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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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Szeptember 28-án este első alkalommal hívtam meg min-
den érdeklődőt egy teázással egybekötött beszélgetésre az 
Öregiskolába. Az első beszélgetés témája Nagykovácsi ter-
mészeti értékeinek közös védelme volt. Mostantól minden 
hónapban él a meghívás: közös ügyeinkről, közösségünkről 
szeretnék kötetlenül beszélgetni mindenkivel, akit érdekel-
nek Nagykovácsi közügyei és aki rászán erre egy estét.

Az igazság az, hogy sokkal később valósult meg az első 
beszélgetés, együttlét, mint szerettem volna. Megválasztásom óta tervezem, de mindig olyan 
sok feladat, tennivaló akadt, hogy a megszervezése egyre csúszott, pedig pontosan éreztem, 
milyen fontos, hogy a fogadóórákon és hivatalos lakossági fórumokon kívül leüljünk beszélget-
ni közös dolgainkról. Nagykovácsi olyan település, ahol szerencsére fontosak a személyes em-
beri kapcsolatok, és úgy gondolom, pontosan Nagykovácsi az a hely, ahol lehet és érdemes 
emberi közvetlenséggel beszélgetni a közügyekről. 

A Teadélutánokat úgy képzeltem el, hogy mindig választunk egy-egy sokunk számára fontos 
és érdekes témát, amelyikhez meghívok szakértőt vagy azt a nagykovácsi lakost, aki az adott 
témában a legjártasabb, de a témához minden résztvevő hozzáadhatja a saját véleményét, 
ötletét, illetve kötetlenül beszélgethetünk; elsősorban az aktuális témáról, de persze valójában 
mindenről, ami felmerül. 

Az első alkalom témája Nagykovácsi természeti értékei és közös megóvásuk lehetőségei vol-
tak. Beszélgetőpartnernek meghívtam Szűcs József Lászlót, aki a Békás-tó rekonstrukciójának 
szakértői anyagait készítette, valamint Klauser Balázst, a Zöld Moszkvics Kft. tulajdonosát, aki 
a helyi zöldhulladékfeldolgozás és hasznosítás terén dolgozik. A beszélgetésen Szűcs J. László 
elmesélte a Békás-tó rekultivációjának tervezett ütemeit. A résztvevők mélyebben megismer-
hették ezt a kiemelten értékes élőhely-rekonstrukciós projektet, amelyik nem csupán ökológiai 
szempontból kiemelt jelentőségű, hanem a településünk életminősége tekintetében is, hiszen 
a rekonstrukció második ütemében pihenőhelyeket, sétányokat, kirándulóösvényeket is ki fo-
gunk alakítani. Itt szeretném megragadni az alkalmat, és felhívni mindenki figyelmét, hogy 
október 14-én reggel 9 órától közösségi munkával kezdjük meg a Békás-tó környékének 
rendbetételét, erre szeretettel várjuk minél több lakostársunkat!

Klauser Balázs a zöldhulladék hasznosíthatóságáról, az ezzel kapcsolatos tevékenység engedé-
lyeztetési nehézségeiről beszélt, én pedig szeretném kiemelni, milyen hasznos munkát végez, 
s nagyon remélem, hogy a vele történő összefogásunk eredményeként hamarosan Nagyko-
vácsi a helyi zöldhulladék-kezelés egyik hazai úttörő települése lehet. 

A szeptember 28-i, első Teadélutánra szóló meghívásomat közel harminc nagykovácsi lakos 
fogadta el, s tisztelt meg részvételével. Jó hangulatú, a maga műfajában Nagykovácsiban 
egyedülálló, véleményem szerint érdemi beszélgetést valósítottunk meg közösen. Ha a poli-
tika eredeti értelmét és jelentését nézem, akkor a Teadélután eredeti értelemben vett politikai 
esemény volt. Nem ideológiákról, hanem a közügyekről beszélgettünk, s nem pártok, hanem 
emberek tették ezt. 

A következő beszélgetés október utolsó 
csütörtökjén lesz, a témája pedig sze- 
rintem nagyon fontos és izgalmas: ho-
gyan kezeljük, hogyan szabályozzuk 
Nagykovácsi növekvő lakossági lét- 
számát, s hogyan előzzük meg ennek 
negatív hatásait.

Mindenkit szeretettel várok október 26-
án, csütörtökön, 18 órakor az Öregisko-
lában egy jó beszélgetésre és egy finom 
teára.

Az első Teadélután 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017. szeptember 15-én lejárt. 

Amennyiben nem tudta teljesíteni határidőben az adó befizeté-
si kötelezettségét, jelezze írásban az ado@nagykovacsi.hu e-mail 
címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, mert októberben 
megkezdődnek a behajtási eljárások. 
  
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  
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-ei rendes 
üléséről

A Képviselő-testület a munkaterv szerinti szeptemberi ülésén 20 na-
pirendi pontot tárgyalt. A szakbizottságok az ülés előtt megtárgyalták 
az előterjesztéseket. Az ülés kezdetéig 9 módosító indítvány érkezett a 
Pénzügyi, az Oktatási bizottságtól, az előterjesztő polgármestertől és 
Honti Zoltán képviselőtől.

Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Elmondta, hogy várakozáson felül jól 
sikerült a hagyományteremtés céljából szervezett teljesítménytúra. 
Györgyi Zoltán főépítész pedig a kategóriájukban legeredményesebb 
nagykovácsi indulóknak díjat adott át.
A polgármester szólt a pályázati forrásból finanszírozott fitnesz-parkról 
és a műfüves pályáról. Ismertette, hogy vandál rongálás következté-
ben megsérültek a terület kitűzését szolgáló eszközök, jelölő karók és 
szalagok. Vajon mi ellen tiltakoztak egyesek, kik és miért rombolják 
közösségi értékeinket?
Az Érdi Tankerületi Központ megkeresésére az Önkormányzat javas- 
latot tett a rövid- és középtávú iskolafejlesztésre, figyelembe véve a 
belépő korosztályok demográfiai adatait. Ebben szerepel a tantermek 
számának bővítése a tetőtér beépítésével, akadálymentesítés és az 
ebédlő kapacitásának bővítése. Az erre vonatkozó terveket már tavaly, 
az intézmény fenntartásával együtt átadtuk. Kezdeményeztük egy új 
tornacsarnok megépítését is.

Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű ha-
tározatokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati 
közbeszerzésekről, pályázatokról és beruházásokról.

A 8 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után a 2017. évi költségvetési rendelet tervezett módosítását hajtotta 
végre. Ebben azok a tételek átvezetése szerepel, amik az állami finan-
szírozás során módosultak, nyertes pályázat során keletkeztek, illetve 
tartalékból a működési előirányzatokba kerültek.

Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület a féléves gazdálkodás adatai- 
ról. Megállapítható, hogy a költségvetés végrehajtása, a bevételek és a 
feladatok teljesítése időarányosan megfelelő.

A jegyeseket nem érintő szakaszokban módosult a házasságkötési 
rendelet.

Megtörtént a temetkezésről és temetőről szóló rendelet felülvizsgála-
ta. Ez alapján a temetkezési költségek közül az urnák 10 éves megvál-
tása emelkedett kis mértékben. Az új díjak:
Urnafülke 12000 Ft+Áfa
Urnasírhely 14000 Ft+Áfa
Kettős urnafülke 18000 Ft+Áfa

Módosult a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 
16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet mindkét melléklete. 
Egyértelművé vált, hogy az érintett utakban okozott kárt meg kell té-
ríteni. Elsődlegesen annak, aki okozta.

Elfogadta a Képviselő-testület a gyermekintézményekben és a szo-
ciális étkeztetés során fizetendő térítési díjakat. A közbeszerzés 
eredményeként továbbra is az Elamen Zrt. végzi a közétkeztetést, és 
közlése szerint a térítési díj alapját jelentő önköltségi árak jellemzően 
nem változtak. A diétás étkezésért kell esetenként 20-30 forinttal töb-
bet fizetnie a szülőknek.

Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv. A sikeres közösségi 
tervezést követően, a lakosság széleskörű bevonásával készült mű ér-
tékes és tartalmas dokumentáció lett, ami hasznos iránymutatást ad 
mostani és leendő lakosaink számára.

Módosult a 2017. évi közbeszerzési terv. Új feladatként bekerült a 
Rákóczi utca pályázaton nyert felújítása, valamint a nem közművel 
gyűjtött szennyvízszállítás, és kikerült belőle a villamos-energia be- 
szerzés.

Az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési víz-
gazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” cí-
men kiírt pályázatra. A projekt összköltsége bruttó 294.563.800,- forint, 
és az ehhez szükséges, 5% arányú, 14.728.190,- forint összegű önrészt a 
2018. évi költségvetés terhére biztosítja. A támogatási kérelem tárgya 
felszíni vízelvezetés megvalósítása az alább felsorolt területeken:
•  Erdő utca, (hrsz. 841, 735), a Kolozsvár tér és Séta utca/Park utca 

kereszteződés között, az Ördög-árokba (hrsz. 918) bevezetve;
•  Kossuth Lajos utca (hrsz. 306/3), az Ady Endre utca és a Tisza István 

tér között;
•  ehhez kapcsolódóan a Száva utca (hrsz. 382) meglévő, zárt csapa-

dékvíz csatornájának, valamint a főutat keresztező két átvezetés-
nek, egykori hídnak a rekonstrukciója, továbbá az Ady Endre utcai 
(hrsz:4352/1) árok becsatlakozása.

•  Tinódi köz (hrsz. 476), az Ördög-árokba (hrsz. 455) bevezetve.
Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bruttó bérleti díja 2017. 
szeptember 1-től egységesen 2000 forint/óra. Ez érvényes a Dózsa Gy. 
utcai tornateremre, a Kaszáló utcai tornateremre és a sószobára is. A 
gyermekcsoportok esetén 50%, míg a nagykovácsi székhelyű civil  
szervezetek esetén 25% kedvezmény jár.
 Bérleti díj (Ft/óra) Kedvezményes bérleti díj (/Ft/óra)
   Nagykovácsi 
  Gyermek székhelyű civil 
   szervezetek
tornaterem Dózsa Gy. u. 2000 1000 1.500
tornaterem Kaszáló u. 2000 1000 1.500
sószoba Kaszáló u. 2000 1000 1.500

Elfogadta a testület a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 
2018. december 31-ig tartó feladatellátási tervét.
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. v.a. Felügyelő- 
bizottságának új tagja dr. Borók György lett.
A Nagykovácsi Sólymok SE kérelmére hozzájárultak a képviselők, 
hogy pályázaton nyert sportszert, egy Teqball-asztalt a sportpályán, 
a konténeröltözők mellett helyezzenek el. A telepítési költségekre 
180.000,- forint támogatást biztosítottak, a 2017. évi költségvetés álta-
lános tartaléka terhére.
Úgy döntött az Önkormányzat, hogy ismét csatlakozik a rászoruló 
felsőoktatási hallgatók támogatását szolgáló Bursa Hungarica Ösz-
töndíjpályázathoz.
Korábbi döntését módosítva a Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
a Kecskehát területét érintő telekalakítási megállapodáshoz akkor 
csatlakozik, ha a jogvitával érintett ingatlanok tekintetében fennálló 
adótartozás teljes összegére nézve a Kecskehát Táj- és Környezetvédő 
Egyesület közjegyzői okiratban foglaltan készfizető kezességet vállal és 
ennek költségeit is viseli.
A Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj 2017. évi pályázatának elbírálására létre-
hozott bíráló bizottság tagja az Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és 
Környezetvédelmi Bizottság tagjai közül Bánóczi Margit és Gerlóczyné 
Furulyás Katalin lett.
Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy 
– az Önkormányzat tulajdonát képező Nagykovácsi Hrsz: 2576 (közút, 
456 m2) ingatlan „kivett megnevezését” – a területre vonatkozó Szabá-
lyozási Tervnek, a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatnak, 
valamint a tényleges használatnak megfelelően – kivett beépítetlen 
területté módosítják,
– 214 m2 területrészt, 10.000 Ft/m2 + Áfa áron értékesítenek a szomszé-
dos ingatlan tulajdonosnak,
– 56 m2 területrészt, 12.767 Ft/m2 + Áfa áron értékesítenek a szomszé-
dos ingatlan tulajdonosa részére.
– ügyvédi közreműködést vesznek igénybe a DMRV víz- és csator-
nahálózat bérleti díjával kapcsolat érdekérvényesítésre.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.
nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
   jegyző

Képviselő-testületi ülés
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Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete 2016. szeptember 22-i ülésén 
fogadta el a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött 
behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) számú rendeletet. A rendeleti 
szabályozásban Nagykovácsi közigazgatási területére korlátozott forgalmú 
övezetek (zóna) kerültek kialakításra, 7,5 tonna, valamint 3,5 tonna össztömeg 
megjelöléssel. 
A rendelet 5. § (4) bekezdése rögzíti, hogy „Amennyiben bizonyíthatóan a 
behajtási engedélyt kérő a korlátozott forgalmi övezetben az útban, vagy 
annak tartozékában kárt okoz, az okozott kár összegét köteles a kártérítésre 
vonatkozó szabályok szerint megtéríteni.”

