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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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A címben feltett kérdést gyakran kapom fogadórákon, levél-
ben, üzenetben vagy akár utcai beszélgetések során. Teljes 
joggal, mert én is úgy gondolom, Nagykovácsi pontosan az 
a település, amelyet biztonságosan elérhetővé kell tenni 
nemcsak a kerékpáros turizmus, hanem a mindennapi bicik-
li-közlekedés számára is.
A Nagykovácsit Budapesttel összekötő autóút mentén véleményem szerint nem szabad kerék-
párutat építeni. Az út hétközben olyan forgalmas, hogy senki sem szeretne a járművek zaj- és 
szennyezőanyag kibocsátási övezetének közvetlen közelében biciklivel közlekedni, ráadásul 
hiába választaná el biztonsági sáv és akár szalagkorlát a gépjárműveket a kerékpározóktól, is-
merve a baleseteket és a gyakori gyorshajtást, nem szívesen ajánlanám ezt az utat senkinek, 
különösen nem a gyerekekkel biciklizőknek. Mindemellett ennek az útnak a kialakítása Nagy- 
kovácsi számára vállalhatatlan költségekkel is járna. 
Már 2015-ben vizsgálni kezdtük egy biztonságos, kellemes és megvalósítható Nagykovácsi-
Budapest kerékpárút kialakításának lehetőségét, s azonnal tudtuk, hogy az Ördögárok mentén, 
a gyönyörű természeti környezetben vezető földút, illetve ösvény lejtési viszonyai tökéletesek 
erre a célra, a murvás kerékpárút kialakítása vállalható és megfelelő, az útvonal pedig pontosan 
becsatlakozik Hűvösvölgynél, a Náncsi néni vendéglőjénél a budapesti kerékpárút-hálózatba. 
Minden kedvezőnek tűnt, azonban a projekt előkészítése közben a következő problémákkal 
szembesültünk:
•   A nyomvonal keresztülhalad a Remete-szurdokon, amely fokozottan védett terület. Foko-

zottan védett területeken a jelenlegi jogszabály nem engedi meg kerékpárutak kijelölését. 
Miközben a kompetens természetvédelmi szervezet, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a terüle-
tet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. egyaránt hozzájárulnak a kerékpárút kialakításához, a jogszabá-
lyi környezet nem teszi ezt lehetővé. A megoldással ott tartunk, hogy amennyiben egy tőlünk 
távolabbi, de a miénkhez hasonló esetben a helyiek eredményt tudnak elérni és a jogszabály 
hatálya alól kivehetőkké válnak egyes kerékpárút-projektek, úgy mi is elindulhatunk.

•   A kerékpárút Remetszőlős belterületén a Patak-sétányon haladna Nagykovácsi irányába, on-
nan pedig a korábban már murvaterítést kapott földutat jelölnénk ki. Csakhogy itt a földút 
védett területen haladna át, amely a mai napig az egykori termelőszövetkezet, a Rozmaring 
Vagyonkezelő Kft. egyik jogutódjának vagyonhasználatában van, ugyanis a rendszerváltást 
követő privatizációk során a védett területeket nem vehették tulajdonba az önkormányza-
tok. Ezért itt a Rozmaring Vagyonkezelő Kft.-nek le kellene mondania az útszakasz vagyon-
használati jogáról, tekintettel azonban arra, hogy a cég teljesen inaktív, nincs kivel tárgyalni. 
Erre a problémára jelenleg is keressük a megoldást.

Reményeim szerint legkésőbb 2018 első félév végéig sikerül mindkét formális akadályt elhá-
rítani a Nagykovácsi-Budapest kerékpárút megvalósítása elől, s elindulhat a projekt. Ekkor az 
a nem kis feladat áll előttünk, hogy kijelöljük és biztosítsuk a kerékpárút Nagykovácsin belüli 
szakaszait. 
A címben feltett kérdésre tehát részemről a válasz: igen, nagyon bízom abban, hogy hama-
rosan lesz kerékpárutunk. 

Lesz-e kerékpárút 
Nagykovácsi  
és Budapest között?
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
Osztályvezető: 
dr. Visnyay Noémi visnyay.noemi@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Tájékoztató a Képviselő-testület augusztus 10-i rendkívüli üléséről

Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester tájékoztatást  
adott aktuális kérdésekről. Szólt arról, hogy az Önkormányzat meghívást 
kapott és képviseltette magát a szlovákiai Andód testvértelepülés két 
rendezvényén, valamint a Perbáli Búcsún, ahol nagykovácsi fellépők is 
szerepeltek. A sok évre visszatekintő nemzetközi ifjúsági tábort idén a 
németországi Linumban tartották, ahol három ország fiataljai találkoz-
tak.
Lakossági fórumon merült fel több forgalomszervezést igénylő kérdés, 
így például a település egészére kiterjedő 40 km-es sebességkorlátozás. 
Ezzel kapcsolatban megkezdődött a Forgalomtechnikai Tanulmányterv 
felülvizsgálata a biztonságosabb közlekedés érdekében.
Az 5 fővel határozatképes Képviselő-testület ezen az ülésén három na-
pirendi pontot tárgyalt meg.
Eredményesen lezárult a közétkeztetési szolgáltatás beszerzésére kiírt 
közbeszerzési eljárás. A Képviselő-testület egyhangú döntése szerint 
a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az az Elamen Zrt. tette, 
amely két éve végzi ezt a szolgáltatást Nagykovácsiban. Most újabb 3 
évre nyerte el ezt a feladatot.
Hozzájárult az Önkormányzat ahhoz, hogy Pilisborosjenő csatlakozzon 
a Budapest központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy egyelőre nem töltik be a végelszámo-
lás alatt lévő Natü Kft. Felügyelő Bizottságában megüresedett tagsági 
helyet. Papp István

   jegyző

Képviselő-testületi ülés 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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Tisztelt Adófizetők
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. félévi adó befizetéséhez szükséges 
értesítőket és a csekkeket augusztus hónapban kipostáztuk. 
A II. félévi adó befizetési határideje: 2017.szeptember 15.
Amennyiben valami oknál fogva nem tudja teljesíteni határidőben az 
adó befizetési kötelezettségét  mindenképpen jelezze azt, írásban az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre a befizetési határidő lejárata előtt. 
  
Felhívjuk az tisztelt adófizetők figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény ro-
vatba a befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni.

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

Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármilyen 
változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állandó 
bejelentett lakosok változása,(születés, halálozás),  lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása, ) úgy kérjük, hogy azt haladék-
talanul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtat-
ványon!
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így  a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Általános tájékoztatás:

Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerint a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 

Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az 
adótárgy tulajdonosa.

A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kisza-
básának van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó 
esetében 500.000 Ft-ig terjedhet.

A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül másik osztály felé a bejelentést megtette, de a Pénzügyi és Adóügyi 
Osztályunk  részére ezt nem nyújtotta be.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, behaj-
tások

Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok 
adók módjára történő behajtása, anyakönyv

Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  

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

Budakörnyéki Közterület-felügyelet 
Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, Páty. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet illetékességi területén 
(Páty) a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, enge-
délyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek 
ellenőrzése, köztisztasági szabályok betartásának ellenőrzése, 
behajtási engedélyek ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium,
•  B kategóriás jogosítvány,
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  Szakképesítés megszerzésére irányuló hajlandóság,
•  Egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai vég-

zettség és közszolgálati szakképesítés, közterület-felügyelői 
vizsga,

•   Közterület-felügyeletnél szerzett 1 év alatti szakmai tapasz-
talat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. szerint
•  végzettséget, képesítést igazoló iratok másolata
•   nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt 

vevők megismerhetik
•  motivációs levél
•   nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pá-

lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul

•   három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be- 
tölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uzsoki 
Gábor intézményvezető nyújt, a 06-23/535-710/0/107-os tele- 
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•   Elektronikus úton Magyar-Boros Andrea részére a  

magyar.andrea@budakeszi.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a 
pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat 
kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Budakeszi Város honlapja - 2017. augusztus 15.
•  Budakeszi Hírmondó online - 2017. augusztus 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

Budakörnyéki Közterület-felügyelet
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1984 májusában születtem Budapesten. Két éve 
költöztünk családommal Nagykovácsiba.
1998-ban kezdtem meg szakközépiskolai tanulmá- 
nyaimat a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari 
Műszaki Szakközépiskolában, akkor még a Budai vár 
alatti Szabó Ilonka utcában.
2003-tól magasépítő technikusi képzésben vettem 
részt.

2004-től Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar hall-
gatója lettem, ahol tervezés szakirány elvégzését tűztem ki célomul. 
Idő közben rájöttem, hogy több ág is érdekel, de mivel csak egyet 
lehetett választani, inkább az ökologikus építészet szakirány mellett 
döntöttem.
Építészmérnöki diplomámat 2009-ben szereztem.
Főiskola alatt állandó megbízásokat kaptam. Felméréseket, látvány-
terveket, engedélyezési és kiviteli terveket készítettem.
Az állandó megbízásokból, főállás kerekedett. 2007-től a Compumex 
Kft. Mérnöki Iroda építész munkatársa lettem. Elsősorban társasházak, 
családi házak, üdülők, szállodák, villák, egészségügyi létesítmények 
tervezését vállaltuk.

2010-től az Archi-Realty Kft. Mérnöki Iroda építész munkatársaként 
dolgoztam, hasonló munkakörben.
2011-ben megszületett első gyermekem. A megbízásokból visz- 
szaadtam, szerettem volna teljes értékű szülő, anya lenni.
2013-ban boltvezető, kereskedő vizsgát tettem. Saját vállalkozás in-
dítását terveztem, régi bútorok átalakításával, kreatív munkával sze- 
rettem volna tevékenykedni. 
2014-ben megszületett második gyermekem. Így már egy fiú és 
egy lány gyerkőc napi tevékenységével foglalatoskodhattam. A vál-
lalkozás ötletét elvetettem, nem tudtam mind a két fronton teljes 
értékű munkát végezni. A sok mesével, énekkel, játékkal, kirándulás-
sal telt évek után, kisfiam és kislányom is bekerült az óvodai valamint 
bölcsődei rendszerbe.
2017. július 19-től Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata tele- 
pülésüzemeltetési, beruházási és pályázati osztályának lettem tele- 
pülésmérnök munkatársa.
Érdeklődésem sokrétű, környezetem tevékeny emberként ismerhetett 
meg. Ugyanazzal a lelkesedéssel végeztem az esetenkénti régészeti 
feltárás során a földmunkát, mint a tervezőasztal melletti munkát. 
Fontosnak tartom az aprólékos, informatív munkavégzést. Szeretem, 
ha alkotni tudok, ha minden szemnek szép végeredmény születik egy 
munkafolyamat végén. Igazán nagy öröm, ha munkámmal segíthetek, 
ha egy megoldás részese lehetek. Hiszem, hogy az emberek közti 
megfelelő kommunikáció a sikeres munkavégzés egyik sarokköve.

