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Három év telt el a megválasztásunk óta. Három év – sok vagy 
kevés? Sok akkor, amikor fel szeretnénk sorolni mi minden 
történt, mennyi tennivaló volt, kevés viszont akkor, ha annak 
sorát látjuk, mennyi minden vár még ránk. 
Az egy évvel korábbi beszámoló óta történt fejlesztések, meg-
valósult programok, odaítélt támogatások inkább időrendi, 
mint fontossági sorrendben:
• Tíz millió forinttal támogattuk a Tűzoltó laktanya építését. 
•  Közel 40 családot, egyedülállót segítettünk téli tűzifával, il-

letve közel 100-120 család vagy egyedülálló idős kapott 
élelmiszercsomagot Húsvétkor és Karácsonykor.  

• Pályázati nyereményből megvalósításra került az új kültéri fitnesz park. 
• Lakossági kezdeményezésre területet biztosítottunk játszótér kialakítására az ófaluban. 
• A BÖT keretében Nagykovácsi is résztvevője volt az Utazás 2017 Kiállításnak. 
• Macska ivartalanítási akciót szerveztünk. 
• Idén is megszerveztük a Legszebb konyhakertek és a Virágot Nagykovácsinak akciókat.
•  Tavasszal közös szemétszedési akciót szerveztünk civil szervezetekkel, ősszel pedig ismét  

csatlakoztunk a Te szedd! mozgalomhoz. 
•  Pályázati úton hatmillió forinttal támogattuk a helyi civil szervezetek működését és program-

jaikat. 
•  A rendőrség munkáját a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással közösen egy Dacia Duster 

gépkocsi adományozásával segítettük. 
•  6 millió forintot nyert el az önkormányzat az ASP rendszer bevezetésére, informatikai esz-

közök beszerzésére. 
•  Pályázati forrásból GULÁG emlékkövet avattunk a temetőben, újra szentelésre került a sváb 

feszület, valamint felújításra és új helyére került a régi harangláb.
•  Közösségi tervezéssel, 4 lakossági fórummal elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv, ami 

kiemelkedő minősítése révén bekerülhet Magyarország legjobb minőségű kézikönyvei közé. 
•  Ismét óriási sikerrel rendeztük meg a Varázskastély Családi Fesztivált, ami idén a nagykovácsi 

pedagógusok köszöntésével is párosult. 
•  Az önkormányzat finanszírozásával ez évben is kétszer biztosítottuk a lakosság számára 

ingyenesen az elektronikai- és veszélyes hulladék elszállítását. 
• Ellenőrzéseket tartottunk helyi építkezések helyszínén a szabályok betartása érdekében. 
• A helyi gesztenyefák épségének megőrzése érdekében többször is kártevőírtást végeztettünk. 
•  A telekadó elmaradások behajtására tett intézkedések eredményeképpen jelentős adóbevé-

tel emelkedést értünk el. 
• Nagykovácsi közterületei idén közel 100 facsemetével gazdagodtak. 
•  Utak épültek, újultak meg, vízelvezető árkok kerültek felújításra, részben vis maior, részben 

költségvetési forrásból.
•  Az önkormányzat közel 150 millió forintos támogatást nyert el a Rákóczi utca felújítására, 

aminek megvalósítására a tavasz folyamán került sor. 
• Műfüves kispálya épült a Nagyszénás utcában MLSZ és önkormányzati forrásból. 
•  A Nagykovácsi Művészeti Iskola méltó helyet kaphatott a Kossuth L. u. 64. szám alatti 

önkormányzati ingatlanban, sok-sok adomány segítségével. 
•  Közel 300 millió forint értékben felszíni csapadékvíz elvezetési pályázatot nyújtott be az 

önkormányzat.
• Civil szervezetekkel és lelkes magánszemélyekkel közösen rendbe tettük a Békás tavat. 
•  Bővítettük a lakossági internetszolgáltatás lehetőségeit a DIGI-vel kötött együttműködési 

megállapodás keretében, amihez térfigyelő rendszer kameravégpontokat, ingyenes adatát-
vitelt, a fő téren Wi-Fi hotspot állomást és a közintézmények számára a telekommunikációs 
szolgáltatások ingyenességét értük el. 

