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A Dózsa György utcai óvodások gyertyafényes lámpásai ismét világítottak 
Szent Márton tiszteletére, aki a legenda szerint a szegények és elesettek 
védelmezője volt.
E jeles napra nem csak a pedagógusok és a gyerekek készültek, hanem 
a családok is bekapcsolódtak a lámpások készítésébe, és az ilyenkor már 
szokássá vált tökfaragó verseny alkotásainak elkészítésébe.
Ebben az évben új útvonalon találkozhattak velünk községünk lakói, 
akik megcsodálhatták hangulatos sétánkat. Visszaérkezve az óvoda 
udvarára, a libazsíros kenyér, az édes finomságok és a melegítő tea 
elfogyasztását követően a tökfaragványok kerültek szemrevételezésre. 
Amíg a szavazatszámláló bizottság meghozta döntését, megkezdődött 
a Nagykovácsi Muzsikások és Vekerdi Mónika „Gágogó” táncháza az 
udvaron.
Óvó nénik, gyerekek és szüleik együtt táncolva dalolták az ismert libás 
dalokat.

A tökös alkotások versenyében a legtöbb szavazatot kapott alkotások:
Tökmagos bagoly – Mókus csoport

Ludas Matyi – Pillangó csoport
Hajas tök – Katica csoport.

Gratulálunk a legkreatívabb faragványok készítőinek!
Reméljük, jövőre újra együtt tölthetjük ezt a novemberi délutánt!

Szent Márton ünnepe
Szabó Éva tagintézmény-vezető, Dózsa György utca

Márton nap alkalmából óvodánk Tökös mulatságot szervezett. Ennek 
keretében került megrendezésre a tökfesztivál, ahol a szülők, a gyerekek 
és az óvodai csoportok által megálmodott, a fantáziájukra bízott 
alkotások mérettettek meg egymással. 
Mi, Levendula csoportos szülők egy Tündérlakot álmodtunk meg, 
hiszen csoportunkban Levendula tündérek tüsténkednek azért, hogy 
gyerekeink egy igazi mesevilágban teljesedhessenek ki nap mint nap. 

Tökből takarosan berendezett kétszintes 
otthont alkottunk számukra. A kertben 
apró Tündér tó, a kandallóban pedig 
lobogó tűz biztosította hogy a tündérek 
otthonosan érezzék magukat. Mindezt 
nagyszerű hangulatban, sok mókával és 
öniróniával gazdagítva, gyermekzsivajban 
alkothattuk meg. Hatalmas élmény volt! 
Alkotásunk a második helyen végzett. 
Megpróbálunk jövőre ugyanígy, ugyanitt 
de egy hellyel előrébb végezni. 

Köszönjük a szervezőknek!

Márton nap
a Levendula csoportban
Balázs Ágnes, Levendula csoportos szülő

Egész családunk nagyon jól érezte magát az idei Márton napon, igazi 
közösségi élmény volt. Izgalmas találkozás ez nem csak az ovisoknak, 
de az iskolás testvéreknek és a szülőknek, nagyszülőknek is. A szülői 
összefogás különlegessé tette ezt az ünnepet a Száva utcában.
A gyerekek délelőtt rétest sütöttek az oviban, az édesanyák pedig otthon 
gyúrták a finomságokat: marcipánból készült ludakkal díszített kockát, 
tökös, mákos és sokféle egyéb süteményt készítettek. Sötétedésig a 
kertben próbálgattuk a rendhagyó játékokat: dísztökre karika dobást, 