Gyakorlati tapasztalatok indokolják, hogy már a kérelem benyújtásakor 
célszerű felhívni az engedélykérők figyelmét a kártérítési felelősségre, ezért 
a Képviselő-testület a rendelet mellékletében lévő kérelem nyomtatvány mó-
dosításáról döntött a 2017. szeptember 21-én tartott ülésén. 
Ezúton is felhívnánk az engedélykérő építtetők és fuvarozással foglalkozó 
vállalkozók figyelmét, hogy engedély kérelmük benyújtások megjelölt úticél 
szerinti zónába kaphatnak behajtási engedélyt. A 3,5 tonnás zónába történő 
behajtás csak akkor történhet, ha úticélként, célállomásnak a zónában lévő 
címet jelölték meg. Az éves behajtási engedéllyel rendelkezők is csak ab-
ban az esetben hajthatnak be a 3,5 tonnás zónába, ha úticéljuk a 3,5 ton-
nás korlátozott forgalmú övezetben van, ennek igazolására ellenőrzéskor a 
kitöltött szállítólevél bemutatása nyújt igazolást. Mivel hivatalunkba több 
jelzés érkezett a KRESZ és az önkormányzati szabályok megsértéséről, így az 
elkövetkező időszakban gyakoribb ellenőrzésre számíthatnak a zónákba be-
hajtók. 
A 3,5 tonnás zóna elkerülésére a közlekedési szabályok betartásával a 
mellékelt ábrán látható kerülő útvonalat javasoljuk használni. 

Tájékoztató a behajtási 
rendelet módosításáról

3,5 t súlykorlátozású
útszakaszok 
és javasolt 
kerülőutak 
Nagykovácsiban
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ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS KERETÉBEN 
AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ

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

A MELLÉKELT TÉRKÉP SZERINTI KÖRZETEKBEN, A FELSOROLT IDŐSZAKOKBAN

Az akció keretében korlátlan mennyiségben – az ingatlanok elé kihelyezett – falevelet és egyéb komposztálható növé-
nyi hulladékot – bármilyen átlátszó, átlátható zsákban –, valamint – 60x120 cm-es méretben kötegelve – a kerti nyese- 
déket, feldarabolt, kis átmérőjű ágakat szállítják el.
Az akció keretében nem szállítják el a kerti kaparékot, fatörzseket, vastag ágakat, a megadott méretben nem kötegelt 
zöldhulladékot, és a nem átlátható zsákban kihelyezett azonosíthatatlan hulladékot!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a település tisztaságának megőrzése érdekében, az elvitelre szánt zöldhulladékot a szállítás 
tervezett első napját megelőző napon, de legkésőbb az elszállítás első napján reggel 6 óráig helyezzék ki.
Amennyiben a Válallkozó a meghirdetett napon nem tudja elszállítani az összes zöldhulladékot, úgy az összegyűjtésről az azt 
követő napokon gondoskodni fog.
Fentiekkel kapcsolatban hívható telefonszám: +36-30/419 3917 Klauser Balázs, Zöld Moszkvics Kft.

1. körzet
2017. november 15-16.

Benczúr u., Besenyőtelek 
u., Eötvös Lóránd u., Erkel 
Ferenc u., Kastély köz, Kos- 
suth Lajos u., Madách tér, 
Puskás Tivadar u., Radnóti 
Miklós u., Semmelweis köz, 
Semmelweis u., Tisza Ist-
ván tér, Ybl Miklós u.

2. körzet
2017. november 17. és 20.

Akácfa köz, Akácfa u., Baj- 
csy-Zsilinszky u., Erdőalja u.,  

Hársfa u., Károli Gáspár u.,  
Lombos u., Munkácsy Mi-
hály u., Nagyszénás u. (Pus-
kin és Lombos u. közötti 
szakasza), Ördögárok u., 
Petőfi u., Puskin köz, Pus-
kin u., Rákóczi u., Rozma- 
ring köz, Rozmaring u., 
Soproni u., Telki u., Temp- 
lomkert u., Tinódi köz, 
Tinódi u., Tompa Mihály u.

3. körzet
2017. november 21-22.

Csendes u., Diófa köz, Dió-

fa u., Dózsa György u., Erdő 
u., Kolozsvár tér, Kolozsvár 
u., Park u., Séta u., Száva u., 
Szent Anna u., Táncsics Mi-
hály köz, Táncsics Mihály u., 
Templom köz

4. körzet
2017. november 23-24.

Antónia u., Arany János u., 
Bánya u. (Nagyszénás és 
Kaszáló u. közötti szakasza), 
Dobos Károly tér, Hanga u., 
Irinyi u., Jókai u., Kazal u. 
(Kaszáló és Nagyszénás u. 

közötti szakasza), Keskeny 
köz, Nádas u., Nagyszénás 
u. (Lombos és Bánya u. 
közötti szakasza), Pók u., 
Rét u., Sport u., Temető u.

5. körzet
2017. november 27-28.

Alma u., Árvácska u., Bá- 
nya köz, Bánya u. (Kaszáló 
és Zsíroshegyi út közötti 
szakasza), Barack köz, Ba-
rack u., Berkenye u., Boglya 
u., Bokor u., Búzavirág 
u., Cseresznye u., Duna 

u., Fenyő u., Forrás u., 
Gémeskút u., Gyopár köz, 
Gyöngyvirág u., Gyümölcs 
köz, Gyümölcs u., Hérics u.,  
Hóvirág u., Ibolya u., Ka-
lász u., Kaszáló u., Kazal u.  
(Kaszáló u. és Virágos sé-
tány közötti szakasza), 
Kökörcsin u., Kőrös köz, 
Kőrös u., Körte u., Marga-
réta u., Meggy u., Muskátli 
u., Nefelejcs u., Őszi köz, 
Pipacs u., Pitypang u., Rába 
u., Rózsa köz, Rózsa u., Sajó 
u., Szamos u., Szegfű u., 
Szeles köz, Szeles u., Széna 
u., Szilva köz, Szilva u., Tá-
tika u., Tisza u., Tövis köz, 
Tulipán u., Viola u., Virágos 
sétány, Zsíroshegyi út (Bá- 
nya és Tölgy utca közötti 
szakasza)

6. körzet
2017. november 29-30.

Ady Endre u., Bakony u., 
Balta u., Bogár u., Boróka 
u., Bükk u., Cincér u., Csille 
u., Domb u., Erdész u., 
Erdősétány u., Farkas u., 
Fejér György u., Fűrész u., 
Gerecse u., Greszl Ferenc 
u., Gyertyán u., Halom u., 
Hidegkúti út, Jegenye u., 
Kálvária sétány, Katica u., 
Kerekhegyi sétány, Kút köz, 
Kút u., Kültelek u., Mátra u., 
Mecsek u., Medve u., Mo-
gyoró u., Muflon u., Nyúl 
u., Őzike u., Pilis u., Róka 
u., Szarvas u., Szent Fábián 
u., Szent Flórián u., Szent 
Kinga u., Szent Lóránt u., 
Szent Margit u., Szent Márk 
u., Tölgy u., Turista u., Tü- 
csök u., Vaddisznó u., Vér- 
tes u., Völgy u., Zsíroshegyi 
köz, Zsíroshegyi út, (Tölgy 
és Zsíroshegyi köz közötti 
szakasza)

2017. ÉV ŐSZI INGYENES ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉS  
KÖRZETEK SZERINTI IDŐPONTJAI



2015. március4

Önkormányzati hírek  – NAMI

2017. október8

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:
•   a felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 

2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA 2018-A), illetve
•   a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA 

2018-B).
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a település honlapján, 
valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján olvasható.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázók köre: kizárólag a települési önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkezők 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
–   a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hiva-

tásos és szerződéses állományú hallgatója 

–   doktori (PhD) képzésben vesz részt 
–   kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy 

vendéghallgatói képzésben vesz részt. 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), aláírva a Nagyko-
vácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Kötelező mellékletek: 
–   A felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony 

igazolás (csak „A” típusú pályázat esetében!)
–   Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi 

nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetében!)
–   Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. („A” és „B” típusú pályázat ese- 

tében!)
–   Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és abból kinyomtatott pályázati 

adatlap

BURSA 2018 FELHÍVÁS

Vannak gyerekek, akik érettségire autót kapnak, és az egyetem vagy 
főiskola elvégzése után saját lakásban kezdhetik önálló életüket, és 
vannak olyanok, akik évtizedek hosszú munkájával, már felnőttként jut-

nak el oda, hogy saját 
otthonuk legyen, és ez 
egyáltalában nem függ 
attól, hogy társadalmilag 
milyen hasznos munkát 
végeznek.
Ilyen „gyermek”, a mi 
gyermekünk, a Nagyko-
vácsi Művészeti Iskola. 
Már bőven benne van a 
felnőttkorban, már túl 
van sikereken, örömökön, 
csalódásokon, de sohasem 
tett le arról, hogy egyszer 
legyen egy önálló épü- 
lete, és mindent megtett 
annak érdekében, hogy 
ez megtörténhessen. 

És végül sikerült. Itt állunk a Kossuth 64. bejáratánál, kinyitjuk a kaput, 
és olyan környezet fogad minket, ami méltó környezetet biztosít okta-
tásunkhoz. Igaz hogy az épület tulajdonjoga az önkormányzaté marad, 
de hosszútávú szerződés biztosítja az intézmény zavartalan működését.
Kis ünnepséget tartottunk ebből az alkalomból, amelyen azok voltak je- 
len, akik valamilyen módon részt vettek az épület felújításában. Beszédet 
mondott Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony, Gáspár Kornélia 
igazgató, aki közvetítette Szomolányi Attila alapító gondolatait is, vala-
mint jómagam mint alapító.
Természetesen zeneszámok is elhangzottak. J. Ibert, B. Marcello és  
L. Mozzani műveit Gáspár Kornélia, Lorenz Dávid, Tory Anna, Tory Eszter 
és Székely Áron tolmácsolta.
A rövid műsort kötetlen beszélgetés követte, melynek során többek 
között az is felmerült, hogy a három tanterem mellé elkelne még egy-
kettő...

Lorenz Dávid alapító

Felavattuk a NAMI új épületét
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Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben hirdette meg a szoptatás vi-
lághete, anyatejes táplálás világnapja elnevezésű kampányát, melynek 
célja, hogy hangsúlyozza a szoptatás előnyeit és az anyatej jótékony ha-
tásait. Ennek apropóján szerveztük meg mai rendezvényünket. A védőnői 
várandós gondozás és családlátogatások során rendszeresen hangsú-
lyozzuk ezeket az előnyöket, ezért alakult úgy, hogy a mai napon is egy 
teljesen más témát boncolgattunk.

Rendezvényünket beszédével Nagykovácsi Polgármestere majd 
Remeteszőlős Polgármestere nyitotta meg. Ezután az óvodai fejlesztő-
gyógypedagógus kolléganőnk által felkészített óvodás csoport műsora 
színesítette programunkat. 

Majd következett az előadás a felkért doktornőtől, baba és kisgyermek 
elsősegély témában, mely inkább mondható egy lényegre törő, gyakorla-
tias útmutatásnak. Mit kell tenni ha: autóbaleset éri, leesik – elesik, lefor- 
rázza magát, mérget nyel le, idegentestet nyel le és ha riaszt a légzés- 
figyelő.... A demonstrációs babának köszönhetően ki lehetett próbálni az 
idegentest eltávolításának a módját és az újraélesztést is.