Új településmérnök
Karajzné Illinger Enikő településmérnök

Érsekújvári járás, Andód, Czuczor Mária polgármester, Kiss 
László és Gál Zoltán képviselők, 1.350 lakos, mindez kb. 40 km-
re a magyar határtól a Felvidéken. 
2017-ben ezek az adatok és informácók szinte senkit sem moz-
gatnak meg. Nem akarunk önként gyűjteni, támogatást adni, 
vagy zászlót bontani ezen település megsegítésére, a lakosai- 
nak a támogatására, hiszen kik Ők és milyen szerepet töltenek 
be az életünkben? Pedig több kötelék is összeköt, mint gon-
dolnánk.
1947-ben 40 család, közel 200 ember érkezett a felvidéki 
Andódról Nagykovácsiba, akik itt találtak új otthonra. Otthonra 
és nem Hazára, hiszen  magyar földről, magyar földre száműzte 
ezeket az embereket az akkori Csehszlovák kormány, egy za-
varos és igazságtalan áttelepítési, lakosságcsere program. Ma 
is köztünk élnek azok a szomszédaink – Klári néni és Vendel 

bácsi –, akik még Andódon 
születtek és átélték ezt a 
szörnyű vészkorszakot.
Ez év augusztus 4-én test-
vértelepülésünk, Andód 
lakosaival és képviselőivel 
közösen emlékeztünk a 
lakosságcsere 70. évfor-
dulójára, amely esemény 
fájdalmas emlékként él a 
mai napig mindazokban, 
akik személyesen élték 
meg a kitelepítés borzal-
mait. Ennek keretében 
koszorút helyeztünk el 
Nagykovácsi nevében az 
áttelepítettek emékére állí-
tott  kopjafánál, majd Bartal 

Károly Tamás nyugalmazott premontrei apát, és Gyurcso 
Zoltán, a Nyitrai egyházmegye magyar püspöki helynöke 
mutatta be a magyar nyelvű ünnepi szentmisét. A település 
művelődési házában tartott ünnepségen elsőként köszöntők 
hangzottak el, majd az andódi kórus műsorát hallgathatták az 
ünneplők. Végül a telepü- 
lés temetőjében  koszorúz-
tunk az idén felállított em-
lékkeresztnél.
A két önkormányzat között 
példaértékű a kapcsolat, 
köszönhetően a kapcsolat  
erősítésében aktív Pájer 
Árpádnak és Kiszelné Mo- 
hos Katalinnak, valamint 
Andód polgármesterének, 
a történelmi Czuczor család 
leszármazottjának, Czuczor 
Máriának és mindazon la-
kosainknak, akiknek a csa-
ládját áttelepítették, de a 
gyökerek újra hajtanak.

Kitelepítés vs. Betelepítés
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
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HIRDETMÉNY
2017. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

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

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

2017. december 31-én lejár.

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

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

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

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

               Temető üzemeltető

Helyreigazítás
A Tájoló augusztusi számának 15. oldalán „Tovább, magasabb 
célokért” címmel a NUSE cikket jelentetett meg az egyesület éle- 
téről. Az írás azt a téves információt tartalmazza, hogy az MLSZ-
támogatással készülő műfüves pályára vonatkozóan a tartalmas 
működtetés érdekében az Önkormányzat csak a Nagykovácsi 
Utánpótlás Sportegyesülettel kötött stratégiai együttműködési 
megállapodást. Ezzel szemben a tény az, hogy az Önkormányzat 
2017. május 4-én szakmai partneri együttműködési megálla-
podást kötött mindkét ifjúsági sportegyesülettel, így a NUSE-val 
és a Nagykovácsi Sólymok Sportegyesülettel is.
A szerkesztőség elhatárolódik a cikk azon kijelentésétől, amely 
minősíti a másik sportegyesület tevékenységét, képviselőit.  
Kérjük, hogy a közölni kívánt írások a korábbiakhoz hasonlóan a 
hírek, tények keretében maradjanak.

Ábrahám Móni felelős szerkesztő

Szeptember 16-án, szombaton reggel 8 órától, 
a kőkereszttől indul a „Nagykovácsi kilátások” teljesítmény-
túra .  

Reményeink szerint szép időben, és sok résztvevővel kerül megren-
dezésre hagyományteremtő célzattal a „Nagykovácsi kilátások” teljesít-
ménytúra. Mivel az esemény az Európai Mobilitási Hét programjába illesz-
kedik, ezért Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a pontversenyben 
résztvevő iskolai osztályok, továbbá minden gyermek részére lehetővé 
teszi a nevezési díj nélküli, térítésmentes indulást.  
A jelentkezés a helyszínen is lehetséges, de a torlódások és a várakozás 
elkerülése érdekében lehetőség van az előnevezésre is email-ben a  
stabil.elonevezes@gmail.com címen.
A túrán négy távot lehet teljesíteni 7 km / 149 m szint; 12 km / 287 m 
szint; 20 km / 554 m szint; 28 km / 714 m szint. Mivel a túrák áthalad-
nak a Szénások, Európadiplomás, Fokozottan Védett területén, valamint 
tekintettel a várhatóan nagyszámú indulóra, gyermekre, az útvonalakon 
a kerékpározás nem lehetséges. 
Felnőtteknek a nevezési díj – a távok függvényében – 1200, 1500 Ft. 
Az egyes távokat leggyorsabban teljesítő nagykovácsi lakosok részére 
Főépítészi Különdíjakat ajánlok fel, melyek a délután folyamán kerülnek 
majd átadásra.

Teljesítménytúra
Györgyi Zoltán főépítész

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Jelenleg az egyetlen technológia, amin bejön a Nagykovácsi TéVé adása, 
az a digitális kábel TV, amelyhez DVBC szabványos TV készülék szüksé- 
ges. Régebbi lapos TV vagy képcsöves TV esetén külső  médiakonverter, 
vagy set top boksz szükséges.
A frekvencia 220 MHz, a moduláció 256 QAM, mintavételezési frekvencia 
6875. (Később esetleg változhatnak ezek az értékek, ebben az esetben az 
új paraméterekkel újra kell hangolni a készüléket.)
Ha házilagosan nem sikerült beállítani a Nagykovácsi TéVé-t, úgy hívja a 
+36 30 924 0709 telefonszámon Fonth Bencét és kérje segítségét! (ez a 
megoldás fizetős).

Nagykovácsi TéVé
Koszec Gyula 

Felhívás! 
Van a házban olyan szobája, 

amelyet nem használ? 
Szívesen kiadná kirándulóknak, utazóknak, 

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

Megoldás: 
Fizető vendéglátás!

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

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

 
További információ: 

pataki.ildiko@nagykovacsi.hu
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Nagy öröm, hogy ebben az évben is szebbnél szebb kerteket láttunk 
„A legszebb konyhakertek” program helyi versenyén. Kilenc kert indult,  
részben új, részben régi versenyzőkkel. A zsűri tagjai Bánóczi Margit,  
Fábos Éva és jómagam voltunk. Örömmel láttuk, hogy a konyhakerteket 
jórészt bio-módon, mérgek nélkül művelik. A kertekben különböző mód-
szerekkel találkoztunk: talajtakarás gyepnyiradékkal, emelt ágyások, nö- 
vénytársítások stb. A versenyzők többnyire saját maguk nevelik a palán-
tákat, a jól sikerült termésből magot fognak. Külön öröm, hogy palánták-
kal, tanácsokkal segítik egymást. Az eredményhirdetésre augusztus 12-én, 
a búcsún került sor, ahol minden résztvevő díszoklevelet, az Önkormány- 
zattól vásárlási utalványt, a NATE-tól pedig vászon bevásárló táskát, 
vetőmagokat kapott. Az I. helyezettek és különdíjasok az Önkormány- 
zattól vásárlási utalványt, a NATE-tól pedig tárgyjutalmat vehettek át. 
Ezúton is köszönjük támogatóink (Eszterkrém kozmetikum manufaktúra, 
Éles Péter, Guba István, Latinkert, Tandem Könyv- és Kávé, Zöld Moszk- 
vics Kft.) segítségét a tárgyjutalmakhoz.

Az országos díjra Bányainé Pajor Gabriellát és Monoki Péternét jelöltük. 
1. helyezettek:
– normál kategóriában: Bányainé Pajor Gabriella
– mini kategóriában: Monoki Péterné

A kategória győztese kihelyezheti háza falára a „Nagykovácsi leg-
szebb konyhakertje” táblát is. A táblát Benedek Olga porcelántervező 
iparművészünk készítette.

– közösségi kert kategóriában:
Kispatak Óvoda Diófa és Barackfa 
csoportot díjaztuk.

– különdíjban részesültek:
Mátyus Vendel
Mucsi Gábor
Vámos Erika

Minden versenyzőnek gratulálunk 
és reméljük, hogy jövőre még töb-
ben indulnak a versenyen.

Legszebb konyhakertek 2017.
Vojczek Judit a zsűri elnöke

Sikeresen lezajlott az ezévi Virágot Nagykovácsinak kert-verseny.  
Szebbnél-szebb kerteket látogatott meg a zsüri. Három alkalommal mér- 
tük fel a kertek állapotát, gondozottságát, fejlődését, háromszor számol-
tak be a büszke tulajdonosok munkájukról. Mindannyian, egytől-egyig 
elismerést érdemelnek, mert odaadóan, szorgalmasan hozták létre és 
tartják fenn a kertjeiket. Láttunk és díjaztunk néhány négyzetméteres 
nagyszerű virágágyásokat, kertrészleteket és láttunk több száz négyzet-
méteres, egészen kiváló kerteket.
Minden induló kert  teljesen egyedi, tükrözi tulajdonosa személyiségét és 
kertészkedési felkészültségét. Van, aki egészen a részletekig kigondolja 
az ültetési tervet, előre megtervezi a látványt, van, aki koncepció nélkül, 
egy kiválasztott cserje, egy pompás virág helyét keresve, véletlenszerűen 
alakítja ki a kertjét, és később ehhez igazodva fejleszti tovább. Örömmel 
láttuk, hogy mindenki a természetes kertművelést részesíti előnyben, 
természetes tápanyagokkal gondozzák kertjüket, mulcsoznak, komposz-
tálnak, esővizet gyűjtenek, madáritatókat és rovarházakat helyeznek el. 
Szerencsések vagyunk, hogy csodás növények, színpompás virágok, 
egyedi kertek között élhetünk, ezért mindenkit bíztatunk, bátran jelent-
kezzen, mutassa meg kertjét, előkertjét, virágágyását.