tököt gurítva bowlingozást, a céllövöldében pedig plüsslibákat lehetett 
ledönteni.
Majd elérkezett a várva várt árnyjáték, melyben Márton püspök 
legendáját elevenítettük fel. Gyönyörű karton bábok készültek, amit a 
kertből erős fénnyel a rizspapírral borított ablakokra vetítettünk. Kedves 
volt a mese kerete, ahogy az óvónő „lúdanyó”, a „ludacska” fia unszolására 
kezdi el mesélni a történetet. Ekkor kialudt a lámpa és az ovisokat már 
csak a kintről beszűrődő fények világították meg, akik ámulattal figyelték 
a bábok mozgását, hallgatták óvónőjüktől a mesét, a nagytestvérek és 
szülők kis kórusának gregorián énekét, majd közös éneklésre is sor került. 
Szent Márton példáját követve a családok tartós élelmiszerrel és egyéb 
felajánlásokkal készültek, hogy ezekkel segíthessük a Nagykovácsiban 
élő rászoruló családokat.
Miután az óvónők megígérték a gyerekeknek, hogy a lámpás séta 
után még egyszer előadják az árnyjátékot, a fél méteres fűzfából 
készült lámpásokat meggyújtva indultunk el a patakpartra, hogy a 
Kitelepítettek emlékművénél közösen mécsest gyújtsunk. A séta után 
volt idő a maceszgombóccal készült libanyak leves vagy a sütőtökleves 
elfogyasztására, utána lecsúszott néhány sütemény is, így jóllakva 
másodszorra is élvezhettük az árnyjátékot.
Köszönet a Fülesmackó csoport pedagógusainak a díszítésért és a 
belefektetett munkájukért, Julika néninek a várakozást kitöltő játékokért, 
Laurának és a szereplőknek az árnyjátékért, valamint a finomságokért, az 
adományokért és a jelenlétért, mert ezek nélkül ez a kellemes légkörű és 
színvonalas est nem jöhetett volna létre.

Márton napi fény, 
avagy segítségnyújtás a bajban
Móricz Csilla, Fülesmackó csoportos szülő
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Egy esős őszi napon a Kispatak Óvoda Barackfa csoportja a német 
nemzetiségiekkel karöltve kis hársfát ültetett el a Kaszáló utcai óvoda 
udvarán. Tettük ezt abból a célból, hogy most és a jövőben ápoljuk a sváb 
hagyományokat, és a német nyelvet. A csoportban – a projektjeinkhez 
igazodva – heti rendszerességgel játékokat, verseket, énekeket tanítunk 
a gyerekeknek. Néhány hónap elteltével már látni lehet, hogy a gyerekek 
érdeklődve, gyorsan sajátítják el ezeket.
Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy része lehetünk ennek a közösségnek. 
Barackfa csoportos gyerekek, szülők, és pedagógusok.

Es regnet, es regnet
Es regnet, es regnet,
es regnet seine Lauf!
Und wenn’ s genug geregnet hat, 
dann hört’s auch wieder auf!

Faültetés
Barackfa csoportos gyerekek, szülők, és pedagógusok

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Miért nem szállítja el a szolgáltató a zöld- és műanyag hulladékot, 
amennyiben nem átlátszó zsákban van kihelyezve?  

Mindkét esetben a szolgáltató azokra a sajnálatos esetekre hivatkozva 
szigorította meg a hulladék elszállításának szabályait, amikor a sze-
lektív hulladékok közé háztartási vagy veszélyes hulladékot esetleg 
építkezési sittet kevertek. Az ilyen esetek veszélyeztetik a szelektív 
hulladék újrahasznosítását, valamint az újraválogatás költségei is a 
szolgáltatót terhelik. A decemberi ingyenes zöldhulladék elszállítá-
sakor az Önkormányzat külön kérésére elszállították a nem átlátszó 
zsákokban kihelyezett hulladékot, de ez egyszeri alkalom volt és a 
továbbiakban csak az átlátszó zsákokat szállítják el. 

Sajnos nálunk is megesik. Szerencsére nem túl gyakran, de így is 
szemet és pénztárcát szúr. Közöttünk is vannak, akik úgy gondolják, 
hogy a közterületre kihajított hulladék már nem az ő gondjuk, időt és 
pénzt takarítanak meg vele, ha nem felelős módon gondoskodnak az 
elszállításáról. Időről-időre bosszúságot okoznak ezzel az illegális lerakók 
mellett élőknek, és súlyos összegekkel károsítják az önkormányzatot 
(ezáltal minket adófizetőket), akinek az elszállításról gondoskodnia kell, 
amennyiben nem szeretne a meglévő mellett még több illegálisan 
kirakott szemetet találni. A közelmúltban a 2. számú szennyvízátemelő 
mellett kellett a Nagykovácsi Önkormányzatnak egy ilyen kialakulóban 
lévő szeméttelepet felszámolnia, amelyet közel 20 sittel teli szemeteszsák 