Programunk zárásaként a helyi vállalkozók felajánlásainak köszönhetően 
finomságokkal kedveskedtünk vendégeinknek, valamint tombola aján-
dékokat sorsoltunk. A sütemények elfogyasztása közben támogatóink 
szórólapjaikból, kuponjaikból és apró termékmintáikból bárki kedvére 
válogathatott, távozáskor pedig minden anyuka kapott 1 szál kardvirágot.

Ezúton is nagyon köszönjük a sok segítségét és támogatást a rendezvé-
nyünk lebonyolításában valamint nagyon köszönjük a résztvevő anyukák 
érdeklődését, jelenlétét. Ismétlés a tudás ANYJA, ez az elsősegélynyújtásra 
és az újraélesztésre is igaz, reményeink szerint hasznos információkat kap- 
tak a mai napon.
Nagyon vigyázzanak kisbabáikra, gyermekeikre, hiszen az ismeretlen 
szerző által megfogalmazott tény helytálló:

„Minden anya tudja, hogy a csendes ház bajt jelent.”

Az Anyatejes Világnap 
margójára 
Nagykovácsi és Remeteszőlősi védőnők

HIRDETMÉNY
2017. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

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

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

2017. december 31-én lejár.

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

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

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

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

               Temető üzemeltető

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,  
hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és megszüntetésével kapcsolatban, illetőleg az újraváltás módjáról. 

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény
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AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából tisztelettel adunk 
néhány jó tanácsot idősebb honfitársaink részére, áldozattá 
válásuk megelőzése érdekében.

Magyarországon az emberek 20 százaléka időskorú (60 év felett), azaz 
mintegy két millióan. Legnagyobb arányban a fővárosban és a kis- 
településeken élnek. Sokan teljesen egyedül élnek, hiszen napjaikban 
egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok, ahol a nagyszülők, 
a gyerekek és az unokák is együtt élnek.

Igyekezzünk odafigyelni idős családtagjainkra, társainkra, törekedjünk 
megóvni őket a lehetséges kereteken belül. Ehhez fogadják meg taná- 
csainkat:
•   Mindenképpen gondoskodjanak az időskorú személy otthonának 

biztonságáról! Amennyiben lehetősége van arra, hogy „korszerű”  
riasztóberendezéssel biztosítsa a védelmet, azt feltétlenül tegye meg! 
Az ajtónyitás védelmében biztonsági lánc, kémlelőnyílás, biztonsági 
keresztzár, hang és fény mozgásérzékelők felszerelését ajánljuk. Kertes 
házakban házőrző kutya tartásával nagy eséllyel megakadályozhatja az 
illetéktelen személyek bejutását!

•   Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye bizton-
ságos, mások által nem ismert helyre! Tanácsos lemez vagy pénzkazet-
tát vásárolni. A pontos hely ismerete csak Önre tartozik, azt senkivel ne  
ossza meg!

•   Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal becsengető személyeket NE 
engedjen be otthonába! 

•   Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz, gázművek, kábel TV, elektro-
mos szolgáltató, stb.) keresi bárki, kérje el a hivatalos minőségét igazoló 
igazolványát! Ha kétsége van, kérjen visszajelzést az adott szolgáltatótól 
arra vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e munkatársat, szakembert 
Önhöz!

•   Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve hivatalos személynek adja ki 
magát, minden esetben kérje el az arcképest igazolványát, jelvényének 
számát figyelje meg! Az igazolvány felmutatása kötelező! 

•   A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden esetben utasítsa 
vissza! Lehetséges, hogy hamis pénzzel fizetnének vagy kizárólag a 
lakásba kívánnak bejutni és az ott található értékeket eltulajdonítani!

•   Ha elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy a nyílászárókat 
megfelelő módon zárta be! Lakása kulcsait soha ne rejtse el lakása, háza 
körül! A tolvajok, betörők nagyon leleményesek, még a legtitkosabb 
rejtekhelyeket is könnyedén felfedezik.  A kerti munkák során használt 
eszközöket (létrát, fűrészt, stb.) mindig tegye el, ne könnyítse meg az 
elkövetők dolgát, mert az elől hagyott eszközöket felhasználhatják a 
bejutáshoz!

•   Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédaival! Kölcsönösen fi-
gyeljenek egymás otthonaira! Ha gyanús személyt lát lakása vagy szom-
szédjának lakása, háza közelében, azonnal hívja a rendőrséget!

•   Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha 
táskáját többször ellenőrzi, hogy zárva van-e, azt minden esetben tartsa 
maga előtt! Fontosabb iratait, értékeit zárható belső zsebekben rejtse el! 

•   Az ATM automatánál történő pénzkivételkor járjon el mindig nagyon 
körültekintően! Válasszon forgalmas helyet! Amennyiben megoldható, 
kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN kódját ne tartsa kártyája 
mellett, és csak abban 
az esetben üsse be, ha 
nem áll Ön mellett senki!  
Ha megkapta a kész- 
pénzt, tegye azt azonnal 
a táskájába!

Amennyiben mégis bűn- 
cselekmény áldozatává 
válna, kérjük, azonnal 
értesítse a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 112-
es segélyhívó számon!

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály



Aktuális

2017. október 11

25-ik születésnapját úgy ünnepelte, hogy részt vett és negyedik he- 
lyezést ért el a neves Chaîne des Rôtisseurs (Nemzetközi Gasztronómiai 
Szövetség) által szervezett ifjúsági szakács világversenyen.
Már három éve vesz részt a magyarországi előválogatón, ahol idén a 
dobogó csúcsán végzett.
Amikor nem versenyez, a Gundel Étterem Sous-cheif-je, a Bagolyvár Étte- 
rem Cheif-je Pereszlényi Alexandra, aki születése óta itt él Nagyková- 
csiban.

Mióta tudod, hogy Te szakács leszel?
Nagyszüleimmel sokat főztem, mindig ott sertepertéltem a konyhában 
körülöttük. Már általános iskola alsó tagozatában tudtam, hogy a szakács 
mesterség irányában szeretnék mozogni. Azóta tudatosan erre készülök. 
A szüleim kezdettől fogva támogattak, még most is. Például a világbaj-
nokságra Frankfurtba édesapám kísért el.
Volt osztályfőnököm a napokban megtalált egy régi papírt, egy étlapot, 
amit én írtam és az volt ráírva: Gundel Étterem.

Ki volt az osztályfőnököd?
Bödő Gabriella felsőben és alsóban Pintér Pálné, akivel egyébként egy 
utcában lakom. Itt születtem Nagykovácsiban és ide jártam általános isko-
lába. Édesanyám most is ott dolgozik, a titkárságon.

Mesélj néhány szót az olvasóknak a világbajnokságról és a fel- 
készülésről:
Idén, már harmadik éve indultam a Chaîne des Rôtisseurs magyaroszági 
előválogatóján. Első évben harmadik, majd második, idén májusban pe-
dig első helyezést értem el, így utazhattam el a frankfurti világbajnok-
ságra is. A verseny úgy zajlik, hogy kaptam egy úgynevezett black-box-
ot, az ebben levő élelmiszerekből kellett főznöm úgy, hogy semmit ne 
hagyjak ki. Nem tudtam, hogy mi van benne előre. Kinyitottam és kaptam 
fél órát, hogy kitaláljam és összeállítsam a menüt, amit az alapanyagokból 
elkészítek. Nagy segítség volt, hogy a Gundel étteremben majd’ minden 
nap gyakorolhattam. Kaptam egy dobozt, úgy, ahogy ez a versenyen 
is megy és volt 3 órám, hogy elkészítsek egy menüsort belőle. A verse- 
nyen erre 3 és fél órát adnak. Így a versenydrukkot leszámítva már nagyon 
felkészült voltam.

Te egy nagyon tudatos lány vagy. Most lettél 25 éves, már régóta tu-
dod, hogy szakács szeretnél lenni, ezen az úton is haladsz nagyjából 
12 éves korod óta,  és most is pontosan tudod, hogy merre szeretnél 
menni. Tudatosan készültél a versenyekre. Meséld el az olvasóknak, 
hogy hogyan jutottál ide, ahol most vagy:
Elvégeztem a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szak-
középiskolát, majd 2 évig tanultam a szakács szakmát. Később meg- 
szereztem a Diétás Szakács  képzettséget is. A 2 éves szakács-képzésem 
alatt már a Budai Várban a Hilton Szállodában voltam gyakorlaton, majd 
az iskola befejezte után oda véglegesen fel is vettek. 
Aztán a második versenyemen megismerkedtem Merczi Gáborral a Gun-
del Étterem séfjével, és ő hívott, hogy dolgozzak vele. Igent mondtam en-
nek már 2 éve. Most a Gundel Étteremben vagyok, mint Sous-chef, vala-
mint időközben a Bagolyvár Étterem konyhafőnöke is lettem. 

Idén ismét indultál a Chaîne des Rôtisseurs magyaroszági előversenyén, 
és ezúttal első helyezett lettél és kijutottál Frankfurtba a világ- 
versenyre, ott pedig 4. helyezést értél el. Mik a további terveid?
Szeretnék médiába továbblépni, saját főzőműsort vezetni vagy szakács 
vetélkedő zsűrije lenni. Már most is sok műsorba hívnak, mint például a 
Duna TV Családbarát műsora.
A karrieremet úgy szeretném alakítani, hogy később az a család és gye- 
rekek mellett is működjön. Mindenképpen nyitott vagyok családi ren-
dezvényekre, ahol helyben tudok főzni. Terveim között szerepel, hogy az 
otthoni konyhát felújítsam, és ott főzzek, mint egy Lakásétteremben, tan-
folyamokat is szeretnék szervezni, esetleg szakácskönyvet írni.
Ez egy nagyon kemény út. Én nagyon sokat küzdöttem azért, hogy ide 
elérjek, sok áldozattal jár, például alig találkozom a szüleimmel, a csalá-
dommal.

Te ide születtél Nagykovácsiba, itt nőttél fel. Mi az amit a legjobban  
szeretsz Nagykovácsiban?
Én nem tudnám elképzelni, hogy Budapestre költözzek egy albérletbe. 
Mindig itt éltem, kertes házban. Vannak kutyáim, szeretek velük sétálni 
az erdőben, télen szeretek felmenni a hegyre, szeretem a kilátást, a friss 
levegőt. 
Nagyon szeretek itt élni Nagykovácsiban. Együtt a család, egy több gene- 
rációs házban. Velünk élnek a nagyszülők és a nővérem is a családjával. 
Szeretem, ahogy szépül Nagykovácsi. Nagy kedvencem a most felújításra 
kerülő kastély, remélem, hogy egyszer ott lesz majd az esküvőm. 

Utolsó kérdésem hogy van-e valami olyan dolog, amit az olvasók nem 
gondolnának rólad?
Igen, elég bevállalós 
vagyok. Nemsokára 
utazom Édesapámmal 
távol-keletre, és ott sze-
retnék megkóstolni min-
dent, amit ők egyébként 
esznek, de nekünk kicsit 
abszurd. Például a boga-
rakat, szöcskét, lárvát. :-)
Nagyon szeretek utazni 
bárhova, igaz túl sok 
lehetőségem még nem 
volt, de például Auszt- 
ráliába az egyik nagy ked- 
vencem. Oda minden-
képpen el fogok jutni. 

Kedves Alexandra! 
Büszkék vagyunk Rád, 
és kitartást kívánunk 
álmaid megvalósí-
tásához.

Ifjúsági szakács 
világverseny
Huszár Antal Virág
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Ne öntsd a WC-be! Ne tedd a kukába! Ne öntsd ki a talajra!
Elhasználódott, eltört a több mint 15 éves kis műanyaghordónk, amibe 
eddig a használt zsiradékot gyűjtöttük. Az új beszerzése kapcsán és töb-
bekkel beszélve merült fel bennem, hogy megosszam ezzel kapcsolatos 
gondolataimat.

Csak egy zsíros falat?
Hulladéknak számít minden olyan anyag vagy tárgy, amelyet gyártója 
vagy birtokosa már nem tud, vagy nem akar hasznosítani, így attól 
megválik. Az élelmiszer-hulladékok körébe tartoznak az élelmiszerek 
előállítása és feldolgozása során keletkező fogyasztásra vagy feldolgozás-
ra alkalmatlan anyagok.
A zsírban, illetve olajban (továbbiakban zsiradék) való sütés az egyik 
legelterjedtebb konyhatechnikai eljárás. A használt zsiradék a háztar-
tásokban talán a legnagyobb mennyiségben keletkező (a mindennapi 
szemét kb. 1%-a) különleges kezelést igénylő hulladékféléje. Vajon miért 
veszélyes a használt étolaj és a zsír (az Európai Hulladék Katalógusban is 
külön kategória)?
A többszöri sütés folyamán a zsiradék elhasználódik, ennek következté-
ben alkalmatlanná válik a további étkezési célú felhasználásra, hiszen a 
túlhevítés következtében rákkeltő anyagok keletkeznek benne (ezért 
nem tanácsos többször is sütni benne). Környezeti kockázata is magas, 
mert a természetes vizek felszínén úszva meggátolja az oxigén bejutását, 
így csökkentve a vizek oldott oxigén tartalmát, melynek következtében 
elpusztulnak a vízi élőlények. Egyes források szerint egy cseppje akár 
1000 liter vizet is elszennyezhet. A talajba kerülve pedig gátolja annak 
légáteresztő képességét, és pusztítja a talaj élővilágát. A csatornahálózat-
ba jutva növeli a szennyvíztisztítók terhelését, rontja a tisztítási technoló-
gia hatásfokát, mert a vízfelszínen úszva meggátolja az oxigén bejutását, 
és ezzel megakadályozza, lassítja a szennyező anyagok lebomlását. Mind- 
ezek miatt kell tehát gyűjtéséről és megfelelő kezeléséről gondoskodni.

Földalatti zsírhegyek
A lefolyóba, WC-be öntve a csővezetékek falára lerakódva a csatorna du-
gulását okozza, s egy bizonyos pont után bizony nem könnyű feladat el-
távolítatni, s e mocskos művelethez rendszerint vaskos számla is tartozik. 
A zsírsavakból a szennyvízben szappanszerű, a csatornákat lassan, de 
biztosan eltömítő trutymó képződik. A vécén lehúzott egyéb tárgyak és 
nehezen lebomló anyagok aztán beépülnek e masszába, ami így hábo-
rítatlanul növekedhet odalent. Nem is gondolnák, hogy e zsírdugók akár 
több tonnásra is meghízhatnak. Angliában a szippantósok már egy 17 
tonnás (!) trutymó monstrumot is találtak.

Gyűjtsd a használt zsiradékot!
Mivel segíthetünk magunkon és környezetünkön. Ha a zsiradékokat 
kiönti egy üvegbe és hagyja, hogy megszilárduljanak, és aztán kidobja 
a trutymót a szemétbe. Ezzel ugyan csatornájának eltömődését elkerül-
heti, de ez még nem elég környezetbarát, hiszen az üveg is és a zsiradék 
is újrahasznosítható lenne. A legjobb megoldás az, ha használat után a 
lehűlő zsiradékot műanyag flakonokba, kannába vagy kisebb hordóba 
gyűjtjük (elfér a ház mellett). Ha egy nagyobb adag összejött, akkor alap- 
értelmezésben a legközelebbi lakossági hulladékudvarba kellene leadni 
(a kiürült olajos flakon is, az erre a célra fenntartott tároló kerüljön), de a 
legtöbb MOL töltőállomáson is átveszik. Már szinte hallom is az ellenér- 
vet, a csuda fog pöszmögni ezzel. Szerencsére Nagykovácsiban előzetes 
egyeztetést követően leadható a Latinkertben is :) ! Vannak olyan cégek is, 
akik a nagyobb (nálunk egy év alatt kb. 15–20 liternyi keletkezik) tartályok 
tartalmáért ingyen házhoz jönnek, mint pl. a Biofilter Környezetvédelmi 
Zrt. begyűjtő autói.

Mi történik az összegyűjtött zsiradékkal?
Ugye még rémlik az iskolából: zsírsavaknak hívjuk azokat a növényi vagy 
állati eredetű zsírok és olajok fő alkotórészét képező karbonsavakat, me-
lyek hosszabb, el nem ágazó szénláncot tartalmaznak. A szappanok olyan 
nagy szénatom számú karbonsavak (zsírsavak) nátrium- és káliumsói, 
amelyeknek víztaszító (hidrofób) és vízkedvelő (hidrofil) (-COO-Na(K)+) 
részük van (pontosan ezen a kettőségen alapszik a tisztító hatásuk).
Régen a takarékos háziasszonyok még a használt olajból is mosószappant 
készítettek. Ma azonban már keveseknek van ideje erre, s időközben a 
használt olaj ilyen célú felhasználásának kockázataira is fény derült.

A fáradt zsiradékot főként a biodízel iparág erre szakosodott üzemeiben 
dolgozzák fel. Egyes városokban a buszok sült krumpli illatot árasztanak 
magukból. A szomszédos Grácban például 2005 óta az összes autóbusz 
használt olajból készült, újrahasznosított biodízellel jár! Kisebb mérték-
ben az aszfaltgyártás, gipszgyártás, asztalos üzemek és a festékgyártás 
is felvevő piaca. A tisztítás során keletkező hulladék (prézli-, ételmara-
dék stb.) a biodízel gyártás melléktermékeivel együtt pedig a biogáz 
előállításban hasznosítható.
Összefoglalva a használt zsiradék veszélyeshulladék, tehát: 
Ne öntsd a WC-be! Ne tedd a kukába! Ne öntsd ki a talajra!
(bővebben honlapunkon: nate.hu)
Forrás: 
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/

Környezetünkért
Peregovits László, NATE

Szeptember közepén a 4. osztályosok meglátogatták a NATE Közösségi 
Kertjét. Nagy öröm volt látni, milyen sok növényt ismernek, mennyi min-
den tudnak a komposztálásról a gyerekek. Kiderült, hogy sok családnak 
van veteményes kertje, többen pedig a nagyszüleiknél tapasztalhatják 
meg a frissen szedett zöldség, gyümölcs ízét. A látogatás végén minden 
gyermek kapott frissen szedett paradicsomot. A legnagyobb dicséret az 
volt, amikor az egyik 
kislány azt mondta, 
hogy ő tulajdonkép-
pen nem szereti a 
paradicsomot, de ez 
nagyon finom. 
Köszönjük a látoga-
tást, várjuk vissza 
a gyerekeket ta-
vasszal!

Vendégeink voltak  
a 4. osztályosok
Vojczek Judit, NATE
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2017-ben Bakó Mihály a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat el-
nöke kapta a Nagykovácsi Díszpolgára kitüntetést. Az elmúlt évek 
munkájáról és a jővőbeli terveiről kérdeztük az éppen nevenapját 
ünneplő parancsnokot. 

Mi vezette annak idején 
rá, hogy Nagykovácsi- 
ban létrehozzák a Készenléti 
Szolgálatokat?

2002-ben alakult meg a Ké- 
szenléti Szolgálat, amely azon-
nali bavatkozást jelentett a 
veszélyhelyzetekre. A legkö-
zelebbi laktanyából 20-25 perc 
alatt ért akkor Nagykovácsiba 
a segítség, ami alatt le is éghet 
egy ház. 

Meséljen egy kicsit a régi 
szép napokról és a kezdeti 
nehézségekről.

10 fővel alapítottuk meg az 
egyesületet. Én voltam a szak-
mai vezető, mint hivatásos 
tűzoltó, Faragó Tamás lett az 
elnök, aki feleségével Katával 
szervezte meg a csapatot. Az 

eszközhiány jelentette a kezdetekben a fő problémát. Indulásként 
Csejk Imrétől, a TSZ elnökétől kaptuk meg a régi tűzoltó szekeret 
és a két tömlőt, majd a fővárostól szereztünk további leselejtezett 
tömlőket. Ennek ellenére lelkesek és abszolút elkötelezettek voltunk.

Az elmúlt években mi volt a legszebb élménye?

A mi munkánk során a szép élmény furcsa jelző, hiszen a balesetekhez, 
károkhoz vonulunk ki. A hála és a köszönet ad ehhez a feladathoz erőt, 
amit a bajbajutottak közvetítenek a segítségnyújtást követően. 

Hogy érzi milyen a Készenléti Szolgálat elfogadása a településen? 

Egyre jobb. Tudják, hogy értük dolgozunk, még akkor is, amikor pl. avar- 
égetésnél felhívjuk a figyelmet a szabálytalanságra. Persze sokan még 
mindig csak a fegyelmezést látják és nem gondolnak a következmé-
nyekre.

Volt olyan amikor úgy érezte abba kell hagyni?

Nem.

Mi motiválja a mindennapokban?

Az a tudat, hogy tehetek valamit. Ha valakinek szüksége van rám, ak-
kor én megyek. Így tartom helyesnek.

Volt olyan élménye  a munkája során ami megváltoztatta az életét?

A zsámbéki tűzeset. Valaki szándékosan gyújtotta fel a 2000-es évek 
elején a bálázó üzemet, amelyhez a vezetésemmel még, mint hiva-
tásos parancsnok vonultunk ki. Ennek az oltáskörülményei és az ottani 
élmények meghatározóak voltak a későbbi munkámra.

Mi volt az első gondolata, amikor megtudta Ön kapja a díszpolgári 
címet?
Nem tudtam felfogni. Akkora megtiszteltetésnek érzem, hogy még 
ma sem hiszem el.

Merre tovább?
1999-ben alapítottuk meg Faragó Tamás kollegámmal a Széchenyi 
Ödön Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amelynek tevékenységi körét 
2002-ben kibővítettünk polgárőrség, természetvédelem és men-
tési feladatkörökkel. Jelenleg van egy összetartó kemény mag, akikre  
bizton számíthatunk. Az épülő laktanya pedig egy új perspektívát 
jelent, hiszen a tűzoltókocsi és az eszközök innentől már egy biztos 
helyen lesznek, ami professzionális hátteret fog biztosítani, akár a hi-
vatásosoknál.

Önkéntességből jeles
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor
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Szeptember 16-án, szombat reggel, a szemerkélő eső ellenére nagy vára-
kozással készülődtünk a kőkeresztnél az első Nagykovácsi Kilátások telje-
sítménytúra rajtjára. A NATÜ által kitisztított területen, a NATÜ-s munka-
társak segítségével felállítottuk a pihenő és étkező sátrat, míg a szakmai  
rendezést vállaló Stabil Sportegyesület aktivistái a rajt-cél sátrat állították, 
és megkezdték a vajas, zsíros, lekváros kenyerek „gyártását”. A túrán induló 
gyermekek ellátásában – müzli, alma, kenyér, lekvár, zsír – termékeivel, ko-
moly támogatást nyújtott a közétkeztetésünket végző Elamen Zrt. 
Izgatottan vártuk, hogy a kissé kellemetlen idő ellenére vajon hányan 
fognak indulni. Aggályaink persze hamar elszálltak, mert fél kilenctől már 
komoly tolongás volt a jelentkezésnél. Mivel a túra szerepelt Nagykovácsi 
mobilitás heti programjában több osztály is közösen indult, és sok gyer-
mek jött el szüleivel.
A túrát négy távon lehetett teljesíteni – 7 km / 149 m szint; 12 km / 287 
m szint; 20 km / 554 m szint; 28 km / 714 m szint – és mindegyik távnál  
igyekeztünk megfelelni az elnevezésnek, hiszen már a 7 km-es távon 
is szép kilátás volt a Cseres tetőről, a hosszabb távok, pedig a Széna-
hegy, Fehér úti kilátás, Nagyszénás, Nagykopasz érintésével biztosí-
tották a környék gyönyörű panorámáját, a 28 km-en ráadásul még a 
Remetehegyről is visszatekinthettünk településünkre.
Meglepetésként érte a túrázókat, hogy a Nagyszénás oldalában lévő 
ellenőrzőponton polgármester asszony adta a frissítőt, almát, müzlit, és 
végezte el a pecsételés hivatalos aktusát.
10 órára az idő is kitisztult, és a déli rajtzárásra közel 250 indulót regisztrál-
tunk, melyből – nagy örömünkre – több mint százan az általános iskola 
diákjai voltak. A 19 osztály és 7 ovis csoport, 112 fő résztvevővel – mint 
a legnépesebb induló – elnyerte a Nagykovácsi Kilátások vándorkupáját.
Mivel a túra a Természetjáró Szövetség és a Stabil Sportegyesület hon-
lapján is meghirdetésre került, így Budapestről, sőt vidékről is érkeztek 
indulók, és bár szintidők nem lettek meghatározva az egyes távokat leg-
gyorsabban teljesítő nagykovácsi lakosok részére különdíjakat ajánlottam 
fel. Legyünk büszkék rájuk:

 7 km  Németh Eszter 1 óra 12 perc
 12 km  Kiszel Sára 2 óra 18 perc
 20 km  Magyar Balázs 3 óra 43 perc  
  28 km (nő)  Kőszegi-Kovács Noémi 4 óra   6 perc
 28 km (férfi) Juhász Tamás 3 óra 16 perc
 
Külön öröm számunkra, hogy a 7 és a 20 km-es távot, általános iskolánk 12  
illetve 11 éves diákja teljesítette a leggyorsabban.        
A legbátrabb túrázó díját a 12 éves Pál Zsófia kapta, mivel egyedül elin-
dult a 28 km-es távon. Sajnálatosan aznap Nagykovácsit keresztezte egy 

másik teljesítménytúra, így Zsófi – annak résztvevőit követve – letért az 
útvonalról, de szerencsére a „papataxi” Pilisszentivánon fel tudta venni őt. 
Jövőre majd sikerül.
A lelkes túrázók visszajelzései alapján úgy gondoljuk, hogy hagyományt 
teremtettünk és jövőre még több résztvevőre számíthatunk.

Hagyományt  
teremtettünk?
Györgyi Zoltán főépítész

Amikor meghallottam a szülői értekezleteken, hogy Nagykovácsiból, a 
gyerekeket is megcélozva indul egy teljesítménytúra, nem volt kétsé- 
ges, hogy ott a helyünk. Még akkor sem, ha egy rég betervezett futóver- 
senyt kellett kihagynom. Kacérkodtam a gondolattal, hogy akkor egy hosz- 
szabb távot és futva teljesítek, de sokkal inkább akartam a gyerekekkel 
együtt kirándulni. Szerencsére ebben egyetértés volt a családban, még a 
középiskolás lányunk is kidugta az orrát a szabadba, annak ellenére, hogy 
ehhez nem talált kortárs partnert :) Három osztályban is érdekeltek vol-
tunk. A harmadikosokat nem kellett biztatni, az ötödikben is szinte csak 
az volt a kérdés ki ér rá. A hetedikeseknek már kellett egy kis nógatás, 
szerencsére Pataki Ildi idejében aktivizálta a szülőket, hogy buzdítsák 
csemetéiket, végül tisztességes számban összejöttek ők is. (Amit az-
tán nem is bántak meg!) A sűrű felhők és szemerkélő eső ellenére senki 
nem gondolta meg magát, és számtalan szülő is akadt kísérőnek. Végül 
az ötödikes csapattal indultunk el a 12km-s távon 5 apuka és 15 gyerek 
társaságában. A teljesítés volt a cél, no meg, hogy jól érezzük magunkat.  
Ezért aztán Fehér úti kilátópontnál, ahol már nagyon barátságos időnk 
volt, tartottunk egy hosszú tízórai szünetet, a Nagy-Szénáson fotózkod-
tunk, a Szeles út tetején pedig boldogan majszoltuk – ki-ki izlése sze- 
rint – az almát, műzliszeletet, vagy cukorkát. Ki ne maradjon, hogy a fiúk 
a kihívást növelendő a Kutya-hegytől egy hatalmas ágasfát cipeltek a 
célig, amivel remekül szórakoztatták magukat és a többieket is. A cél-
ban mindenki remekül érezte magát, örült a szépséges kitűzőnek, csak 
lassan oszlottak fel a csapatok. A legkisebb kisfiam kérdezte is rögtön, 
mikor tervezzük a legközelebbi túrát. De nem ám csak családosan, hanem 
együtt a barátokkal, mert úgy az igazi kaland! Várjuk a következő bizta-
tást! (Mert anékül azért nehezen indulunk el:)

Nagykovácsi Kilátások 
Teljesítménytúra
Molnár Valéria
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata idén is csatlakozott a Mobili-
tás Hetéhez 2017. szeptember 16. és 22. között, amely Európa szerte 
megrendezésre került. Idén a lakosok apraja-nagyját megmozgató 
teljesítménytúrával, egy hétig tartó autómentes iskolába-jutással és 
sportágválasztóval hívtuk fel a figyelmét kicsiknek és nagyoknak a 
mozgás fontosságára és a környezetünk védelmére.
 

A Nagykovácsi Általános Iskolával közösen szervezetünk 
pecsétgyűjtő versenyt, amelyen a teljesítménytúrát és az autómentes 
iskolába jutást értékeltük.

Az esős idő ellenére sokan jöttek 
teljesítmény-túrázni, kiemelkedett a 
3/c, 4/b, 5c és a 7/b osztály, akik nagy 
lelkesedéssel teljesítették a hosz- 
szabb-rövidebb távokat.

Vándorkupát kapott a 5/c osztály, 
ahonnan 14 gyerek 12 km-t gyalogolt, 
így a legtöbb kilométert tették meg.

Reggelente a diákok nagy része 
érkezett gyalog, kerékpárral, rollerrel 
az iskolába, ezért pecséteket kaptak. 
a teljesítménytúrával összeadódtak a 
pecsétek, így győztest hirdettünk.

Idén a legaktívabb osztály
1. helyezést 
    3/c osztály nyerte el (50.000 forint)
2. helyezett 
    az 5/c osztály lett (30.000 forint)
3. helyen 
    a 4. osztály végzett (20.000 forint)

A Kispatak Óvoda óvodásai is igyekeztek autó nélkül érkezni regge-
lente és gyűjtötték szorgalmasan a pecséteket. Minden tagóvodában  
nyertest hirdettünk, de összességében a Barackfa csoport gyűjtötte a 
legtöbb pecsétet. A győzteseket tortával ajándékoztuk meg.

Ezen a héten minden ovis gyermek 
köszönetképpen egy biciklis kis- 
gyermeket ábrázoló nyakláncot ka-
pott ajándékba, amelyet az óvóné-
nik szeretettel készítettek.

A hét zárásaként a Kolozsvár utca 
lezárt szakaszán játékos kresz park-
ban tanulhatták a gyermekek a he-
lyes közlekedés szabályait. Ebben 
a Készenléti Szolgálat és a helyi 
rendőr főtörzsőrmester segített az 
ovisoknak.

Köszönet az iskolai és óvodai pe- 
dagógusoknak a lelkesítésért!

A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete jelezte, hogy szeretne vala- 
milyen formában hozzájárulni az Európai Mobilitás hetéhez, illetve a  
09. 23-án megrendezésre kerülő egészségnaphoz. Mivel a véradásunk 
egyik jeles napra sem jött létre, így mi ezzel a kis kedvességgel szeret-
nénk hozzájárulni.
A „Hozd el Anyut/Aput a véradásunkra” mozgalomban a véradáson 
megjelent/leigazolt szülők gyermekei vettek részt. Az az osztály, ahon-
nan a legtöbb szülő jött el a véradásunkra, különdíjban részesült.
Ezt a versenyt az 1.a osztály nyerte meg!
Köszönjük idén is ezt a lehetőséget, mind a véradó Szülők, mind a gyer-
mekek nevében! 
 Tisztelettel:
 Tinkó-Bódi Szilvia
 Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet Titkára
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Tisztelt Készenléti Szolgálat!

A tanévkezdés egyik legnagyobb problémája mindig az, hogy a megnövekedett forgalom miatt nehézkes, sokszor balesetveszélyes  
a gyerekek közlekedése az iskola körül, még a zebrán is. A Készenléti Szolgálat a tanévkezdéstôl kezdve segített fenntartani a forgalmi 
rendet, irányítva azt, a gyerekeket és az autósokat is hozzászoktatva a nagyobb figyelemre, fegyelemre a közlekedésben.
A Nagykovácsi Általános Iskola és a magam nevében is köszönjük, hogy a reggelenkénti forgalomirányítással védik, óvják diákjaink 
testi épségét. 
Ezúton köszönöm azt az áldozatos munkát is, melyet ünnepségeink, rendezvényeink alkalmával nyújt a készenléti szolgálat vala- 
mennyi munkatársa.
 Üdvözlettel:
 Fehér Imre
 intézményvezetô

Ebben az évben hét pedagógus kezdte meg munkáját iskolánkban, fogad-
ják szeretettel bemutatkozásukat.

Sallayné Miskolczy Zsuzsanna, angol nyelvtanár
Nyolc éve élünk Nagykovácsiban három gyerekünkkel és ugyanennyi ku-
tyánkkal. Sok évet töltöttem tanulással (japán, majd később angol-tanár sza-
kot végeztem a Károli Egyetemen), és otthon is a gyerekeinkkel. Már mind-
három iskolás, így én is a nyomdokaikba szegődtem és újra iskolába járok, de 
most már mint tanár. Remélem, meg fogom állni a helyem.
Kelenföldi Rita, angol nyelvtanár
2005 óta élek Nagykovácsiban. Fiam 14 éves, 6. osztályos koráig a Nagyko-
vácsi Általános Iskola tanulója volt.
1993-ban végeztem a Külkereskedelmi Főiskolán angol-francia szakfordító 
szakon, levelező tagozaton. 1998-ban másoddiplomát szereztem az ELTE 
angolnyelv tanárképző szakán. Azóta angol nyelvtanítással foglalkozom. 
Nyelviskolákban kezdtem pályafutásomat és 2006-ban óvodáskorú gyerme-
kek oktatására specializálódtam. 2006 óta magántanárként is tevékenyke-
dem, főként Nagykovácsiban, mely során lehetőségem nyílt mindenféle kor- 
osztályt tanítani, óvodástól nyugdíjasig. Az idei tanévtől 4., 5. és 6. osztályos 
tanulókat tanítok angol nyelvre és arra törekszem, hogy szívből megszerettes-
sem velük ezt a nyelvet.
Szilágyi Pálma (Domino), pedagógiai asszisztens
Három pici gyerek édesanyja vagyok. Korábban média vásárló és tervezőként 
dolgoztam és a gyerekek mellett tanultam pedagógiai, illetve gyógypedagó-
giai asszisztensnek. Nyáron költöztünk Nagykovácsiba és jelenleg a helyi álta-
lános iskola 1.a osztályának munkáját segítem. Hobbim a motorozás.
Varga Károly, informatika tanár
Az idei tanévtől informatikát tanítok a Nagykovácsi Általános Iskolában. 
A Pannon Egyetemen szereztem informatika tanári képesítést. Ezen kívül álta-
lános iskolai tanítói végzettséggel is rendelkezem. Közel 20 éves tanítási gya-
korlatom van általános és középiskolában, illetve a felnőtt oktatásban. Dol-

gozom még coach-ként, trénerként és személyes mentálhigiénés segítőként. 
Ezen kívül önkéntes munkát is végzek. Az iskolában természetjáró szakkör 
beindítását tervezem. 
Katona Noémi, testnevelő tanár
1997-ben végeztem a Testnevelési Egyetemen testnevelő és gyógy- 
testnevelőként. Kezdetben a 2. kerületi Újlaki Általános Iskolában, majd  
legutóbb a 3. kerületben, a dr. Béres József Általános Iskolában tanítottam 
testnevelést és úszást alsó- és felső tagozaton. 
A sport gyermekkorom óta fontos része volt az életemnek, először szertornáz-
tam, majd válogatott toronyugró voltam.
Nagyon örülök, hogy szeptembertől a Nagykovácsi Általános Iskolában 
folytathatom pályámat lelkes és mozogni szerető gyerekek körében. 
Lánczi Márta, pedagógiai asszisztens
Családommal hatodik éve élek Nagykovácsiban.
Férjemmel két gyermeket nevelünk: lányunk szeptemberben kezdte az isko-
lát, kisfiunk pedig óvodás lett, így az ősz nagy változásokat hozott családunk 
életébe, hiszen három év után én is visszatértem a munka világába.
A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán végeztem szociálpe- 
dagógia szakon, majd az ELTE szociálpolitika szakán szereztem diplomát.  
Gyermekeim születése előtt az államigazgatásban dolgoztam, de kivéte-
les szerencsének tartom, hogy szeptembertől a helyi általános iskolában, 
az 1.b osztály mellett dolgozhatok, mint pedagógiai asszisztens. Feladatom 
a tanítók munkájának segítése és a 30 kis elsős „terelgetése”, melyet nagy 
örömmel végzek.
Bolykó Bernadett, napközis tanító és tanár
Másfél éve költöztem Nagykovácsiba. Jelenleg ötödéves egyetemista vagyok 
az Eszterházy Károly Egyetemen, biológia és földrajz szakon. 
Úgy gondoltam, tanulmányaim mellett szeretnék tapasztalatot és gyakorla-
tot szerezni ebben a szakmában még a diploma megszerzése előtt. Szeretek 
kirándulni, túrázni, gyűjtős terepekre járni.
A motiváció, hogy ezt a szakmát válasszam – szeretem a gyerekeket, a ter-
mészetet és azt, hogy nagyon sokféle módon és módszerrel tudom a gye- 
rekeknek szemléltetni, megtanítani a tananyagot.

Új pedagógusaink

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek 
bővülésének elősegítése érdekében.

A meghirdetett pályázaton iskolánk 2.552.000 Ft-ot nyert, melynek kere-
tében 200 éve született Arany János – Irodalmi barangolás Erdélyben 

címmel hetedik évfolyamunk 44 diákja 4 kísérőtanárral 2017. szeptem- 
ber 28.–október 1. között Erdélybe látogat.

A kirándulást szakmai felkészítések és előkészítő órák előzik meg. 

Ehhez köszönjük pedagógusaink áldozatos munkáját, mellyel biztosan 
élménydús, emlékezetes kirándulásban lesz részük tanulóinknak.
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Nagy örömmel fogadta iskolánk is az Öregiskolában megrendezett  
Az asszony köténye kiállítást, melyben Nagykovácsi múltjával és a sváb 
népviselettel ismerkedhettek meg tanulóink. 

Több osztály is megtekintette a kiállítást, és sok hasznos információval 
színesítették, gazdagították a szakórákat. Ezúton is köszönjük a 
lehetőséget és a szakmai segítséget valamint a tárlatvezetést.

Hogyan éltek a svábok Nagykovácsiban?

A 3. osztályban nagyon sokat foglalkoztunk Nagykovácsival. Most nagyon 
örültünk, amikor megtudtuk, hogy van egy a falu múltjáról szóló kiállítás 
az Öregiskolában, és el is megyünk megnézni.

Amikor odaértünk Kati néni már várt minket. Bementünk a kiállítási te- 
rembe, ahol szemünk-szánk elállt a csodálkozástól, olyan szép volt.

Leültünk, és Kati néni bemutatta a kiállítást. Nagyon sok minden volt. Lát-
tunk ruhákat, menyasszonyi ládikákat, használati tárgyakat, cipőket és 
tablókat, amiken sok minden volt a svábok életéről. Nekem legjobban a 
menyasszonyi ruha tetszett. Fekete blúz volt, kék szoknyával, fehér kö- 
ténnyel és fekete cipővel. Miután mindent megnéztünk, csoportokra 
osztódtunk és minden csoport kapott feladatot. Az én csoportom azt a 
feladatot kapta, hogy gyűjtsünk monogramokat a ruhákról, majd írjuk 
le őket. A kiállításon található összes monogramot észrevettük. Amikor 
minden csoport feladatát leellenőriztük, 3 filmet is megnéztünk. Az első 
filmben a mángorlást mutatták be, a másodikban a kötényfényesítést, a 
harmadikban pedig arról volt szó, hogy mikor milyen ruhába öltöztek a 
svábok. 

Ez a kiállítás sok tudást adott nekem a svábokkal kapcsolatban.

Hogyan éltek a svábok 
Nagykovácsiban?

A Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes  Huszárné Czene Zsuzsanna 
vezetésével 2017. 09. 23-án meghívást kapott az Érsekújvári Szüreti 
Ünneppel egybekötött XXIII. Gyermek Folklórfesztiválra. 

Elsőként Pesei Panna Moldvai népdalokat, majd Simon Zseklye Kalotasze-
gi népdalokat énekelt. Érsekújvár Polgármestere oklevéllel és ajándékkal 
kedveskedett a fellépőknek. Délután folyamán következtek a Néptán-
cosok. Elsőként a Szatmári táncot az 5-6. osztályosok adták elő, majd a ne-
gyedik osztályosok Somogyi ugrós előadása következett. A fellépésünket 
az ötödik osztályosok Moldvai Csángó tánca zárta. 
Közben a gyermekek megismerkedhettek a helyi népszokásokkal, kicsit a 
várossal és a helyi vásárba is ellátogattak. Nagy élményekkel tértek haza. 
Köszönjük a meghívást!

Rézpatkó Néptáncegyüttes 
Érsekújváron

Sebők Zsófia 4.b

A Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttes  Huszárné Czene Zsuzsanna 
vezetésével 2017. 09. 16-án meghívást kapott a Budajenői Szüret és 

Borünnepre. Elsőként Kuti Borbála énekelt, őt követték  a Csicsergők, 
majd mindezek után a Néptáncosok következtek, ahol elsőként Papp 
Levente és Sztojanovits Gitta: Táncolj pendely! című táncát láthattuk, 
majd a negyedik osztályosok Somogyi ugrósa következett! Nagy si- 
kerük volt! 
Köszönjük a meghívást!

Budajenői Szüret és Borünnep
Tinkó Szilvia 

Tinkó Szilvia 
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Kispatak Óvoda

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

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Egyszer volt, hol nem volt...Kezdetét vette egy mese június vége felé, 
mikor is az egyik hatalmas nyári vihar elsodorta a Levendula tündérek  
otthonát. Szerencsés véget ért a történet, hiszen a Kaszáló utcai épület-
ben otthonra leltek a kis tündérkék a régi Mandulafa csoport helyén.
Nyáron varázslat történt, hogy mi történt pontosan... az erről szóló kis me-
sét minden régi és újonnan érkező gyerkőc megkapta a vakáció alatt, ez-
zel is segítve a ráhangolódást az ovi kezdésre illetve a változásokra. Mohai 
Magdolna és Simon Berni távozásával árván maradt csoportot Horváth 
Meszes Bettina a Diófa csoportból és Lipták Fanni frissen diplomázott 
óvódapedagógus vette át.
Egész augusztus közepétől a szülői közösség aktív részvételével újult meg 
a csoportszoba, sokan segítettek és segítenek a dekorálásban. Örömmel 
ötletelnek, kertészkednek, varrnak, képeket, polcokat festenek és még so-
rolhatnám mi mindenben vesznek részt. Ezúton is köszönet érte! 
A legkisebbeket júliusban ajándékkal leptük meg, hogy még kézzel 
foghatóbb legyen, hogy Őt bizony várja ősztől az óvoda. Az egyedi kis 
fa medálokat sokan büszkén viselték a szeptember 1-i játszódélutánun-
kon, ahová nagy örömünkre a csoportból sokan el tudtak jönni. A közösen 
eltöltött néhány óra csodás hangulatban telt, a gyerekek levelet és aján-

dékot kaptak a Tündérektől. Az álomzsákok nagy sikert arattak, sokan 
emiatt várták, hogy végre az oviban pihenjenek délután.
16 kiscsoportosunk szeptember második hetétől egyre bátrabban lépett 
be a megújult Levendula csoportba, mi pedig igyekeztünk segíteni szü- 
leiknek az elválást bátorítással, szeretettel és türelemmel. A régi Mandu-
lafások hamar magukévá tették a megújult személyi és tárgyi környeze-
tet, sokat segítenek a kisebbeknek, terelgetik olykor vigasztalják őket.
Nyári kis mesénk csak a kezdete volt annak a varázslatnak, ami körbe 
vesz bennünket nap, mint nap újabb fejezetek várnak ránk tündérekkel, 
manókkal és sok sok kalanddal...

Mandulából - Levendula
Horváth-Meszes Bettina és Lipták Fanni óvodapedagógusok

A Száva utcai óvoda Fülesmackó csoportja szeptember 15-én ellátogatott 
a törökbálinti Doma farmra. Az ovis csoporttal tartott kedves új óvóné-
nink Dóri néni tündéri kislányával. Az oviból külön busz szállított minket 
az almáskertbe, ahol már várt minket a farm nagyon kedves háziasszo- 
nya. Mesélt pár mondatot a gazdaságról és az itt élő állatokról is, főleg a 
szamarakról melyek közül négyet le is hozott egy elkerített karámba ahol 
a gyerekek megsimogatták és friss szénával megetették őket.
Ezután érkeztünk az almáskertbe ahol már vártak szebbnél szebb pi-
ros almák. Bár időnként elcsábulva kóstolgattuk a finom, mosolygós 
gyümölcsöket azért sikerült két nagy rekeszt almákkal teleszedni. 
A nap végén kedves ven-
déglátónk meginvitált még 
egy finom sajttálra, melyet 
a gazdaságban tartott kecs- 
kék friss tejéből helyben 
készít. Mivel tavasszal sok 
új kis élet születik a farmon, 
így a gyerekek közelebbről 
megismerkedhettek a ház-
táji állatok életével lovakkal, 
szamarakkal, kecskékkel és a 
baromfiudvar lakóival. Alig 
várjuk, hogy márciusban újra 
ellátogassunk Törökbálintra 
és megsimogassuk a kis-
gidákat.
Összefoglalva: remek kis 
délelőttünk volt, tele po- 
cakkal, kereken mint az alma 
tértünk vissza, ki-ki álomba 
szenderülve.

Fülesmackó almaszüret
Vajda Nikoletta Fülesmackós anyuka



Kispatak Óvoda

2017. október 19

Mobilitási Hét a Kispatak óvodában

Az Európai Mo- 
bilitási Hét kere-
tén belül meg- 
rendezésre ke- 
rültek a közleke- 
désbiztonsági  
ismeretek át- 
adására irányuló 
óvodai rendez-
vények.

2017. 09. 21- én  
a Kaszáló óvo- 
dások, 2017. 09. 
22-én a Dózsa 
György utcai va- 
lamint a Száva 
utcai óvodások 
vettek részt. 
Ezen a két napon 
1 0 . 0 0 – 1 2 . 0 0 
óráig tartottuk 
a gyerekeknek 
KRESZ parkkal egybekötött Közlekedj Okosan! ügyességi vetélkedőt. 
A pénteki napon, a rendezvény biztonságos körülmények között történő 
megtartása érdekében időszakos útlezárásra került sor.
A Kolozsvár közben és a Kolozsvár téren, a Dózsa György utca és az Erdő 
utcai közúti híd közé eső szakaszon, 2017. szeptember 22-én pénteken 
délelőtt 10:00–12:00 óra között lezártuk az autós forgalom elől. 
Köszönjük a Szülőknek, köszönjük az óvónéniknek és a gyermekeknek a 
részvételt! 

Közlekedésbiztonsági  
Ismeretek
Veverka Gábor rendőrfőtörzsőrmester, Körzeti Megbízott
Tinkó Szilvia, Készenléti Szolgálat

2017. 09. 15-én a Kispatak Óvoda 
Diófa csoportjába látogattunk el. 
A csoportban nagyon hasznos kér- 
déseket tettek fel a gyermekek a 
tűzoltással, és a biztonságos köz- 
lekedéssel kapcsolatosan. Megis-
merkedhettek a rendőrautóval, a 
tűzoltóautóval és annak teljes felsze-
reltségével, valamint a felszerelések 
körül feltett kérdéseiket megvála- 
szoltuk. A gyermekek kipróbálhat-

ták a rendőrautókat és 
feltehettek kérdéseket a 
Budakeszi őrsről érkezett 
rendőr kollégáknak. Ezt 
követően a Kaszáló utcai 
óvoda minden csoportja 
egyenként birtokba ve-
hette a járműveket, fel-
próbálhattak néhány fel- 
szerelést. Boldogok vol- 
tunk, hogy örömet okoz- 
hattunk a gyermekeknek 
és köszönjük a sok aján-
dékot!

Közlekedésbiztonsági Nap 
a Kaszáló utcai óvodában
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Sport

Kézilabdás palántáink számára ez a szezon igazi vízválasztó lesz, 
mivel alapításunk óta idén először indultunk el az Országos Serdülő 
Bajnokságban lány és fiú csapattal egyaránt. Ez a nevezés azt 
eredményezi, hogy csapataink számára minden héten versenyek vannak, 
ráadásul nem is utazunk keveset, miután az Északi csoportba soroltak 
bennünket, sokszor nógrád megyei csapatokkal találkozunk.
A lányok szeptember hónapban már két fordulóban is szerepeltek. Az 
első mérkőzésükön a Kántor Anikó Sport Egyesület csapatát fogadtuk 

házigazdaként Törökbálinton, második mérkőzésünket Hatvan 
korosztályos csapatával játszottuk a házigazdák csarnokában.

OSB-s fiaink a hétvégén Pásztó csapatát fogadták. El kell ismerjük, nagy 
fába vágtuk a fejszénket, de hétről hétre felvesszük a küzdelmet komoly 
kézilabda múlttal rendelkező ellenfeleinkkel is. Szeretném elismerésemet 
kifejezni minden serdülő bajnokságban résztvevő gyerekünknek, 
hogy töretlen lendülettel és küzdőszellemmel állnak az edzésekhez és 
küzdenek a csapatért!

Gyere közénk és éld át a kézilabda varázsát, a játék örömét! A Sólymok 
sportegyesület szeretettel várja a 2002 és 2010 között született fiúkat és 
lányokat, akik szeretnék kipróbálni ezt a remek sportágat!

Elkezdődött a szezon
Hajóssy Réka utánpótlás vezető

A pátyi tornát követően Perbálon szerepelt U11-es csapatunk. Ha röviden 
kell értékelnem a látottakat, akkor annyiban tudnám jellemezni, hogy 
örömteli... Nem is annak örülök, hogy három mérkőzésen 14 gólt rúgtunk 
és egyet sem kaptunk, hanem annak a fegyelmezett, okos játéknak, 
amit nyújtott a csapat. Kíválóan együttműködtek a csapatrészek, ha 
valamelyikük hibázott, kisegítették egymást a fiúk, kevés volt a technikai 
hiba. Jól sikerült megvalósítani a szélső játékot, a védekezés is remek volt, 
voltak passzok és általában pontosak! Szépen forgatták a játékot a srácok, 
küzdöttek, hajtottak. Leginkább azt bánom, hogy a torna szabályzata 
alapján csak egy játékost lehet kiemelni, mert mindenki szuperul 
teljesített! A pátyi tornán Kóka Ádám kiváló kapusteljesítményéért 
kapott ajándékot és elismerő oklevelet, Perbálon pedig Tafferner Márton 
kiemelkedő támadójátékáért, gólerős játékárt. Nagyon gratulálok fiúk, 
büszke vagyok rátok! 

A Sólymok sportegyesület szeretettel várja a focizni vágyó 2003 és 
2012 között született fiúkat, lányokat, akik részesei akarnak lenni egy 
remek csapatnak!

Működik a csapat
Herold István U-11 edző
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Korán kezdtük a munkát, hiszen augusztus elején 
elkezdődött a felkészülés.  Napi két edzéssel készültünk 
és szeptemberre már túl is estünk az idény első hazai 
rendezésű Bozsikján. Az U11, U13-as rendezvényen a 
környező településekről 18 csapat több mint 200 focistája 
vett részt, külön öröm, hogy ebből 40 gyerek a NUSE szí-

neiben. Mindkét korosztályban 2 csapattal indulhattunk, köszönhetően 
a jól sikerült toborzóknak. A komoly munkát jelenleg is 8 fő edző és 4 fős 
segítő gárda irányítja! 
Rengeteget dolgoztunk és mind a játékosok, mind az edzők profi 
hozzáállását dicséri, hogy máris megjöttek az első sikerek. Az U19-es 
srácok az első fordulóban 6:1-re nyertek, míg az U14-es csapatunk két 
forduló után egy 4:0-ás és egy 5:0-ás sikert mondhat magáénak a Pest 
Megyei bajnokságban.
Az elmúlt évek bajnoki arany és bronzérmei köteleznek, hajrá kicsik, 
hajrá U16, hajrá Nagykovácsi!
Mi csak dolgozunk... ezért is várjuk rendezvényeinkre és bajnoki mecs- 
cseinkre azokat, akik a Nagykovácsi Jegesmacikért, a NUSE csapatáért 
szorítanak!
Köszönet az egyesület támogatóinak, akik hozzásegítenek minket az 
újabb célok eléréséhez!

Ha tartozni akarsz egy kiváló és eredményes közösséghez, akkor láto-
gass el és kedveld a NUSE Facebook oldalát, tájékozódj honlapunkon 
– www.nuse.hu, vagy nézz be hozzánk egy pörgős edzésre – hidd el 
érdemes!
TOBORZÓ:
Folyamatosan várjuk a tehetséges focistákat  
5 évestől a felnőtt korig,
foci@nuse.hu - www.nuse.hu  -  tel:06308573836     
NUSE – A FOCI SZAKÉRTŐJE

Mi csak dolgozunk...
Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi!

A Vizsla Sportegyesület Nagykovácsi Tájfutó csoportjaként rendszere- 
sen tartunk edzéseket a Békás-tónál, amely minden évszakban más arcát 
mutatja. Sajnálatos módon a tó körüli állapotok időnként elkeserítőek, 
akár az épített környezet (pad, asztal), akár a szemetelés, akár a megoldat-
lan természeti problémák (pl. parlagfű) tekintetében. Kis csoportunk 
minden alkalommal összegyűjti az otthagyott szemetet és közben arról 
is álmodozunk, hogy milyen csodálatos hely lehetne ez némi fejlesztéssel.
A jótékonysági futást idén első alkalommal rendeztük meg szeptember 
10-én. Szerettük volna a Békás-tóra irányítani a figyelmet és meghívtuk 
a falu apraját-nagyját, hogy egy kis mozgással kifejezzék elkötelezett-
ségüket. Az érdeklődők pedig érkeztek is ezen meleg őszeleji vasárnapon; 

sokkal nagyobb létszámban, 
mint azt vártuk. Az össze-
sített eredménylisták alapján 
303 fő nevezett a különböző 
pályákra, de mivel sokakat kí-
sért szülő, testvér, kb. 400 fő 
részvételével számolhatunk.
A verseny rajtját és célját a 
Telki úton helyeztük el, innen 
indultak a futók, sétálók és néhány kerékpáros. Az 5 km-es Hosszú Szöcs- 
ke pályát 69 fő és a kísérőik teljesítették. A leggyorsabb Hajduska Balázs 
volt, a nők közül Sándor Tímea, fiataloknál Németh Eszter, a Vizsla SE táj-
futója. A legfiatalabb – saját lábon – teljesítő a 4,5 éves Mészáros Márk. 
Az ösvényen haladó Tókerülő Pille pályára 38-an neveztek, leggyorsab-
ban Szabó Diána futotta le. A Kalandos Réce körre 46 nevezés érkezett, 
nyerte Torvaji Kinga. Ezeken a pályákon sokkal több teljesítő volt, hiszen 
általában senki nem állt meg egy kör után, hanem ment a következőre... 
A Családi pontbegyűjtő állomásait a rajzolt térkép segítségével kb.  
150-en keresték meg.
A vaddisznó címet három különböző pálya teljesítésével 12 (több- 
nyire családi) csapat érdemelte ki. Sokan kipróbálták az időre futást, a  
SportIdent elektronikus időmérő rendszer kis ujjra húzható chipjével fut-
va a végén kézhez kapták az eredményüket tartalmazó cédulát. A befutók 
az esemény logójával díszített érmet kaptak a nyakukba.
A Vizsla SE edzői, utánpótlás csoportjának tagjai és két szülő segítette 
a megvalósítást, az Önkormányzat támogatásával. A nevezési díjként 
befolyt és a Békás-tó fejlesztésére szánt összeget (200.000 forint) átad-
juk a felhasználásra illetékeseknek. Sok pozitív visszajelzést és fejlesztési 
ötletet kaptunk szóban vagy az ötletgyűjtő füzetbe. Néhány ezek közül: 
tiszta, rendezett környezet; több szemetes; piknikező hely; télen jégpálya, 
nyáron több víz. Az általános vélemény, hogy maradjon vadregényes és 
természetközeli, de a jelenleginél rendezettebb és tisztább. Reméljük, 
a lakossági szándék kifejezése is hozzájárul a terület mielőbbi rendezé-
séhez.
A sok érdeklődő és lelkes gyerek miatt szuper volt a hangulat, köszönjük 
ezt az élményt!

I. Fuss Nagykovácsiért  
jótékonysági futóverseny
Biró Fruzsi
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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

Október 9. hétfő 19:00 - Az én pódiumom
„Hasfiók és fapofa.” avagy Sprok Antal faművész szoborszerű bútorai 
vagy bútorszerű szobrai

Október 11. szerda 9:00, 10:00, 11:00 - Babos Bábos Társulat: 
Vajaspánkó
Az őszi Kópé bérlet 1. előadása

Október 13. péntek 19:00-21:00 - Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai.  
Tánctudás nem szükséges.
Oktató: Vojczek Judit (0670 378 5077)
Belépő: 1000 Ft/fő

Október 20. péntek
17:00 Aprók tánca – Gyermektáncház
18:00 Tini táncház
Élő zenével, tánctanítással
A táncházat vezeti: Czene Zsuzsa táncpedagógus
Belépő: 500 Ft/ fő

Október 23. hétfő
Az 1956-os forradalomra emlékezünk
Részletes program: oregiskola.nagykovacsi.hu

November 10. péntek
17:00 Aprók tánca – Gyermektáncház
Belépő: 500 Ft/ fő
19:00 Felnőtt táncház
Belépő: 800 Ft/ fő
Élő zenével, tánctanítással
A táncházat vezeti: Czene Zsuzsa táncpedagógus

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

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

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

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

November 18. szombat 9:00-13:00
Szombaton a könyvtár nyitva tart.

Állandó gyermekprogramok a Faluházban:
Ringató foglalkozás hétfőnként 9:30-10:00

Szomora Lívia (06 20 201 0758)

Fonalból mindent klub hétfőnként 16:00-18:00
Kiss Julianna (06 30 452 8192) – Kiskun Judit (06 20 596 2858)

Tájfutó klub csütörtökönként 15:00-16:30
Hegedűs Zoltán (06 20 390 1668); Bíró Fruzsina (06 70 223 4419)

Állandó gyermekprogramok az Öregiskolában:
Kerámiafoglalkozás szerdánként 16:30-18:00

Kiss Julianna (06 30 452 8192)

Süni zenebölcsi csütörtökönként 10:00-10:30
Dudinszky Nóra (06 70 452 8895)

Klubok, tanfolyamok az Öregiskolában:
Tiszta Forrás Nyugdíjas klub

Minden hónap első és harmadik hétfőjén 14:00-16:00
Okt. 16.; Okt. 30.; Nov. 13.; Nov. 27.; Dec. 11.; Dec. 18.
Klubvezető: Tompos Marika (0670 378 5366)

Haladó társastánc tanfolyam párok részére  
keddenként 19:00-20:00
Székely Attila (06 30 952 9477)

Meridiántorna minden korosztálynak
Keddenként délután 16:30 órától
Szerdánként reggel 9:00 órától
Vilhelm László (06 30 931 7576)

Klubok, tanfolyamok a Faluházban:
Hatha jóga szerdánként

Jurás Éva (06 20 942 3196)

Művészetterápia csütörtökönként
Vladár Csaba (06 30 9501 035)

Varrótanfolyam péntekenként 9:00-11:00
Perneczki Kriszta (06 20 326 3226)

A részletes programokért látogasson el honlapunkra:  
oregiskola.nagykovacsi.hu, vagy kövessen minket a Facebook-on: 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Októberi és novemberi programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár  

A 21. század követelményeinek  
figyelembevételével  

újszerű találkozásra hívjuk  
Nagykovácsi közösségét.  
2017. október 24-től, keddenként  

(október 24., 31., november 7., 14., 21.),  

18 órai kezdettel Dr. Süle Ferenc  

(nyugalmazott lélekgyógyász, valláspatológus, 

pszichiáter, szakpszichoterapeuta, addiktológus) 

interaktív előadássorozatára hívunk mindenkit  

a családi élet lélektana, a házasság –  

az új világ építése témában.  

Az alkalmak rövid előadással kezdődnek,  

majd lehetőség nyílik a témákhoz kapcsolódó 

kötetlen beszélgetésre, eszmecserére.  

A részvétel díjtalan. Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt az Öregiskolába!

Vilhelm László és a Meridiántorna csapata

Reggel nagy ködre, esőre ébredtünk. Ez azonban nem tántorított el 
minket a régóta tervezett kirándulástól. Úticélunk Eger és környéke volt, 
először Szilvásváradra mentünk.
A kisvasútra várnunk kellett volna, így a társaság nagy része elindult 
gyalog a Szalajka patak mentén. Az erdő még zöld volt, jól esett a séta, 
a csepegő eső ellenére is. A pisztrángtermesztő medencék többségét 
már leengedték, így csak néhány medencében és a pisztrángos tóban 
láttunk halakat.
A környéken minden étterem kínál pisztrángos fogásokat, így ebédre a 
halkedvelők válogathattak a helyi különlegességekből. Az idő közben 
igencsak eltelt, ezért Egeren átbuszozva a Szépasszonyvölgyben kötöt-
tünk ki. A társaság másik fele itt ebédelt, közel kétszáz pince közül töb-
bet is meglátogattunk, pincetörténet, borkostoló, borvásárlás és termé-
szetesen éneklés koronázta a napot.
Vidáman szálltunk ismét buszra, a jókedv hazáig tartott. Ismét remekül 
sikerült a kirándulásunk, melyet a rossz idő sem tudott tönkre tenni.

A Szalajka-völgy ősszel
A Tiszta Forrás nyugdíjas klub 
őszi kirándulása, 2017. szeptember 21.
Nagy Imre Györgyné

Helyreigazítás
Az augusztusi Tájoló 7. oldalon lévő fotókat Köves Szilvia készítette.
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Civil

Szeptember 23-án Nagykovácsiba érkezett az a szürőkamion, amely 
országszerte a szív és érrendszeri betegségek megelőzését végzi komp- 
lex szűrővizsgálatok és tanácsadás segítségével. 

A szomorkás, esős idő ellenére sokan keresték fel a Nagykovácsi Ál-
talános Iskola parkolójába kihelyezett kamiont, és vetették magukat 
alá az egy órás vizsgálatsorozatnak, amely során szív és érrendszeri, 
tüdőgyógyászati, szemészeti,  valamint teljes testanalizis és testműködés 
vizsgálatokat végeztek a szakemberek. 

A vizsgálaton résztvevők, az eredmények tükrében tanácsadáson vettek 
rész, ahol esetleges további vizsgálatokat javasoltak és felhívták a fi-
gyelmüket a kockázatot jelentő adatokra. 
Köszönjük a Szent Sebestyén Patikának a szervezésben nyújtott segít-
séget, valamint a Cédrus- és a Szent Sebestyén Gyógyszertár dolgozói-
nak a helyszínen történő tanácsadást. 

Egészségnap 
Nagykovácsiban

A hazánk nagyjairól, mártírjairól való megemlékezés szent köteles-
ségünk: hogy ne halványuljon el személyiségük és életművük, amellyel 
hozzájárultak megmaradásunkhoz, gyarapodásunkhoz. Vigyáznunk kell 
arra is természetesen, hogy a róluk való megemlékezés ne közhelyek, 
unalomig ismételt szólamokból álljon, hanem valamennyiünknek fon-
tos, lelkünket megérintő és maradandó gondolat legyen, amely segíti 
a nemzetet megosztó szellemi és politikai szekértáborok megszűnését, 
példát mutat és erősíti összetartozásunkat.

Ilyen személyiség volt gróf Tisza Ist-
ván is, akit a kommunista diktatúra 
feledésre ítélt, akit az első világháború 
kirobbantásával igaztalanul vádoltak, 
és akinek leszármazottai szétszórva 
a világban a mai napig az igazságért 
küzdenek. Tisza grófot az őt kevéssé 
és elferdítve ismerők ellentmondásos 
embernek tartják, holott ő egy követ-
kezetes, istenhitében és hazaszerete-
tében állhatatos államférfi volt. Egy 
ellentmondásos korban az Osztrák-
Magyar Monarchia kiegyezésünk 
ellenére kiszolgáltatott országának 
miniszterelnökeként és reálpolitiku- 
saként igyekezett a lehetőségek sze- 
rinti legmegfelelőbb kompromisz- 
szumra törekedni az uralkodóházzal, 
a bécsi bürokratákkal és a honi ellenzékkel!

1914-ben az utolsó percig azt hangoztatta, hogy a háborút el kell kerülni, 
mert ez a Monarchiára nézve végzetes lehet, de az elvakult politikai körök 
a trónörökös elleni merénylet után a háború mellett döntöttek. Tisza ezu-
tán nem a sértett visszavonulást választotta, hanem a fegyverletételig 
arra törekedett (sajnos nem sok sikerrel), hogy hazánk minél kevesebb 
veszteséggel vészelje át a hatalmas vérveszteséggel járó és értelmetlen 
háborút. Az összeomlás után a baloldal egyedül őt hibáztatta az esemé-
nyekért, és az őszirózsás forradalom zűrzavaros idején mind a mai napig 
tisztázatlan előzmények után (Károlyi Mihály felbujtása által?) néhány or-
gyilkos végzett vele 1918. okt. 31-én. 

Nagykovácsiban, a mártír miniszterelnökről elnevezett téren áll az em-
lékoszlop, amely elé a Nagykovácsi „gr. Tisza I. Nemzeti Kör” minden 
évben elhelyezi az emlékezés virágait nemcsak Őelőtte, hanem a két vi-
lágháborúban Nagykovácsi község elhunyt hős honvédfiai előtt is tiszte- 
legve. Gondoljunk rájuk is a Halottak Napján.

Gr. Tisza Istvánra  
és háborús hőseinkre  
emlékezünk
Janits Béla

Tisza István az olasz fronton 1917-ben
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2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Telefonok: 
06-30/ 520-0778 (Vereska Zsuzsa)
06-30/ 964-9616 (Szarvas Katalin)
Mentálhigiénés tanácsadás: 06-30/610-4275 (Móriczné Pribenszky Csilla)

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő és szerda: 12-16 óra között
kedd és csütörtök: 9-13 óra között

Családlátogatás, ügyintézés, környezettanulmány:
hétfő és szerda: 8-12 óra között
kedd és csütörtök: 12-16 óra között

Tevékenységeink:
•  Gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelye- 
zésének segítése és utógondozása.

•  Konfliktuskezelés, mediáció, mely vitás feleket hatékonyan segíteni a 
közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a 
felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együtt-
működés helyreállításában, megújításában.

•  Gyermekvédelmi észlelő - jelzőrendszer működtetése.
•  Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése.
•  Fejlesztő pedagógiai szolgáltatások, komplex mozgásfejlesztés, felzárkóz-

tatás, a nyári szünetben pótvizsgára felkészítés.
•  Tájékoztatást adunk szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási 

stb. ellátásokról és a hozzáférés módjáról.
•  Életvezetési és mentálhigiénés tanácsadáskeretében segítséget adunk 

a családban megfigyelhető működési zavarok kezeléséhez, ill. a konf-
liktusok rendezéséhez (pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, 
mediáció keretében).

•  A közös munka során családgondozó kollégáink tájékoztatást, in-
formációt, szükség esetén ügyintézési segítséget nyújtanak a rászorulók 
részére a szociális, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és 
egyéb ellátások elérhetőségéről (címek, telefonszámok, és nyomtatvá- 
nyok) és igénylésének módjáról. 

A családsegítés és gyermekjólét valamennyi szolgáltatása ingyenes. 
Tájékoztatjuk leendő ügyfeleinket, hogy a törvényi szabályozásnak 
megfelelően TAJ szám alapú nyilvántartást vezetünk, ezért kérjük, első 
megkeresésük alkalmával hozzák magukkal TAJ kártyájukat.

A Házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása 
érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – lakásán, 
lakókörnyezetében biztosítja. Az ellátás keretében gondoskodik
–  azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására 

saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
–  azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek,

–  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az 
ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre vára-
koznak, 

–  azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját 
lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást  
igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtást?
–  A szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az 

ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, 
aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. 

Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, telefonon vagy a Pók 
utca 58. szám alatt ügyeleti időben nyújtható be.

–  Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési 
díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.

A szolgálat központi telephelye:
2083 Solymár, Templom tér 8/b
Telefonszám: (30) 474-38-02
Intézményvezető: Szelicsánné Szajáni Piroska

2016 január elsejétől országosan átalakult a szociális és gyermekvédel-
mi ellátórendszer. Kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyeken 
működő családsegítő és gyermekjóléti központok, mely intézményekkel 
a települési szolgálatoknak folyamatos együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettsége van. Nagykovácsi a budakeszi Híd Családsegítő és Gyer- 
mekjóléti Központhoz tartozik.

A budakeszi Híd Családsegítő Központnál az alábbi szolgáltatásokat vehe-
tik igénybe a nagykovácsi lakosok:
•  jogász általi jogi tanácsadás (elsősorban válás, gyermekelhelyezés, gyer-

mektartási, ill. egyéb gyermekekkel kapcsolatos vitás ügyekben)
•  pszichológusi tanácsadás, valamint a gyermekek szüleinek támogatása 

tanácsokkal a gyermeknevelésben, problémáik megoldásában.
•  szabadidős programok (nyári napközi, főzőklub, kirándulás, táboroztatás, 

stb.)
•  kapcsolattartási ügyelet: funkciója, hogy a gyermek számára minél konf-

liktus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel. 
A szoláltatás igénybe vételének feltétele hatósági (gyámhivatal, bíróság) 
felkérés.

•  készenléti szolgálat: célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején 
túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás nyújtása, hogy a gyermek ne maradjon segítség, illetve 
ellátás nélkül. Telefon: 06-20- 243-03-23

Híd Budakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elérhetőségei:
2092. Budakeszi, Fő út 103.
Tel./fax: (23) 451-147
Tel.:  (23) 454-080
e-mail: hid.budakeszi@gmail.com

EZÜSTKOR SZOCIÁLIS 
GONDOZÓ KÖZPONT 
CSALÁDSEGÍTŐ 
és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

„SZEBBET NEM  IS 
TEHETSZ SENKIVEL, 
MINT HOGY HAGYOD,
HOGY SEGÍTSEN NEKED.”
                                                            (Steinbeck)

A Magyar Hospice Alapítvánnyal és a Nagykovácsi Önkormányzattal 
közösen hoztuk létre a helyi Hospice otthonápolási csoportot 2009-ben. 
A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtsunk a rákbetegeknek, és 
hozzátartozóiknak. 
Az ezt követő években önkénteseknek rendezett tan folya mok után alakítottuk 
meg a Nagykovácsi Önkéntes Segítők csoportját.
A NÖS tagjai szívesen segítenek Önnek, családjának a következő esetekben:
·  amikor valaki beteg és nem tud eljutni az orvosához, a gyógyszertárba, vagy 
a szükséges vizsgálatokra, kezelésekre (vállaljuk, hogy elkísérjük, vagy alkal-
manként autóval elszállítjuk),

·  ha a háztartási, házkörüli munkák okoznak gondot,
· ha a bevásárlást nem tudja egyedül megoldani,
·   ha szükségét érzi egy baráti beszélgetésnek, egy kis lelki támogatásnak,
·  ha ápolásra szoruló hozzátartozóját szünet nélkül gondozza és egy kis 
segítségre, némi szabadidőre, pihenésre lenne szüksége,

·  ha beteg gyermekét egyedül neveli, és alkalmanként segítségre lenne 
szüksége, vagy ha nagycsaládos és időnként segítségre, tanácsra szorulna.

Sajnos előfordulhat, a szükséges szaktudás, vagy önkénteseink elfoglaltsága 
miatt nem mindig tudunk segíteni. Kérjük, illetve köszönjük megértésüket.
Hívjanak, és mi igyekszünk segíteni.
Fábos Éva: 06-30-990-6743 
e-mail: fabos.titkarsag@nagykovacsi.hu
A Linum Alapítvány honlapján is olvashat rólunk:
www.linumfoundation.eu/?q=masok-tisztelete 
Várjuk azok jelentkezését is, akik szeretnének csatlakozni a Nagykovácsi 
Önkéntes Segítőkhöz. Keressenek minket akkor is, ha tudnak környezetükben 
valakiről, akinek támogatásra van szüksége.
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Július
Sofia

Szeptember
Ajsa Zoja, Lara, Aliz, Dóra, Norina,  

Anna Anasztázia

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

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:
október 6. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
 október 13. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 20. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián 
október 27. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
november 3. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  
Rendelési időn túl 

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

az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40
Halottaink

Szeptember
Farkas Ferencné Szeri Rozália (62)

Karpiák Istvánné (Seres Margit) (87)
Jurek Károlyné (Tóth Julianna Terézia) (82)

Emődi Gyuláné (Lajkó Julianna) (86)
Apostol Tamásné (Csécsei Ilona) (94)

Fogarasi Barnabás Dezső (71)

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

Dr. Kohut József elnökhelyettes
Tel.: +36209891796; e-mail: drkohut@gmail.com

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

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

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



272017. október

Fókusz