Az eredmény:  valamennyi résztvevő oklevelet és ajándékcsomagot 
kapott az Önkormányzattól, valamint a kategória győztese kihelyezheti 
háza falára a „Nagykovácsi legszebb virágoskert” táblát is.
A táblát Benedek Olga porcelántervező iparművészünk készítette.
I. kategória kicsi virágoskert kategóriában
1. hely 20.000,- Ft Doró Antal 
2. hely 15.000,- Ft Janits Béla
2. hely 15.000,- Ft Monoki Péterné 
3. hely 10.000,- Ft Bakó Család 
II. kategória normál kategóriában
1. hely 30.000,- Ft  „Nagykovácsi Legszebb kertje” kitüntető cím nyer-
tese Katona Éva 
2. hely 20.000,- Ft  Hudák Zsuzsanna
Különdíjban részesültek
Mátyus Vendel, László Magdolna, Kriston Kinga és Jánosi Bálint 
Készüljenek gondolatban a jövő évi versenyre és jelentkezzenek, várjuk 
Önöket is vissza.

Virágot Nagykovácsinak 2017.
Bánóczi Margit a zsűri elnöke
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Az unióhoz képest sokat költünk fűtésre
A világ energiafogyasztásának harmadát az épületek fűtésére és hűtésére 
fordítjuk. Az összes hazai energiafelhasználás körülbelül 40%-a épü- 
leteinkhez köthető (fűtés, hűtés, vízmelegítés, világítás stb.). Ezen belül a 
fogyasztás háromnegyedét a fűtés teszi ki. Az idei télen ez az arány még 
magasabb volt, hiszen kiemelkedően hideg hónapok vannak mögöttünk. 
Egy átlagos téli napon (0 °C napi középhőmérsékletű) a hazai földgáz- 
igény 45–55 millió m3 körül alakul, addig idén januárban átlagosan több 
mint 5 fokkal volt alacsonyabb a hőmérséklet, ezért volt olyan nap, amikor 
a duplájára is felugrott a földgázfogyasztás. A szélsőséges időjárás nem 
feltétlenül jelentene többletköltést a fűtés esetében, ha az épületek 
szigetelése megfelelő lenne.
A négymilliós magyar lakóépület-állomány korszerűtlen, 3/4-e felújí-
tásra szorul. Sajnos a középületek esetében sem jobb a helyzet, mert 
az önkormányzati épületek nagy fűtött alapterülettel rendelkeznek és 
a lakásállományhoz hasonlóan csak minden ötödik épület tekinthető 
korszerűnek. A korszerű hőszigetelés viszont felére-harmadára csökkenti 
a fűtési költségeket, megszünteti az épületfizikai károsodásokat, javítja a 
lakóterek klímáját. A kevesebb tüzelőanyag felhasználás következtében 
csökken az épületek ökológiai lábnyoma. Nem áll jól a szénánk, hiszen 
19%-kal több hőenergiát fogyasztanak a hazai lakások az uniós átlaghoz 
képest.
Hazánkban – ugye nem gondolná – több száz millió négyzetméternyi 
tető szorul felújításra, holott csak a tető hőszigetelésével energiaszám-
lánk akár 10%-át is megspórolhatjuk. Ez országosan akár 10 milliárd forin-
tot is jelenthet havonta a fűtési időszakban.
Ezért is választottuk a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesü- 
let NATE Esték nevű előadássorozatának második előadásának témájául 
az épületek hőszigetelését. 2017. május 29-én két meghívott előadónk 
is volt Nagykovácsiból, Ertsey Attila építész, a hazai ökológikus építészet 
jeles alakja, valamint Nyírő László vállalkozó, feltaláló személyében. 
Előadási anyagaik letölthetőek a nate.hu honlapról.

A gázóra nem hazudik!
Szigeteléssel és jó tájolással jelentősen csökkenthetjük a fűtés/hűtés 
költségeit. Nyilván ez sok paramétertől függ, de általánosságban az 
mondható, hogy a megfelelő szigetelés télen 35–40%, de akár 60–65%-
os energia-megtakarítást is eredményezhet. A közbeszédben főleg a 
téli költségekről beszélnek, de Európa több országában már évtized óta 
megfordult a trend, hiszen a hűtésre már több energiát fordítanak, mint 
a fűtésre. Nem kétséges a globális klímaváltozás következményeként 
nálunk is egyre nagyobb energiaterhet jelentenek a hőséghullámok. 

Megfelelő szigeteléssel és árnyékolással nyáron 5–7 fokkal is csökkenthető 
a lakások hőmérséklete. Azaz a fűtésre fordított költség akár felét meg 
lehet spórolni, másrészt a nyári hónapokban csak extrém meleg ese- 
tében kell használni az energiazabáló klímaberendezéseket. Mindezzel 
hozzájárulunk egészségünk javításához is, mivel az épületben tapasztal-
ható hőérzet a szigetelés után kellemesebbé válik. 
Az eddig említettek csak a direkten számított költségek. Azt mindenki 
könnyedén belátja, érzi a pénztárcáján, hogy az energiaszámlája lecsök-
ken. Azonban magának az energiatermelés teljes vertikumának hatalmas 
ökológiai lábnyoma van. Ezért, amikor energiatakarékosak vagyunk akkor 
annak következtében sokkal kevesebb üvegházhatású gáz kerül kibocsá-
tásra. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a klímaváltozási spirál lassabban 
forogjon.
Nem meglepő, hogy a mai túlságosan is anyagias világunkban az első 
kérdés az előadókhoz, hogy befektetésünk mikor térül meg. Az előadók 
is nagyon tisztességesen, megfontoltan válaszoltak erre, hiszen a válasz 
nem egyszerű, sok paramétertől függ. Kiindulás az, hogy ha a fűtési 
és hűtési költségeken is spórolunk, akkor a szigetelési beruházások, 
épületszerkezettől függően, akár 2–4 év alatt is megtérülhetnek, s min-
den valószínűség szerint a szigetelés az egyik leggyorsabban megtérülő 
befektetésnek tekinthető. Ha pedig hiányzik a kezdeti tőke, akkor 
remélhetően a jövőben is nyílnak pályázati- és hitelforrási lehetőségek a 
lakosság számára.

Befektetés a jövőbe
Talán meghökkentő, hogy az energiatakarékosságot a gyermekválla-
láshoz hasonlítom. Pedig nagyon is erős a hasonlóság, hiszen mindkettő 
befektetés a jövőbe, nem csak kisebb közösségek, hanem globális szinten 
is. Őszülő fejjel pedig nem mondhatok mást mint, hogy ennél jobb nyug-
díjtakarékossági formát jelenleg nem ismerek hazai körülmények között. 
Ne feledjük, hogy a modern ember életének drámai megváltozása az en-
ergiafelhasználás drasztikus megugrásával járt együtt, jelentős részben 
az tette lehetővé. De ugye nem kívánja gyermeke, unokája elöl az utolsó 
cseppig kizsarolni az ő jövőbeli életének energiaforrásait?
Van tehát tennivalónk bőven ahhoz, hogy a jövő generációknak is élhető 
világot hagyjuk hátra!

Hőszigetelés
Peregovits László NATE

Furcsa módon és szemben a világtrendekkel a rendszerváltás óta a 
környezet- és természetvédelem ügyeire egyre kisebb figyelem és rá-
fordítás jut az állam részéről, pedig ez mindenkire tartozó, mindenkinek 
közvetlenül a bőrére menő közügy. Ezért a civil közösségekre még na- 
gyobb felelősség hárul közös ügyeink előremozdítása érdekében.
Még egy olyan kisebb közösségnek, mint a NATE-nak, a 13 éves tör-
ténetét, minden fontosabb tevékenységét nehéz lenne egy-két mon-
datban összefoglalni. Munkánk során előadásokat szerveztünk a közös 
gondolkodás elősegítésére, illetve kezdeményeztünk akciókat vagy a 
szervezők munkáját segítettük. Néhány fontosabbat megemlítve: bicikli 
út, szemétszedés, zöldhulladék komposztálása, játszótérépítés, legszebb 
konyhakertek, közösségi kert, ökoiskola támogatása, tematikus sorozat 
indítása NATE Esték néven stb.
Kisebb közösséget említettem, de folyamatosan tárjuk nagyobbra a ka-
put, ennek megfelelően megújítjuk honlapunkat, Facebook oldalt indí-
tottunk, rendszeresen jelennek meg írásaink a Tájolóban, s tematikus 
programjainkban is igyekszünk rendszerességet biztosítani. Szeretnénk 
a tagságunkat is bővíteni, mert a sokasodó feladatokat csak így tudjuk 
ellátni.
Megtiszteltetés egy civil közösségnek, ha elismerik munkáját. Ez további 
ösztönzést, erőt ad a folytatáshoz. Munkánkat a közösség érdekében 
végezzük, s mindig arra törekszünk, hogy eredményeit valamennyi lako-
sunk számára elérhetővé tegyük. Ennek jegyében a Nagykovácsi Emléké-
remmel járó pénzdíj teljes összegét egy új, ezennel meghirdetett projek-
tünkbe fektetjük. Meteorológiai állomást szeretnénk telepíteni a faluban, 
melynek adatait folyamatosan hozzáférhetővé tesszük honlapunkon. 
Ehhez kérjük a falu lakosainak hozzájárulását. Azt szeretnénk, hogy kisebb 
összeggel, de minél többen járuljanak hozzá. Érezze mindenki magáénak 
ezt a közösségi meteorológiai állomást! A gyűjtést szeptemberben in-
dítjuk. További részleteket a honlapunkról (www.nate.hu) tudhatja meg!

Nagykovácsiért 
Emlékérem 2017
Peregovits László
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Néhány kerékpár túra kivételével kimaradt az életemből a nagyobb fizikai 
megterheléssel járó sportolás, a mozgás öröme, így a gyaloglásé is. Ki- 
csit sóvárogva néztem eddig a bakancsosokat, majd néhány másodperc 
töprengés után elhatároztam, én is belevágok. Első próbálkozásom – két 
évvel ezelőtt – már az út elején kudarcba fulladt, egy gyalogjárdán si- 
került úgy elesnem, hogy egy évig bánta a bokám.
Aztán úgy alakult, hogy a Mária Út Egyesület adminisztratív munkájának 
részese lettem. Megismerve céljaikat, önkéntesek által segített hatalmas 
zarándok útépítő és szervező, lelkiséggel körbevett munkájukat, úgy érez-
tem ez lesz az én utam. 
Nem teljesítménytúra, – harc a gyorsan múló órákkal és kilométerekkel – 
hanem út, amelyen egy közös zarándoklaton is egyedül lehetek, út, ame-
lyen ha egyedül megyek, akkor sem vagyok egyedül, út amelynek értelme 
nem a cél, hanem a vándorlás.
A Mária Út  Egyesület néhány éve  Nagyboldogasszony Ünnepéhez  
(augusztus 15.), közeli hétvégére szervezi az 1-Úton zarándoklatot, min-
den évben más célú felajánlással.
Az idén a gyermeket váró, gyermekekre vágyó családoknak ajánlották fel 
útjukat a zarándokok.
Mi, Nagykovácsiak a Budajenőről Máriaremetéig tartó szakaszhoz csatla-
kozhattunk szervezetten. Elhatározásom, hogy elindulok szilárd volt, de a 
bensőmben volt félelem.
Mi lesz ha... nagyon meleg lesz... kaptatók... műtött gerincem... bokám... 
erdő... kullancs... kell ez nekem ? 
Aztán az Indulás előtti délután a tárgyi valóság feledtetni kényszerítette 
minden (ál)aggodalmamat, kreált kifogásomat. Férjemtől kaptam egy 
túracipőt, nincs mese, ha másért nem most már a családi béke kedvéért 
mennem kell.
Így indultam. Elindultam... s most már tudom, hogy járni fogom. Fejem- 
ben a hívők imájával, fülemben a zarándokok énekével, a vándorlás örö- 
mével, a közösségi együttlét, a feltöltődés ajándékával. A köves út kap- 
tatóira, a nagy melegre a megérkezéskor már nem is emlékeztem. Nem 
fájt a hátam, lábam, felfrissültem szellemileg és fizikailag. Az út mellett ki-
helyezett megállító tábla mondatai motoszkáltak bennem még éjszaka is:

„Akármilyen utat is választasz 
magadnak, mindig lesznek, akik 
azt fogják mondani, tévedsz. Min-
dig lesznek olyan nehézségek, 
hogy azt fogod hinni, talán csaku-
gyan a kritikusoknak van igazuk. 
Az út kiválasztása és követése a 
végsőkig mindig nagy bátorságot 
kíván.”
Erőt, s elszántságot kívánok a 
választás előtt állóknak, s egyúttal 
köszönöm a szervezőknek, Pataki 
Ildikónak és a sok segítőnek, a jól 
előkészített, vendéglátással gaz- 
dagított zarándokutat, az élményt.

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás” 
1-ső zarándokutam – 1 Úton zarándoklat a Mária Úton 
2017. augusztus 26.-án 
Dr. Klein Katalin
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ŐSZI RUHAAKCIÓ
A PLÉBÁNIA TETŐTERÉBEN
(BEJÁRAT A TEMPLOM FELŐL)

GYŰJTÉS
 szept.12. (kedd) 17–19 ó
 szept.13. (szerda) 17–19 ó
 szept.14. (csütörtök) 17–19 ó
 szept.15. (péntek) 17–19 ó
 szept.16. (szombat) 9–12 ó

VÁLASZTÁS
 szept.22. (péntek) 13 – 18 ó 
 szept.23. (szombat) 9 – 12 ó 

Ezen a két napon kizárólag nagykovácsi lakosokat várunk, lakcímiga-
zoló kártyával! 10 év alatti gyermekeket nem engedünk be a gyerme-
kek biztonsága érdekében.

 szept.25. (hétfő) 16–19 ó
 szept.26. (kedd) 16–19 ó
  
Ezeken a napokon mindenkit szeretettel várunk!

A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTŐI

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

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

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

Dr. Klein Ferenc  elnök 
tel.: +36309505364; e-mail: j.ferencklein@gmail.com

Dr. Kohut József elnökhelyettes
Tel.: +36209891796; e-mail: drkohut@gmail.com
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A Hatok csoport (Gaszner Ildikó, Gerlóczy Gábor, Molnár Göb Zol-
tán, Páczelt Andrea, Somogyi Ferenc, Vladár Csaba és Vladár Krisz-
tina) talán sokaknak nem ismeretlen a helyi lakosok közül, hiszen 
számtalan alkalommal láthattuk kiállításaikat.

Augusztus utolsó hétvégéjén a Faluházban találkozhattunk velük, ahol 
munka közben láthattuk a legújabb kiállításra készülő nagyméretű ké-
peiket.
Elmondták, hogy az Ars Sacra Fesztivál, valamint a Nyitott Templomok 
Napja keretén belül fogják bemutatni a 28 darabból álló, 250 cm x 
110 cm méretű alkotásaikat. Az Ars Sacra Fesztiválon, szeptember 
16-án 18 órakor, nyílik a KETTŐSPONT című kiállításuk a Bakáts téri 
altemplomban, majd október 2-án a Pécsi Tudományegyetemen a re-
formáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából állítják ki a csoport 
műveit.

A Hatok
Diószeghy Tünde
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Az Öregiskola falai között hónapok óta formálódott annak a nagy, im-
máron két napos közösségi eseménynek a képe, amelyet a Nagykovácsi 
Búcsú néven tartunk számon. 2011 óta, amikor is a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat felelevenítette a Búcsú hagyományát, évről-évre remek 
alkalmat teremt ez az eredetileg egyházi ünnep arra, hogy Nagykovácsi 
apraja-nagyja a falu főterén összegyűlve együtt ünnepelhessen.

A Nagyboldogasszony napjához (augusztus 15.) közeli hétvégén általában 
kellemes nyári időjárással számolhatunk, az idén viszont az előrejelzések 
másról tanúskodtak. Azon tanakodtunk, hogy vajon hogyan valósulhat 
meg egy szabadtérre megálmodott rendezvény, ha falak közé zárjuk? Pol-
gármester Asszony természetesen ugyanúgy meg tudja nyitni a sokadal-
mat az Öregiskola nagytermében, mint a Tisza István téri színpadon, és 
kivitelezhető a mintegy 10 további színpadi produkció is zárt térben, de mi 
lesz a gólyalábasokkal, a bemutatót tartó kutyusokkal, a tűzzsonglőrökkel 
és úgy általában a hangulattal? Ha hűvös van, és esik az eső, ki fog felülni a 
Nosztalgia Vidámpark körhintájára, ki fogja kipróbálni a mászófalat, a tram-
bulint vagy épp a motoros fánkokat? És mi lesz a Templomkertbe tervezett 
népi játszótér játékaival, a pónilovakkal és a kézműves foglalkozásokkal? 
A pénteki hőséget követően szombaton reggel hatalmas szélben, 17-18 
fokban dideregve kezdtek el gyülekezni a különféle árusok. Elérkezett a 10 
órára tervezett polgármesteri köszöntő ideje is, és dacolva az időjárással, 

útjára indult a Búcsú: a Faluház kemencéjében sültek a finomságok, a 
szövőszéken növekedett a Falu szőnyege, a színpadon váltották egymást 
a bábszínészek és a legkülönfélébb stílusú zenét játszó zenekarok. Lán-
golt a zongora, csápoltak a fiatalok, lüktetett a Főterünk, miközben sze- 
rencsére az időjárás is egyre kedvezőbbé vált.

Vasárnap tisztelettel adóztunk a múltnak: délelőtt az ünnepi szentmisét 
követően megnyílt Az asszony köténye című hiánypótló kiállításunk, 
délután pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat műsora idézte meg 
a békebeli búcsúk táncos hangulatát. A rendezvényt a Kormorán zenekar 
egyedi hangzásvilágú koncertje zárta.

Természetesen nagyon örülünk annak, hogy az időjárás végül mégsem 
hiúsította meg az elképzeléseinket, és abban a formában valósulhatott 
meg a rendezvény, ahogyan megálmodtuk. Arról pedig, hogy milyen volt 
a hangulat, tanúskodjanak a fotók.

A 7. Nagykovácsi búcsúról 
a rendezvény szervezői szemszögéből
Dienes Beáta

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
munkájukkal, odaadásukkal, közreműködésükkel és támogatásukkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Álljanak itt ABC sorrendben a 
látható és láthatatlan segítőink:
Angel Dance Tánciskola; Cédrus Patika; Isadora Tánc- és Majorette 
Együttes; Kemenes Gábor plébános; Készenléti Szolgálatok Nagyko-
vácsi Egyesülete; Levendula Kertvendéglő; Magyar Cserkészszövet-
ség; Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata; Nagykovácsi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat; Nagykovácsi Ritmikus Gimnasztika Cso-
port; MiniCoop; Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub; Zácsik Zoé; Zöld Moszk- 
vics Kft.

Köszönetnyilvánítás  
a Nagykovácsi Búcsú kapcsán
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai
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H a g y o m á n y a i n k n a k 
megfelelően, az idén 
is megemlékeztünk az  
államalapításról és az  
Alkotmány fontosságá- 
ról. A köszöntők sorát 
Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester kezdte, 
aki  az összetartás erejét 
hangsúlyozta, amit 
Csenger-Zalán Zsolt or- 
szággyűlési képviselő 
beszéde követett, aki 
pedig a keresztyén érté- 
kek fontosságát emelte 
ki. Ezt követően a Villő 
Énekegyüttes előadását  

hallhattuk Üdvözlégy, Boldog Szent István Király! címmel, majd sor került 
a Nagykovácsi Díszpolgára kitüntetés átadására. Gratulálunk BAKÓ 
MIHÁLYNAK, aki a Készenléti Szolgálat Nagykovácsi Egyesületének elnöke, 
Tűzoltó Parancsnok és több mint 20 éve dolgozik minden ellenszolgáltatás 
nélkül a falu érdekében. Gratulálunk továbbá a Nagykovácsi Természet- és 
Környezetvédő Egyesületnek (NATE) és Csabainé Perneczki Juditnak, akik 
elismerő emlékérmet és oklevelet kaptak a Nagykovácsi közösségéért 
végzett tevékenységükért. A rendezvény szakralitását, Kemenes Gábor 
plébános új kenyér szentelése adta, majd autentikus aratási dalokat 
hallhattunk a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub tagjaitól.A hivatalos programot 
követően Kuti Tünde, Tegzes Endre és Becze Gábor művészetét élvezhette 
a nagyközönség, akik előadásukkal méltó módon zárták az ünnepséget.

Részlet Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszony ünnepi beszédéből:
Olyan időket élünk, amikor hagyományos értékeink filléres portékákká 
váltak. Nézzünk magunkba: mennyire tartjuk fontosnak első királyunk 
intelmeit? Pedig mintha a mának szólnának, méltán lehetünk rá büszkék. 
„... a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. (...) Légy 
türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, 
akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse 
túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy 
Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy 
mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase 
harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit 
gyalázattal ne illess.” 

Bakó Mihály – Nagykovácsi díszpolgára 2017-ben 
1969-ben született Nagykovácsiban. Tősgyökeres nagykovácsi lakos, 
az édesanyja is helyi svábcsaládban született, amely család a falunkból 
kitelepítettek közé került. 
Szülei korán meghaltak. Mihály az általános iskola után mechanikai 
műszerésznek tanult és szakmájában sikeres fiatalember volt. Valamiféle ősi 
ösztönből még erkölcsös elveket követő felnőtt lett. 18. életévét betöltve 
sorkatonai szolgálatra vitték, ahonnan a MOM munkahelyét hátrahagyva 
tűzoltói munkakörre jelentkezett.
1988-ban már hivatásos tűzoltóként dolgozott, iskoláinak és sikeres 
szolgálati munkakörének köszönhetően, tűzoltókocsi parancsnoki pozíciót 
töltött be. Ennek a munkakörnek megfelelően, valamint belső motivációból 
és saját elhatározásból 1990-ben létrehozta a Nagykovácsi Széchenyi Ödön 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. 
Bakó Mihály, gyermekes családapa számára a 12 éves Bogi lánya mellett az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a legfontosabb. 
Motivációja a „segíteni másokon” alapelven nyugszik és tisztában van azzal, 
ha az egyetlen utunkkal baj történik, akkor csak magunkra számíthatunk, 
ezért alapelvének lényege, hogy „tegyünk meg mindent a megelőzésért”.
Az Egyesület megalapításáért és a több mint negyed évszázados 
Nagykovácsiért és a nagykovácsiakért végzett áldozatos, töretlen munkáért 
mondunk most köszönetet. Kedves Misi, köszönjük!

Csabainé Perneczki Judit – Nagykovácsiért Emlékérem 2017.
Házas, 4 gyermek édesanyja. Okleveles Építész. Óbudáról költözött 
Nagykovácsiba 1987-ben. Harmadik és negyedik gyermeke már 
Nagykovácsiban született. Az építkezés befejeztével szinte azonnal aktív 
tagja lett az egyházközségnek. Az akkori idős plébános atyát, Orbán György 
atyát szeretettel, aktívan támogatta, segítette. 
Az adventi közös koszorúkötést ő indította el 1988-ban. A közös, templomi 
nagy adventi koszorút is ő köti minden évben Zupán Andreával. 
1998 óta sekrestyési feladatot lát el. Aki nem jár templomba, nem tudhatja 
ez mit is jelent. A szombat esti szentmisét, vasárnapi 9 és 10 órai, valamint 
az esti szentmisét készíti elő.
A 2011-ben induló nagyszabású Plébánia felújítást szorgalmazta, majd 
tevékenyen végigkövette, felügyelte, szakmai tudásával támogatta. 
A Nagykovácsi Regnum Marianum alapító tagja. 1992-ben induló Sasokat 
évekig vezette.  2005-ig az induló közösségeknél bábáskodott és a mai 
napig megszakítás nélkül gondozza a regnumi táborok ellátásához 
szükséges konyhai felszerelést. 
Mindezekért nem kér és nem is fogad el semmilyen ellenszolgáltatást vagy 
anyagi juttatást. 
Ez a közösségért végzett önzetlen munka nem csak az egyházközség 
tagjainak összetartozását segíti, hanem példakánt szolgál valamennyi 
nagykovácsi közösség számára. Kedves Judit, önzetlen munkádat 
köszönjük!

NATE, Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület – 
Nagykovácsiért Emlékérem 2017.
Mindig öröm számunkra, amikor ezt a díjat nem egy személy, hanem egy 
közösség, egy szervezet kaphatja. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen ember 
a kitüntetett, hanem mindazok, akik ennek a szervezetnek a tagjai.  
A 2004-ben alakult egyesület legfontosabb célkitűzése a körülöttünk lévő 
természeti értékek védelme, megóvása, valamint a környezettudatos 
közösségfejlesztés megvalósítása.
Kapcsolatot tartanak a Nagykovácsi Önkormányzattal, hogy támogassák 
munkájukat és felhívják figyelmüket a környezetvédelemmel összefüggő 
teendőkre, együttműködési lehetőségekre és keresik a közös pályázati 
forrásokat. Gyümölcsöző kapcsolatot alakítottak ki a Környezetvédelmi és 
Vízügy Szerveivel.
Szerepet vállalnak pl. az Arany János utcai játszótéren, faültetésen, az  
általuk pályázott forrásból; településfejlesztési, településrendezési és 
településképi feladatokkal összefüggően; lakossági fórumokon. 
Az egyesület alapító tagjai: Bárdos Zsuzsanna és Vojczek Judit. Munkájukat 
alelnökként Peregovits László segíti. Kedves Zsuzsa, Judit és Laci, köszönjük 
munkátokat!

Az idei díjazottak bemutatásának telejes szövegét a Önkormányzat 
facebook odalán olvashatják. 

Augusztus 20.  
Az államalapító Szent István Királyunk ünnepe
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Nagykovácsi, 2017. június 28. – A Nagykovácsi Általános Iskola 6. és 8. 
osztályos tanulói kimagasló teljesítményt nyújtottak az Oktatási Hi-
vatal által évente lebonyolított Országos kompetenciamérésen. 
Nagykovácsit sokan meghitt hangulata és gyönyörű természeti 
környezete miatt szeretik, azt azonban már kevesebben tudják, hogy a 
helyi oktatás országos mezőnyben is kiemelkedőnek számít. A 2015/16-
os tanévre vonatkozó Fenntartói, Intézményi és Telephelyi (FIT) jelentések 
szerinti Országos kompetenciamérést a 6. és 8. osztályos nagykovácsi 
diákok 2016. május 25-én írták matematika és szövegértés tárgykörök-
ben. A felmérés eredményeit az Oktatási Hivatal 2017 tavaszán publikálta. 
A Nagykovácsi Általános Iskolában mindkét feladatsort kiemelkedően 
teljesítő tanulók rátermettségén túl a helyi pedagógiai szemlélet és az ok-
tatás magas színvonala is szerepet játszik a FIT-jelentés során elért ered-
ményekben.
Fehér Imre, a Nagykovácsi Általános Iskola igazgatója a jelentés 
eredményeit értékelve kiemelte: „A tanintézményünkben folytatott 
kompetenciaalapú oktatás és komplex tehetséggondozási program, a 
pedagógusi karunk elhivatottsága, diákjaink szorgalma és a szülői támo-
gatás mind-mind hozzájárultak a nagyszerű eredményekhez. A település 
egyetlen oktatási intézményeként kiemelten kezeljük a tehetséggon-
dozást, amely részeként a honismeret, illetve több művészeti ág magas 
fokú oktatása és különböző sportszakkörök is kitüntetett helyet kapnak. 
Mindehhez az is hozzátartozik, hogy az iskola épülete délutánonként a 
Nagykovácsi Művészeti Intézmény egyik oktatási helyszínévé válik. A 
több intézményt is működtető épületegyüttes így nem csak közoktatási 
funkciót tölt be, hanem művészeti központként is üzemel. Célunk, hogy 
tájékozott, nyitott, minden művészeti ágban jártas embereket neveljünk 
a gyerekekből.”
Kiszelné Mohos Katalin, Nagykovácsi polgármestere szerint: „A mi 
településünk a budapesti agglomeráció különleges gyöngyszeme, ahol 
minden fejlesztésünket az irányítja, hogy elsősorban a gyermekes csalá-
dok számára teremtsünk élhető, ideális környezetet. Ebbe a koncepcióba 
illeszkedik tökéletesen a helyi oktatás magas színvonala és eredményei, 
amelyekre nagyon büszke vagyok, és ezúton is gratulálok minden nagy- 
kovácsi diáknak és pedagógusnak.” 

A 2015/16-os tanévi kompetenciamérés eredményei:

Matematika tantárgy 6. évfolyamon: 
Nagykovácsi Általános Iskola 1601 pont 
Országos általános iskolák 1486 pont 
Községi általános iskolák 1432 pont 
Budakeszi tankerületi általános isk. 1545 pont 
Budapesti általános iskolák 1544 pont 

Szövegértés 6. évfolyamon: 
Nagykovácsi Általános Iskola 1637 pont 
Országos általános iskolák 1494 pont 
Községi általános iskolák 1425 pont 
Budakeszi tankerületi általános isk. 1561 pont 
Budapesti általános iskolák 1565 pont

Matematika tantárgy 8. évfolyamon: 
Nagykovácsi Általános Iskola 1632 pont 
Országos általános iskolák. 1580 pont 
Községi általános iskolák 1537 pont 
Budakeszi tankerületi általános isk. 1655 pont 
Budapesti általános iskolák 1638 pont 

Szövegértés 8. évfolyamon: 
Nagykovácsi Általános Iskola 1634 pont 
Országos általános iskolák 1550 pont 
Községi általános iskolák 1499 pont 
Budakeszi tankerületi általános isk. 1632 pont 
Budapesti általános iskolák 1616 pont

 A Nagykovácsi Általános Iskola oktatási programja egyetlen közös cél felé 
viszi az iskolai mikro- és makroközösség tagjait: a kölcsönös megbecsülés 
szülte eredményesség felé, amely példaértékű lehet az összes alapfokú 
oktatási intézmény számára.

A kompetenciaalapú nagykovácsi oktatás sikere 

A Rézpatkó táncosaival augusztusban egy hetes táborozásra utaztunk 
Inaktelkére .
Inaktelke színmagyar  lakosságú ,  hajdan  híres táncos falu Kalotaszegen 
(Erdély).
A vidék hagyományáról átfogó képet kaphattak a táncosok. Naponta két- 
szer 3 órás próbán tanultuk  a legényest, és a páros táncokat. Sokat dalol-
tunk, játszottunk, beszélgettünk a helyiekkel, láttunk tisztaszobát, eredeti 
viseleteket, hímeztünk kalotaszegi mintát, megnéztük a helyi iskolát. Es-
ténként táncházat tartottunk a helyi érdeklődökkel együtt.
Jártunk Körösfőn, Kalotaszentkirályon, Kolozsváron, Magyarvalkón.
Szívünkbe zártuk ezeket a kincseket a vendéglátó családdal együtt.

Néptánctábor - Inaktelke
Czene Zsuzsa
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Oly sok lenne a diétáim fele,
Melybe még ne fogtam volna bele.
Terített, roskadó svéd asztal,
Engem mindig is marasztal.

Nem igaz, hogy így érzem jól magam,
Az eredmény százhúsz kilogramm.
Dél felé már kihagy az emlékezetem,
Mert úgy érzem, ma még nem ettem.

Feleségem juttatja az eszembe,
Mi mindent ettem aznap is reggelre.
„Jó az asszony a háznál”, jut az eszembe,
Gondolok ilyenkor, Kőműves Kelemenre.

Elvem, az ebéd legyen kiadós,
Inkább vacsorámmal maradok adós.
Sokszor ezt be is tartom félig,
Hősiesen tűrök éjfélig.

Ilyenkor aztán, észre sem veszem,
Gondtalanul, önfeledten eszem.
Utána elfog a lelki furdalás,
Étrendem, már megint, nem volt diétás.

Hogy ezt helyre hozzam, mit tehetnék mást,
Megeszek még valami diétást.
Próbáltam már, hogy sötétben ettem,
Hátha feleségem nem ér tetten.

 Diétámhoz feleségem akarata drága kincs,
Mert akarat bennem egy fikarcnyi sincs.
A diéta sok energiába kerül,
Sajnos sokszor a fele sem sikerül.

Fogyás közben azt kellene tenni, 
Szíjamat egy lyukkal rövidebbre venni.
Állítólag az lenne a titka,
Hogy kilóim, ne jöjjenek vissza.

Találhatunk jó tanácsot bőven,
Születnek ezek, sok elhízott főben.
Többet kell mozogni, azt mondják,
Én gyomromnak adok több munkát.

Járjál sétálni! Oly ritkán teszem,
Inkább sűrűn az evésen jár eszem.
Egyél változatosan, mindenek felett,
Változatosabban ennél már nem lehet.

Édesre sósat, savanyút, keserűt,
Nehogy ez kiváltson bárkiben derűt.
Gyomrommal van baj, gondoltam nagyot,
Mivel, hogy mindig oly éhes vagyok.

Elmentem orvoshoz, hogy mit mond ő,
Mivel mindig egészségem volt a fő.
A gyomromnak szerencsére nincs baja,
Orvosi ajánlat a visszafogott kaja.

Maradjunk az orvosi bölcs tanácsnál,
Mert többet ér az a legjobb szakácsnál.
Az étel lehet bármilyen tömeg,
Lehetőleg ne én egyem meg.

Egy tanulság, mely melegen ajánlott,
Kövértől ne fogadj, diétás tanácsot.

Irodalmi-sarok
Lányi Géza

Az első nap még mindenki visszafogottan érkezett. Kíváncsian lestük a 
többieket, hogy kikkel tudunk majd barátkozni.
Délelőttönként a rajztudásunkat fejlesztettük. Kaptunk egy tankönyvet, 
aminek segítségével napról-napra nehezebb rajzokat tudtunk elkészíteni. 
Sokat játszottunk és beszélgettünk és minden nap örömmel vártuk, hova 
megyünk kirándulni.
Főként a különböző játékos fejlesztő feladatokat élveztük. Sok memória 
fejlesztő, koncentráció növelő játékot játszottunk. Gyakoroltuk a két 

agyféltekét összekap- 
csoló feladatokat is. 
Volt részünk mókában 
és gondolkodós felada-
tokban is, ahol fontos 
volt a megfigyelés, az 
egymásra figyelés és a 
leleményesség. 
Sokat beszélgettünk, 
gondolkodtunk így is-
merve meg a társain-
kat. A napot lezáró 
beszélgetések mindig 
nagyon érdekesek vol-
tak.
Sajnos gyorsan eltelt 
az egy hét. Sokat tanul-
tunk, fejlődtünk, játszot-
tunk, beszélgettünk. 
Jövőre mindenképpen 
szeretnénk újra része- 
sei lenni ennek az él- 
ménynek.

Önbizalomnövelő rajztábor
Farkas Szonja és Farkas Gerda
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Óvodánk ebben az évben számos felújítást és állagvédelmi munkát 
tervezett és valósított meg. 
Kaszáló utcai székhely óvodánk belső terei közül az alsó szinten frissült 
meg a festés, a csoportszobák, a gyermekmosdók, a tornaterem, a konyha 
és egyéb kiszolgáló helyiségekben. A szépséges folyósói dekorációink im-
már a megújult felületekre térhettek vissza.
Az épület külső homlokzati faborítása nehezen bírta az utóbbi évek 
viszontagságos időjárását és felújításért kiáltott. Jelen évben állagvédel-
mi megoldást választottunk és a további komolyabb munkálatok tervezés 
alá kerültek, bízva az esetleges pályázati lehetőségekben.
További mélyítés vált szükségessé az udvari kútnál, hogy a nyári időszak 
csapadékmentes időszakában is biztosított legyen az öntözés takarékos 
és környezetbarát megvalósulása.
A Dózsa György utcai tagóvoda udvari vízelvezetése remélhetőleg vég-
leges megoldást kapott a felszínek egyesítésével és a vízelvezető össze-
folyók áthelyezésével.
Új helyre került és biztonságos, higiénikus gumitégla alapozás került 
az egyik kedvelt többfunkciós mászóka alá. Áthelyezésével egy kisebb 
méretű focipálya is körvonalazódik a régi helyen, melyre már csak a füve-
sítést és a biztonsági hálókat szükséges terveznünk.
Emellett az öreg játéktároló faház bontása is szükségessé vált és az udvar 
másik helyén kerül felépítésre immár az új kis épület.
Kedves nagykovácsi gyerekek, élvezzétek a megújult tereket!

Szépül az óvoda

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit  
Nagykovácsin innen és túlról egy igazi,  

Mihály napi vásári forgatagba.
Ínycsiklandó finomságok,

Szemet gyönyörködtető portékák,
Kézműves asztalok,
Ügyességi játékok,

Slambuc-kóstolás a juhász tanyán,
Tüzes táncház az óriás pásztortűz körül

a Nagykovácsi Muzsikásokkal
A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány által elnyert 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Civil Alap pályázat 
támogatásával.

Mihály napi vásár
Szeptember 29.  péntek 16 óra

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Kaszáló utcai kertje

Lipták Fanni vagyok, a Kecskeméti Fő- 
iskolán idén nyáron végeztem óvodape-
dagógus szakon. Békéscsabáról jöttem, 
már kisgyerekkorom óta nagy álmom 
volt, hogy egyszer óvónő lehessek. 
Nagyon szeretem a gyerekeket, imá-
dok velük lenni. A Kispatak Óvoda Le- 
vendula csoportjának leszek az 
egyik óvó nénije. Az unokatest-
véreim is ebbe az óvodába jártak, 
nagyon sok jót hallottam erről az 

intézményről, így amikor lehetőség adódott, nem volt kér- 
dés, hogy ebben az óvodában szeretnék dolgozni. 
Már nagyon várom, hogy kezdhessek és megismerkedhessek 
a gyerekekkel. Remélem hamar sikerül beilleszkednem ebbe 
az új közösségbe, és azon leszek, hogy ezek a gyerekek mi-
nél boldogabbak legyenek, jól érezzék magukat egymás tár-
saságában és szeressenek óvodába járni.

Új óvonői bemutatkozás

A közelmúltban történt sajnálatos események miatt 2017. január 1-től a 
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az Egészségü-
gyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény együttes módosításának 
következtében súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a szülő megta-
gadja a következőket:
•  a védőnővel való együttműködést és a státuszok elvégzését,
•  a védőnői családlátogatást,
•  a kötelező oltások időben történő beadását.

Minden ilyen esetben kötelesek vagyunk jelzést tenni az illetékes Gyer-
mekvédelmi Hatóságok felé.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy mindezek mellett az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 1-től az alábbiak szerint 
bővítette a védőnők által kötelezően elvégzendő szűrővizsgálatok körét:
•  1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 hónapos korban,
•  2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 éves korban.

A védőnői vizsgálat mellett (a három hónapos státuszt leszámítva) min-
den alkalommal a szülőnek is ki kell töltenie egy kérdőívet, amely a 
gyermek aktuális fejlődésével kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Bizonyos 
esetekben pedig RIZIKÓ FELMÉRŐ KÉRDŐÍV kitöltése is szükséges.

A szülői kérdőíveket a www.gyermekalapellatas.hu oldalról tudják 
letölteni.

Megértésüket köszönjük!

Védőoltás kötelezettség
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Kispatak Óvoda – Lenvirág Bölcsőde

2017. szeptember 17
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Felkészülésünket újra Balatonszemesen nyitottuk hagyományos nyári 
edzőtáborunkban. Ideális körülmények vártak sportolóinkra a felújított 
Hunyady kúriában. Szállásunktól néhány méterre volt a kézilabda csarnok 
és 10 perc sétával a focipályára értünk. 
Közel 50 focistánk és kézilabdásunk kezdte meg az alapozást és fel- 
készülést az országos bajnokságokban, ill. a Bozsik tornákon való sze- 
replésre. A gyerekeknek több új funkcionális eszközzel bővült az edzésük, 
fontos szerephez jutott a stabilitásuk, a core izomzatuk és technikai 
fejlesztésük természetesen az életkori sajátosságaiknak megfelelően.
Napi 2 edzésen, egy délelőtti erőnléti és koordinációs, illetve egy 
délutáni technikai és taktikai fejlesztésen vehettek részt a gyerekek és 
persze a játék sem maradt ki a programból.
Focistáink 2 edzőmeccset is játszottak a Future Stars FC Budapest 
korosztályos csapataival igen szép eredménnyel.
Az edzések közti időben 
a gyerekek pingpon- 
gozhattak, úszhattak a  
medencében, és persze  
a Balatonban is meg- 
mártózhattak, strand- 
focizhattak, röplabdáz- 
hattak.
Egyik délután kvíz vetél- 
kedőn tehették próbára 
a tudásukat fociról, kézi- 
labdáról és az éppen ak- 
tuális Vizes VB-ről szóló 
kérdésekben.

Kézilabdásaink 5 korcsoportban is indulnak az Országos Serdülő- ill. 
Országos Gyermek bajnokságokban, így fontos, hogy megfelelő 
alapozásban részesüljenek, minél jobb körülmények 
között kezdhessék el az őszi szezont. 
A felkészítést természetesen a tábor után is nagy 
lelkesedéssel folytat- 
juk.

Remek hangulatú és  
szakmailag is ered- 
ményes tábort zár- 
tunk idén is, mind a 
kézilabdásaink, mind  
a focistáink mindent 
megtettek a sikeres  
alapozásért és gyö- 
nyörű élményekkel 
gazdagodtak. 

Jövőre is várunk 
minden Sólyom és 
nem Sólyom fiókát 
táborunkba!

Sólymok tábor
Balatonszemes 2017. augusztus 11-16.
Hajóssy Réka - Molnár Ágnes -  
Kováts Szabolcs - Herold István - Fodor Attila
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Ha nyár, akkor is NUSE, akkor is FOCI!
Az eredményes fociévad utáni nyári, aktív pihenésünk-
be minden mennyiségben belefért a csúszkálás, az él- 
ményfürdő Párkányban és Sárváron, a kalandpark és a paint-
ball is, miközben Spirit Hotel meghívására két napot tölthe-
tett el U14-es csapatunk  kényeztető gondoskodásban.

Négy hét napközis- és egy hét edzőtábor után augusztus közepétől 
elkezdődött a munka is, ami reményeink szerint elvezet egy újabb si- 
keres idény felé.
Ha jó és sikeres közösségbe akarsz kerülni, várjuk a legkisebbeket és a 
legnagyobbakat egyaránt.

TOBORZÓ már 5 éves kortól, hiszen ne 
feledd:
NUSE A FOCI SZAKÉRTŐJE!     
Tel: 06/30-8573836 

foci@nuse.hu   -  www.nuse.hu
Ha te is látni akarod a legfrissebb infókat 
rólunk, akkor lájkold a facebook olda- 
lunkat.

A NUSE aktívan pihent!

A Tájoló rendszeres olvasójaként mindig örömmel tölt el, hogy újabb 
és újabb nagykovácsi kisközösségekről, különböző sportok jeles 
képviselőiről olvashatunk. Így sokan tudják, hogy Nagykovácsi a  
gyermeksportok hazája. Nagyszerű egyesületek, klubok keretében 
tudnak a gyermekek itt focizni, kézilabdázni, tájfutni, hegyikerékpá- 
rozni, karatézni, RSG-ézni, kosárlabdázni, néptáncolni, balettezni, stb.
Viszont talán kevesebben tudják, hogy nagykovácsi a gyermeksí 
fellegvára is! Hegyi faluként mindig is adta magát a lehetőség, hogy 
Nagykovácsiban gyermeksípálya létesüljön. Üsztöke Lél, Waxklub 
alapító és tulajdonos jóvoltából ez 9 éve vált valósággá. A Nagyko-
vácsi Síiskolát Lél ekkor alapította majd 2014. óta magasabb szin- 

ten, Waxklub néven működik a klub, amely nemcsak a falunkban, 
de Budajenőn is üzemeltet műanyag borítású sípályát. Ráadásul a 
kezdő és haladóbb gyermekek síiskolai tanítása és a sísporttal való 
megszerettetése mellett a Waxklub nagy hangsúlyt helyez a verseny- 
sportra. A nagykovácsi síversenyzők eredményei a 2016/2017-es 
síszezonban már igencsak látványosak voltak. A Waxklubban síelő 
nagykovácsi és budajenői gyermekek rendszeresen taroltak a ma- 
gyarországi műanyagpályás és havas pályás versenyeken. Összesen 
28 darab első helyezést és 43 darab dobogós helyet szereztek meg 
a sokkal nagyobb és patinánsabb síiskolák versenyzőit megelőzve. 
Büszkék lehetünk rá, hogy 2017-ben a Szlovákiában rendezett Orszá-
gos Amatőr Gyermeksíbajnokságon magyar bajnok lett a korosz-
tályában: Zala Merci, Lovas Réka, Galántai Csilla, Mátyás Bence és 
Angyal Jázmin is. A Waxklubbosok már nagyon várják az új szezont, 
minden kis versenyzőnk még több és még fényesebb érem megszer-
zésére áhítozik. 
A 2017/2018-as szezonra a Séta utcai sípálya ráadásul egy komoly fej- 
lesztés révén kibővül, így már egy 40x22 méteres sípálya várja a gyer- 
mekeket ennek a nagyszerű sportnak az elsajátítására. Elérhetőség: 
waxklub.hu, nagykovácsi@waxklub.hu, Üsztöke Lél: +36208059944

Waxklub, a síelés 
nagykovácsi 
fellegvára
Dr. Lovas András, egy Waxklubos apuka

A Crosskovácsi Bikeschool idén Bernecebarátiban tartotta a szokásos 
nyári edzőtáborát. A Börzsöny ideális hely a terepkerékpáros 
sport űzésére. A magas hegyek, meredek ösvények remek edzési 
lehetőséget kínálnak a tapasztalt kerékpárosoknak, de a kezdők is 
könnyen találnak a szintjüknek megfelelő, teljesíthető kihívást.  
A crosskovácsi Bikeschool nyári edzőtábora mára az egész országban 
népszerű. Más egyesületek gyerekversenyzőit, és egyesületen kívüli 
gyerekeket is vendégül látunk. Az idei 6 nap alatt is együtt táboroztak 

kicsik, nagyok, kezdők és 
válogatott versenyzők. 
A délelőtti edzésekre 
három csoportra osztot-
tuk a csapatot, így min-
denki a saját szintjének 
megfelelően tudott te- 
kerni. Az erőnlét és tech-
nikai edzések mellett a 
gyerekek a kerékpárok 

tisztítását és 
karbantar tását 
is megtanulhat-
ták. A délutáni 
p r o g r a m o k o n 
már együtt vett 
részt az egész tá-
bor. A gyerekek 
izgalmas szám-
háború csatát 
vívtak nappal és 
az utolsó nap éj- 
jel is. Egyik délu-
tán áttekertünk 
a szomszéd fa-
luba Kemencére, 
ahol nagyon jót 
strandolt a csapat. Pihenésképpen sokat kártyáztak a gyerekek, de 
volt pingpongozás és focizás is. 
A tábor után egy héttel volt az Országos Bajnokság Zalaegerszegen, 
ahol a tábor résztvevői közül többen nagyon jól szerepeltek. Ezt külön 
köszönjük a profi edzőknek Borsos Bencének és Szatmáry Andrisnak.
Remek telefon és „kütyü” mentes hetet töltöttünk el együtt az erdő 
mélyén. Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük jövőre újból együtt 
edzőtáborozunk.

Crosskovácsi edzőtábor  
Bernecebaráti
Nagy Brigi
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

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

Szeptember 11. hétfő 19:00
Az én pódiumom
Ösztöntan és politika.
A pódiumon: Dr. Süle Ferenc

Szeptember 14. csütörtök 19:00
Kaláka koncert - Arany János születésének  
200. évfordulója alkalmából
Belépő elővételben: 1.000 Ft/fő;  
Belépő a helyszínen: 1.500 Ft/fő
Nyugdíjas- és diákjegy elővételben: 500 Ft/fő;  
Nyugdíjas- és diákjegy a helyszínen: 800 Ft/fő

Szeptember 16. szombat 9:00-13:00
Szombaton a könyvtár nyitva tart.

Szeptember 22. péntek 17:00
Aprók tánca - Gyermektáncház
Élő zenével, tánctanítással.
A táncházat vezeti Czene Zsuzsa táncpedagógus.
Belépő: 500 Ft/ fő

Szeptember 22. péntek 19:00-21:00
Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai.  
Tánctudás nem szükséges.
Oktató: Vojczek Judit (70/378-5077)
Belépő: 1.000 Ft/fő

Október 2. hétfő 15:00
Az idősek világnapja
Meglepetéssel várjuk Nagykovácsi szépkorú hölgyeit és urait.
Jelentkezés szeptember 28-ig személyesen az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtárban, vagy az alábbi  
telefonszámon: 26/356-362

Október 4. szerda
Meseösvény a magyar népmese napja alkalmából
8:30-11:30 – ovisoknak; 13:30-16:30 - kisiskolásoknak

Október 6. péntek 18:00
Aradi vértanúk napja – Nemzeti Gyásznap

Október 7. szombat 15:30
Pál Ferenc (Feri Atya) római katolikus pap, mentálhigiéniás 
tanácsadó előadása
A magánytól az összetartozásig
Belépő elővételben: 1.200 Ft; Belépő a helyszínen: 1.600 Ft
Nyugdíjas- és diákjegy elővételben: 800 Ft;  
Nyugdíjas- és diákjegy a helyszínen: 1.000 Ft

Október 8. vasárnap 14 órától
Könyves Vasárnap – meglepetésprogramok az Öregiskola 
10. születésnapja alkalmából

Szeptember 5-től minden kedden és szerdán
Meridiántorna minden korosztálynak
Keddenként 17 órától
Szerdánként 9 órától
A tornát vezeti: Vilhelm László

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Bővebbi információkért látogasson el honlapunkra:  
oregiskola.nagykovacsi.hu vagy kövessen minket  
a Facebook-on: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Szeptemberi és októberi programok az Öregiskolában

Könyvtári híreink
Bata Zsófia, Illés Gabriella könyvtárosok

Október első hetében újra csatlakozunk az Országos Könyvtári Napokhoz, 
melynek keretében 
 a könyvtárban egész héten az alábbi kedvezmények várják Olvasóinkat:
–  új (nyilvántartásunkban még nem szereplő) olvasóknak ingyenes 

beiratkozás
–  lejárt kölcsönzési határidejű könyvek visszahozatalakor a késedelmi díj 

elengedése
–  használt könyvek vására a könyvtár ajándékkönyveiből
A hét fő eseménye a  „Könyves Vasárnap” lesz 10.08-án.
Rendkívüli nyitvatartás: 14:00-16:00 óráig.
A gyerekekhez Varró Dani, József Attila-díjas költő-műfordító látogat el, 
aki érdekes író-olvasó találkozót fog tartani, 16.00 órától

Idén újra Könyvfaló-díj átadás! 17.30-tól három felnőtt és három gyermek 
olvasónkat jutalmazzuk, akik az évben a legtöbb könyvet kölcsönözték (és 
olvasták). 
18.00 órától felnőtt olvasóinknak kedveskedünk egy meglepetés 
programmal.
Idén ősszel intézményünk – az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 10 
éves, ünnepeljenek velünk!
Kísérjék figyelemmel programjainkat Facebook oldalunkon, honlapunkon, 
plakátjainkon!
A könyvtár szeptember elejétől a megszokott rendben tart nyitva:

Havonta egyszer hétvégén nyitva: 
09.16. szombat 9:00-13:00
10.08. vasárnap 14:00-16:00
11.18. szombat 9:00-13:00 

Szeretettel várjuk régi és új látogatóinkat!
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Augusztus 13-
án, a búcsú al-
kalmából, a vasár-
napi szentmise 
után nyílt meg az 
Asszony köténye 
című Sváb viseleti 
kiállítás. A meg- 
nyitón Sz. Tóth Ju-
dit néprajzkutató 
bemutatta a kiállí-
tás anyagát, elmé-
leti keretbe he- 
lyezve a viseletek 
és a hétköznapi 
értelemben vett 
öltözék közötti kü- 
lönbséget. A vise-
let tájegységhez, 

korhoz köthető és identitást erősítő ereje van, kifejezi az azonos közös-
séghez való tartozást. Az összefoglaló tablókon a Buda környéki svábság 
életéről, a tablók nagyobb többségén pedig a nagykovácsi viseletek sajá-
tosságai, az egykori viseletben fotózott családi, műtermi fényképek, bú- 
csúi fotók, életképek láthatóak. 
A kiállítás szakmai megnyitását követően Klein Ferenc a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke köszöntő szavai után, Jablonkay Mária a solymári 
Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője üdvözölte a szép 
múltra visszatekintő környéki helytörténeti együttműködés újabb fejeze-
tének indulását. 
Legnagyobb örömünkre vendégünk lehetett Mandl Péter úr, Nagyko-
vácsi egykori lakója, aki a hadifogság után már csak a kitelepítést követő 
új hazában találta meg rég látott szüleit a Vöröskereszt segítségével.  
Péter bácsi a mai napig szívén viseli a nagykovácsi gyökerek ápolását,  
mostani látogatására is jókora viseletgyűjteménnyel érkezett, amit már az 
új hazában gyűjtött össze és hozott el a szeretett hazába.
Érdekes pillanatok voltak a régi, felújított viseletekbe öltözött ünneplők és 
a kiállított darabok együttes szereplése. Megható volt, ahogy a rokonok, 
leszármazottak felismerték egykori szeretteiket a kinagyított felvétele-

ken, a kiállítási körülmények között, ahogy könnyek között idézték fel a 
Mamát, Nagymamát, az Omát. 
A kiállításmegnyitóra összegyűlt szakemberek, néprajzosok, történészek, 
kutatók és a látogatók is egyet értettek abban, hogy ennek a kiállításnak 
a legfontosabb küldetése (az is-
meretszerzésen túl) a közös em-
lékezés segítése és fenntartása.
A kiállításmegnyitó perceiben 
birtokba véve az összegyűjtött 
anyagot, dokumentumokat 
kisebb csoport állt meg az egyik 
fotó előtt. Néztük a megbarnult, 
gyönyörű műtermi képet. A 
fiatal lányon fényes, mángorolt 
kötény, teljes viselet. Hajlunk 
arra, hogy az egyik legszebb 
fotó előtt állunk. Egy megha-
tott, fényes tekintet büszkén 
néz körbe rajtunk: „Nekem 
örökre ő a legszebb, ő az Édes- 
anyám!”

A közösség a legfontosabb
G. Furulyás Katalin művelődéskutató

Az idei 67. Bányásznapon szép számban gyűltek össze az emlékezők a 
hideg esős idő ellenére. Az időjárás nem is tette lehetővé, hogy a Zsíros-
hegy tetején az Emlékkőnél találkozzunk, így a program első részére az 
Öregiskola színháztermében került sor. Örömmel láttuk, szinte minden 
kedves idős bányász díszvendégünk megérkezett, a Nagykovácsi Kürt 

Kvartett zenéjével kezdetét vette az ünnep. A Himnusz eléneklése után 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony elmondta ünnepi beszédét, 
ebben kiemelte: bár a legjelentősebb bányákhoz képest a kovácsi bánya 
kicsinek mondható, mégis évszázadokig adott megélhetést családok 
sokaságának. Az 1920-as évek végén, Greszl Ferenc plébános adatai sze- 
rint, a település 2974 lakosából 144 volt bányász foglalkozású. A bezárást 
megelőző években a Pilisi-Nagykovácsi Medencének 1500 bányász dol-
gozójából 150 fő volt nagykovácsi. Beszédében hangsúlyozta, feladatunk, 
hogy tisztelettel adózzunk Nagykovácsi bányászmúltja előtt, fejet hajt-
sunk az egykori áldozatok előtt és meleg szeretettel köszöntsük azokat 
a kedves, egykori kovácsi bányászokat, akik elfogadták meghívásunkat 
és el tudtak jönni a mai ünnepségünkre, itt lehettek most körünkben és 
egykori bajtársaik társaságában. Befejezéseként köszönetet mondott az 
egykori bányászok áldozatos munkájáért. 
Ezután Németh József gyémántdiplomás földmérőmérnök emlékező 
szavait hallottuk, majd Kemenes Gábor atya Bajzi Ferenc nyugalmazott 
bányásszal emlékezett a hős bajtársakra, az élményszerű beszélgetésbe 
Probszt András is bekapcsolódott. Közös ima után a Kvartett eljátszotta a 
Bányászindulót, amit az ünneplő közönség közösen énekelt.
Az Emlékkőnél, a Zsíros-hegyen a megemlékezés zárásaként koszorúzás 
következett. Koszorút helyezett el és fejet hajtott az egykori nagykovácsi 
bányászok emléke előtt: Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő úr, 
Nagykovácsi Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
Idén is friss virágok, élő emlékezet vette körül a Homokszállító Csillepálya 
tartóoszlopait és a tavaly felújított Bányász Emlékkövet. 

Szerencse fel!
G. Furulyás Katalin
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Július
Dorina, Álmos

Augusztus
Barnabás, Mia, Anna, Bence László

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

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

Szeptember 11-től 20-ig dr. Kordé Izabella  
szabadságon lesz. Helyettese dr. Jakab Erika  
a saját rendelési idejében várja a betegeket.

Szeptember 8-án, 15-én és 29-én  
a pénteki napokon 8-11 óra között  

dr. Kordé Izabella,  
míg 12-15 óra között dr. Jakab Erika rendel.

Szeptember 22-én pénteken  
csak dr. Jakab Erika rendel 8-11 óra között.

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

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

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Szerda: I. körzet – Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-687-9758

Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521

Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Péntek: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
szeptember 8. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
szeptember 15. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián 
szeptember 22. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
szeptember 29. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
október 6. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  
Rendelési időn túl 

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

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Jani Ágnes                           Dr. Zsigmond Lívia               
Hétfő: 9.00–14.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–14.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–14.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–14.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–14.00 Péntek: 13.00–19.00

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

Defibrillátor készülék  
a NAKOSEC Biztonsági Szolgálat épületében,  

Nagykovácsi, Templom tér 6. szám alatt  
található. 

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

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

Készenléti Szolgálatok: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40

Halottaink
Augusztus

Karlik János (78)
Balogh Halina (74)

Scheit Lászlóné Kriston Éva (69)
Tornóczi Gábor István (60)

Szölgyémi Károly (78)

Kedves Betegeink!

Kérjük Önöket, hogy a vérvételi időpontkéréseket  
csak rendelési időben, a vezetékes telefonon intézzék, 

mivel az előjegyzési naplóból  
csak a rendelőben tudunk időpontot adni.

Köszönettel:
a Háziorvosi Szolgálat dolgozói



232017. szeptember

Fókusz

Községünk több külföldi településsel testvérkapcsolati viszonyt ápol. 
Ezek közül az egyik a németországi Linum, ahova az elmúlt közel 10 év-
ben minden nyáron hivatalosak vagyunk egy ifjúsági táborra. Ez idén sem 
alakult másképpen, szokásos módon a Bázis Alapítvány összehívta azokat 
a fiatalokat, akik egész évben aktívan részt vettek az alapítvány életében 
és rendelkeznek nyelvtudással, majd közösen megszerveztük a kiutazást. 
Megérkezésünkkor jó volt találkozni a rég látott külföldi ismerőseinkkel, 
akiket a távolság miatt ritkán láthatunk csak, de ettől függetlenül a 
táborozások alatt remek barátságok alakultak ki.

Az egy hetes tábor alatt rengeteg programot szerveztek nekünk. Meg- 
érkezésünk másnapján vadasparkban voltunk, ahol az állatok és a növé-
nyek mellett játszóház, dinoszaurusz kiállítás és strand is helyett kapott. 
Következő nap, személyes kedvencem Rostock, Warnemünde meglá-
togatása volt a program, a gyönyörű látképen kívül fürdőzésre is volt 
lehetőségünk. Ezek után Potsdamot néztük meg, ahol egy Tropikárium-
hoz hasonló létesítményben töltöttünk el egy kis időt, szintén egy izgal-
mas napot kaptunk. Mivel a német fővárostól körülbelül 60 kilométerre 
van Linum, a berlini városnézés szinte állandó program a tábor alatt. Az 
idegenvezetés során történelemkönyvből ismert események helyszíneit 
láthattuk, melyek nagyon izgalmasak voltak. Hazaindulásunk előtti napot 
Linumban töltöttük, ahol gyönyörű panoráma mellett ebédeltünk. Előző 
évek hagyományához képest nem lámpaoszlopot, hanem egy kisházat 
festhettünk le, ahol kiélhettük kreativitásunkat.

Csapatunk idén is rengeteg felejthetetlen élményben részesült, külön 
élmény volt, hogy idén Polgármesterasszonyunk is ellátogatott a táborba, 
így neki is volt lehetősége közelebbről megismerni Linumot, a tábort, ezt 
ezúton is szeretném megköszönni. 

Sajnos másnap reggel könnyes szemmel, de búcsút kellett vennünk 
egymástól, de tudjuk, hogy fogunk még találkozni jövőre, akár Linumban, 
vagy akár Nagykovácsiban, ahol reményeink szerint jövőre mi is csinálunk 
hasonló tábort, ahol vendégül láthatjuk a testvérvárosaink fiataljait. 

Nagykovácsi fiatalok  
a Linumi ifjúsági táborban
Vajda Nóra Bázis Alapítvány elnöke