alkotott. A NATÜ munkatársai 
munkaidejükben végezték el ezt a 
nem munkakörükhöz tartozó feladatot, 
az önkormányzat pedig konténert 
rendelt, hogy a hulladék a megfelelő 
helyre kerüljön. Szomorú látni, hogy  
a sok felelősen gondolkodó építkező 
mellett mindig akad egy-két reni- 
tens, aki úgy gondolja, hogy az építési 
költségeit a konténer árával fogja 
csökkenteni, ezzel gondot és plussz 
kiadásokat okozva mindannyiunknak. 
Cselekedjünk felelősen és ne csak a 
mára hanem az együtt leélt holnapokra 
is gondoljunk!

Közös ügyünk
Ábrahám Móni

A csapból is ez folyik, nem tudunk 
kinyitni már egy FB oldalt a 
nagykovácsi felületeken, hogy 
ne a gyorshajtásról, a közlekedők 

arroganciájáról, az itt élő renitens sofőrökről 
olvassunk, akikre semmilyen jó szó nem hat. Ennek ellenére 
megint neki kezdek, mert az elmúlt napok eseményeit nem 
lehet szó nélkül hagyni. 
Mik lehetnek az okok? Talán a város közelsége, a 
családonként kettő nagyteljesítményű autó vagy az egyre 

növekvő közlekedési dugók eredményeként fogy a türelem. E mellett 
sokaknak értelmezhetetlen a 60, 70, 80 és 90 km/óra sebességszabályo- 
zás, amely egy viszonylag egyenes úton váltakozva követik egymást. 
Nem vagyunk szentek, sőt a megszokás kényelmessé, elbizakodottá tesz 
mindannyiunkat. Mivel évente 30-40.000 km-t autózom, az ismeretlen 
utakon másként viselkedem én is. Az idegen helyeken minden kanyart 
óvatosan, tapogatva veszek be és radar tekintettel igyekszem az optimális 
vezetéstechnikai lehetőségeket alkalmazni. Nagykovácsiból kifelé 
azonban, mint mindenki más, már ezerfelé gondolkodom: mit felejtettem 
el, vagy otthon, vagy mi vár rám az elkövetkező órákban, közben szól a 
rádió, csicsereg a 3 gyerek és megszólal a mobil. Többoldalú figyelem 
kellene, de erre csak a Hölgyek képesek!
És ekkor lép be vagy itt kellene jönnie az önkontrollnak. Szegeden 
tanultam vezetni, oktatóm, hívjuk Egonnak, mindig azt mondta, hogy 
„egy előzésbe csak akkor kezdj bele, ha abszolút jó érzéssel teszed, ha a 
legkisebb kétséged is van várj!". Én ehhez tartom azóta is, 30 éve magam, 
soha nem előzöm, ha zavart érzek az erőben. 
Zoltán barátom egy kölcsön autót vitt vissza szívességből 1998-ban 
Kalocsára, amikor egy szemből érkező ifjú titán 4 autó előzésébe kezdett, 
amely akciót már csak úgy tudta befejezni, hogy Zoltán a frontális 
karambol elől az árokba menekült. A helyszínen halt meg 28 évesen. Az 
elkövető 4 évet kapott. Megérte?
A mesének azonban itt nincs vége, mert a baleseteket követően jön a 
segítség. Elsőként a Nagykovácsi Készenléti szolgálat érekezik, majd 
a rendőrség és rosszabb esetben a mentők és a tűzoltók. Mindannyian 
segíteni jönnek, ellátni a sérülteket, terelni a forgalmat és minimalizálni 
a kárt. Hivatást teljesítenek vagy önkéntes szerepet töltenek be. Minden 
baleset korlátozásokat okoz, lelassul a forgalom, az amúgy is nagy reggeli 
dugók tovább növekszenek, a zsákfalu egyetlen útja tovább akadozik 
és ekkor elszabadul a pokol. Kritika, támadás, ki- és beszólás áldozatai 
lesznek a segítők, azok, akik értünk dolgoznak, mint pl. a helyi Készenléti 
szolgálat önkéntes, térítésmentes tagjai.
Kérek mindenkit, hogy támogassa és tisztelje meg azokat, akik segítenek 
a bajban.

60 másodperc. Megéri?
Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester




