.
Hirtelen halála  

váratlanul ért bennünket,  
hiszen előző nap együtt voltunk  

a Faluházban,  
beszélgettünk, énekeltünk,  
így ezt a mosolygós arcot  

őrizzük meg emlékeinkben.
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Anyakönyvi hírek

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné 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
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
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; Szerda 11.00 – 13.30

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 
FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!

Nyári szabadságok:
06.16-06.30 dr. Jakab Erika,

07.04-07.18 dr. Kordé Izabella,
07.19-07.29 dr. Jakab Erika,

08.22-08.26 dr. Jakab Erika szabadságon lesz.
Dr. Kordé Izabella augusztusi szabadsága  

még nem ismert.
A nyári szünetben pénteki napokon csak 8-11 óra 

között van rendelés.
Az aktuálisan dolgozó doktornő  

a saját rendelési idejében várja a betegeket. 
Fontos, hogy előtte e-mailes egyeztetés legyen!
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
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
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
Szerda: III. körzet – Baranyayné 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
Kedd: IV. körzet – Völgyiné Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
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

A házi orvosok rendelési ideje
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:30
 Kedd: 14:30 – 19:00
 Szerda: 10:30 – 15:00
 Csütörtök: 10:30 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 14:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Solynóczi Katalin augusztus 01–16. között
Dr. Sorbán András augusztus 08–19. között
Dr. Koltay Angéla augusztus 15–30. között

Dr. Kádár-Németh Krisztián augusztus 01–05.  
és 22–25. között szabadság miatt nem rendel.

A szabadságon lévő orvos betegeinek a recept- 
igénylést a nagykovacsirendelo@gmail.com-ra írják, 

ami mindennap este 7-ig a felhőbe kerül.
Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan válasz 

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

rendelési idejükben és saját rendelőjükben fogadják 
a szabadságon lévő orvos betegeit.

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
július 8.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
július 15.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
július 22.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
július 29.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
augusztus 5.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
augusztus 12.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
augusztus 19.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
augusztus 26.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

Pénteki napokon reggel 7-8 óráig  
és 12-15 óráig terjedő időszakban  

az aznap rendelő orvos látja el  
az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Rendelési időn túl 19.00 órától  
másnap reggel 8.00 óráig,

 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni! 

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

Hivatal udvarában

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: 12.00–18.00
Kedd: 8.00–14.00 Kedd: 12.00–18.00
Szerda: 8.00–14.00 Szerda: 10.00–16.00
Csütörtök: 8.00–14.00 Csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00 Péntek: 10.00–16.00

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40
Lapunkban csak azokat  

a halálozási adatokat tudjuk
közzétenni, amelyek megjelentetését  
az érintett családok kifejezetten kérik.  

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

Depónia Kft. (hulladékszállítás)
Fogadó órája az Inkubátorházban  
(Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)
Minden hónap első hétfő: 10-14 óra között.
Telefon: 06-22/507-419; 
E-mail: ugyfel@deponia.hu 

Közjegyzői elérhetőségek:
dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fő utca 136. 

Telefon: 06-23-457-032
dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fő utca 186.

Telefonszáma: 06-23-451-381

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Május
Ábel

Június
Balázs, Elvira, Mór, Szofi, Szonja,  

Viktor Zakariás

DMRV Zrt.
Hibabejelentés: +36-27-511-511 (0-24.00) 

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)



232022. július–augusztus

Aktuális

2022. június 11-én szombaton a Crosskovácsi XLC MTB Marathonon 
versenyzők mérettették meg magukat, még másnap a terepfutók vágtak 
neki a terepnek a Dockyard Crosskovácsi Terepfutó versenyen. 
Az előkészítés még az előző évben kezdődött. A verseny hetében 30-
40 önkéntes dolgozott az erdőben és a Teleki-Tisza kastélyban a pálya 
kijelölésén és a versenyközpont felépítésén. Idén az előkészületekbe 
beleszólt az időjárás is. A verseny előtti csütörtökön heves esőzés 
következtében villámárvízzel kellett szembenézniük a szervezőknek. 
A legnagyobb probléma a versenyközpontban jelentkezett, mert még 
a domboldalakról a víz pillanatokon belül lefolyt, a kastélyparkban a 
megáradt patak kiöntött és egyes helyeken 5-8 cm magasan ellepte 
a focipályát, és a terület alatt átfolyó szennyvízcsatorna is kiöntött (az 
illegálisan a csatornába vezetett csapadékvíz óriási mennyiségét nem 
bírta a hálózat). A kétségbeejtő helyzet ellenére a vihar elvonultával a 
területen lévő vizet beszívta a talaj, köszönhetően a nagy szárazságnak, 
illetve a szennyvíz által áztatott terület fertőtlenítése után folytatódnak az 
előkészítő munkálatok. 
Sajnos sok versenyző a hirtelen lezúduló nagy eső után feltételezte, hogy 
hatalmas sár borítja a pályát, így az előnevezettek egy része nem vette 
fel a rajtszámát, és nem indult el a versenyen. De a pálya sarasságától 
való félelem alaptalannak bizonyult, mert szombaton a kerékpárosokat 
és vasárnap a futókat is ideális terep várta, csupán a szokásos júniusi 
hőséggel kellett megbírkózniuk. 
Mind a MTB, mint a terepfutó versenyen születtek szép hazai sikerek. 
Idén is a legnépesebb rajthoz álló csapat a Crosskovácsi volt. U17 rövid 
távon Magyar Balázs első, még Suták Péter második helyezést ért el.  
Balázs nem csak a kategória, de az összetett elsőséget is megszerezte a 
rövidtávosok között. Tóth Márk 14 évesen a középtávú versenyzők között 
mérette meg magát az U19-es kategóriában, ahol második helyezést ért 
el. 
További nagykovácsi vonatkozás, hogy a férfiak hosszú távú elit versenyét 
Borsos Benedek a Crosskovácsi Bikeschool edzője nyerte meg, a dobogó 
második fokára Gerely Attila állhatott fel. A terepfutó versenyen hosszú 
távon senior kategóriában Kisida Gábor szerezte meg az elsőséget. 
Mind a mtb versenyen indulók, mind a terepfutók visszajelzése szerint 
továbbra is a Crosskovácsi versenyei etalonnak számítanak a szervezés 
szempontjából. 
A siker titka abban rejlik, hogy a verseny helyszínéül szolgáló település 
lakóiból 80-an, 100-an évről évre önkénteskednek a rendezvény 
megvalósításán, összeszokottan és példátlan rendezettséggel dolgoznak 
3-4 napon keresztül, közülük a többség napi 8-10 órában. De az 
önkénteseken kívül a helyi vállalkozások is hozzáteszik azt a kis pluszt, ami 
miatt versenyünk kimagaslik a többi hasonló rendezvény közül. 
A Latin kert évről évre díszíti a díjátadó pódiumot. Csernus Attila 
jóvoltából a frissítőpontokon friss gyümölcsöket is kínálunk. Az Annamari 
ABC süteményeket szállít számunkra szintén a frissítópontokra. A 
Nagyszénás Menedékház minden évben a Crosskovácsi csapat meleg 

étellel való ellátásáról gondoskodik a versenyzők és a vendégek ellátásán 
kívül. A Lilipop Cukrászda a partnereink számára fenntartott terasz 
üzemeltetéséhez nyújt segítséget. Évről évre segíti a lebonyolítást 
a Készenléti Szolgálat , akik irányítják a parkolást, és biztosítják az 
útlezárásokat, ezáltal a verseny biztonságát szavatolják, továbbá 
segítenek a sérültek ellátásában. 
Köszönjük szépen az összes szervezőnek és az összes indulónak, hogy 
részt vettek és versenyeztek a Crosskovácsi XLC MTB és Columbia 
Terepfutó versenyen. 

Crosskovácsi 2022
Bakó Judit 

2022-ben, mint 1995 óta minden évben idén is nyár elején a 
kerékpárosok és a terepfutók vették birtokba a Nagykovácsit 
körülvevő erdőket. 