•  A 63-as busz közlekedéséért nyújtott önkormányzati támogatást a korábbi havi 1 905 000 
forintról sikerült havi 990 600 forintra csökkenteni.

•  Elindultak a Polgármesteri Teadélutánok minden hónap utolsó csütörtökjén, ahol közös 
ügyeinkről, közösségünkről beszélgetünk kötetlenül. 

A felsorolás messze nem teljeskörű, de jól érzékeltetheti, hogy milyen szerteágazók az 
önkormányzati feladat- és hatáskörök.
Köszönöm a képviselők konstruktív munkáját, a Polgármesteri Hivatal feladatokhoz való 
hozzáállását, Nagykovácsi lakosságának pedig felelős adófizetői magatartását.
Kérem, tartsanak velünk továbbra is a közös úton a mi Nagykovácsinkért! 

A harmadik év után
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
Osztályvezető: 
dr. Visnyay Noémi visnyay.noemi@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy december hónapban is folytatódnak a be-
hajtási eljárások (inkasszó, fizetés letiltás, forgalomból kivonás) azon 
adófizetőknek akik nem teljesítették határidőben az adó befizetését, 
vagy hátralékuk halmozódott fel.

Amennyiben valami oknál fogva nem tudta teljesíteni határidőben az 
adó befizetési kötelezettségét, minél hamarabb jelezze írásban az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben.        

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

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

Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármilyen 
változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állandó 
bejelentett lakosok változása,(születés, halálozás),  lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása, ) úgy kérjük, hogy azt haladék-
talanul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtat-
ványon!

Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 

Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így  a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Általános tájékoztatás:

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

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

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

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

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenfor-
galmi adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára 
történő behajtása, adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, 
behajtások

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. novemberi üléseiről
A Képviselő-testület novemberben egy rendkívüli és egy munkaterv 
szerinti ülést tartott.

A november 13-ai rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontja a Nagy- 
kovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása tárgyában 
indított közbeszerzési eljárás eredményéről történő döntés volt. 
A képviselők egyhangúlag úgy szavaztak, hogy az eljárást ered- 
ménytelennek nyilvánítják, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Az eljárást meg kell ismé-
telni.
A november 23-án tartott munkaterv szerinti ülés előtt az ál-
landó bizottságok részletesen megtárgyalták és véleményezték az 
előterjesztéseket. Az egészségügyi bizottság, az ügyrendi bizottság és 
Polgármester asszony is nyújtott be módosító javaslatokat.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
NATE nem nyújtotta be a pályázatot közösségi funkciójú zöldterület 
létesítésére, annak ellenére, hogy az Önkormányzat biztosított hozzá 
területet.
Ismertette a Pest Megyei Kormányhivatal döntését, amelyben megsem-
misítette az építéshatósági ügyekben eljáró budakeszi jegyző elsőfokú, 
az építést engedélyező határozatait a Vörösvár Invest tervezett épít-
kezésére vonatkozóan. A megismételt eljárást az Érdi Járási Hivatal 
folytatja le.
Szólt az adventi hétvégéket érintő eseményekről, a Fő tér díszítéséről, 
az Összefogás Napjáról, valamint az immár hagyományos képviselői sá-
torról és szaloncukorgyűjtésről.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszerzések 
és beruházások előre haladásáról.
A 8 fővel határozatképes képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után jóváhagyta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költség-
vetési szerveinek tájékoztatóját a 2017. évi költségvetés háromnegyed 
éves teljesítéséről. Az adatok alapján az Önkormányzat gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, a bevételek és kiadások időarányosan alakultak. 
A költségvetésben kitűzött és év közben korrigált célok és feladatok 
teljesíthetők.
Sor került a 2017. évi költségvetés tervezett, 4. sz. módosítására. Ennek 
keretében az időközi, költségvetést érintő döntések hatásaival módo-
sult a bevételi és kiadási főösszeg, ami jelenleg 1.326.338 ezer forint.
A Képviselő-testület felülvizsgálta a helyi adó rendeletet. Ennek kere-
tében tájékoztatást kapott az egyes adónemeket érintő kivetési és 
befizetési adatokról. Úgy döntött, hogy az építményadó esetében a 
mentességi kört feltételekhez köti, és települési adóként bevezeti a kül-
területi termőföldadót. E témával külön írásban foglalkozunk.
Új helyi rendelet született a közterületek elnevezéséről és a házszá-
mozás rendjéről. A fontosabb szabályokról külön ismertetőt olvashat-
nak.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy kivonja az Önkormányzat for-
galomképtelen törzsvagyonából a Pilis utcának egy rövid szakaszát, 
amely már nem közútként funkcionál.
Módosult az éves közbeszerzési terv, mivel a Képviselő-testület úgy 
foglalt állást, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra pályázatot 
ír ki. 
Befejeződött a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft. „v.a.” végelszá-
molási eljárása. A képviselők elfogadták a végelszámolást lezáró 
beszámolót, a vagyonfelosztásra tett javaslatot, a független könyv-
vizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentését. A megszűnt cég feladatait 
továbbra is a NATÜ, mint önkormányzati intézmény látja el.
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás tagjaként a Nagyko-
vácsi Önkormányzat is érintett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
és a BKK-val folytatott tárgyalásokban, amely a helyi közlekedésnek 
a települések által fizetett támogatásáról szól. A tárgyalások ered-
ményeként az érintett települések a korábbinál lényegesen kevesebb 
hozzájárulást fognak fizetni az üzemeltető Volánbusznak úgy, hogy a 
szolgáltatás színvonala nem csökkenhet. Nagykovácsi Önkormányzata 
a korábbi havi 1.905.000 forint helyett 990.600 forint támogatásban ál-
lapodott meg.

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy a víz- és csatornaszolgáltatást 
végző DMRV-vel állapodjon meg a polgármester arról, hogy az elmúlt 
években általuk elvégzett karbantartási és javítási feladatok költsége 
beszámítható a bérleti díjba. A 2018. év során elvégzendő feladatokat, 
benne a Rákóczi út és Nagyszénás utca teljes rekonstrukciójával, külön 
mellékletek sorolják fel.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata jogszabály által 
előírt feladat. Megállapították a képviselők, hogy a számos elemből 
álló terv lényeges pontjain sikerült javulást elérni. Jövő év közepéig új 
középtávú terv elkészítéséről kell gondoskodni.
Zárt ülésen határozták el a képviselők, hogy Bursa Hungarica ösz-
töndíjat kap az Önkormányzattól 7 pályázó, szociálisan rászoruló 
felsőoktatási hallgató. Egyenként 8-12 ezer forint, összességében 10 
hónapon keresztül havi 76 ezer forint támogatásban részesülnek a 
fiatalok.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei 
és jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat  
nagykovacsi.hu honlapján.
 Papp István
 jegyző

Képviselő-testületi ülés

Januártól módosul  
a helyi adókról szóló rendelet

A helyi adószabályok felülvizsgálata során a képviselő- 
testület két lényeges ponton módosította a helyi adókról 
szóló 20/2015. (XI. 30). önkormányzati rendeletét.
Az építményadóval összefüggésben 65%-os adókedvez- 
mény vehető igénybe az adóalap első 100 m2-e után. Ez a 
kedvezmény eddig minden adózót megilletett. A jövőben 
abban az esetben, ha egy építményen belül a lakáscélú 
önálló rendeltetési egységnek több tulajdonosa van, ez az 
adókedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha valamennyi 
tulajdonos a Ptk. szerinti hozzátartozói jogviszonyban áll 
egymással, és az adó tárgyában az adóév január 1. nap-
ján lakóhellyel rendelkezik. (A Ptk. szerint hozzátartozó: 
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 
mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- 
és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli 
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és 
testvére, és a testvér házastársa.)
Új adónemként, úgynevezett települési adóként bevezette a 
Képviselő-testület a külterületi földadót. E szerint adóköte-
les az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi 
föld 5000 m2-t meghaladó része, amennyiben az ingatlan-
nyilvántartás szerint mezőgazdasági művelés alatt áll. Az 
adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első 
napján a külterületi föld tulajdonosa. Az adó éves mértéke 
10 Ft/m2.
Mentes az adó alól az a külterületi föld, amelyet a művelési 
ágának megfelelően rendszeresen megműveltek. A föld 
művelési ágának megfelelő művelésnek minősül az, ha a 
tulajdonos a hasznosítási kötelezettségének eleget tesz a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § 
szerint, vagy a védett természeti területet a természetbeni 
állapot fenntartására irányuló, vonatkozó természetvédel-
mi előírásoknak megfelelő módon kezeli.
Az adóalanyok az adókötelezettségüknek bevallás útján 
történő kivetéssel tesznek eleget, ennek során február 
28-áig adatot szolgáltatnak az adóhatóság által rendszere-
sített nyomtatványon. A nyomtatvány január hónaptól az 
önkormányzat honlapjáról letölthető. Az adót évente két 
egyenlő részletben kell megfizetni március 15-éig és szep- 
tember 15-éig.
 Papp István
 jegyző
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Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Nagykovácsi Lakosokat, hogy Nagyko-
vácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterüle- 
tek elnevezéséről a házszámozás szabályairól szóló 13/2013.(IV.30.) 
önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte és ugyanazon szabá-
lyozási tárgyban 2017. november 28-án hatályba lépett új rendeletet 
alkotott. Az előző rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban olyan 
jelentős jogszabályi változások történtek, amelyek indokolttá tették an-
nak hatályon kívül helyezését. Ilyen jogszabály a központi címregiszterről 
és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet, amely a 
lakcímnyilvántartáson, az ingatlan-nyilvántartáson, valamint a posta  
nyilvántartásán alapuló központi címregiszter) létrehozása és 
működtetése érdekében került megalkotásra. A Korm. rendelet egyrészt 
meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendel-
kezniük, másrészt meghatározza a címképzés – ezen belül a házszám 
megállapításának – folyamatát, valamint a központi címregiszterbe be- 
jegyzett cím módosításának és törlésének szabályait. 

Az új rendelet szabályozza a közterületek elnevezésének általános-, illetve 
eljárási szabályait, valamint a házszámozás rendjét.

Néhány fontos rendelkezése:

A közterület nevének megállapítása vagy megváltoztatása az 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, ugyanakkor 
a rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a közterület elnevezésére, illetve 
elnevezésének megváltoztatására az érintett közterülettel határos ingat-
lannal rendelkezni jogosultak is tehessenek javaslatot. A javaslatokat min-

den esetben a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága előzetesen vélemé-
nyezi. Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést pedig annak benyújtása 
előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezés-
sel kapcsolatban tett észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell.

Az utcanévtáblák elhelyezése és karbantartása továbbra is az Önkormány- 
zat feladata. Kérünk mindenkit, hogy óvja ezeket a tájékozódást segítő 
jelzéseket, és szóljon, ha hiány vagy sérülés keletkezett.

A házszámozás kapcsán fontos kiemelni azon előírást, miszerint az  
ugyanazon telken létesült több önálló rendeltetési egység házszá-
mozásánál elkülönült címet megállapítani csak a Nagykovácsi Nagyköz-
ség Helyi Építési Szabályzatában [19/2009. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet] az adott övezeti besorolás szerint meghatározott maximális 
rendeltetési egységszám erejéig lehet.

Az előírás célja, hogy az önálló házszám hiányával megnehezítsük azon 
nem jogkövető ingatlanhasználók, illetve tulajdonosok mindennapi 
együttélését, akik az adott építményre vonatkozó tervben, engedélyben, 
bejelentésben, illetve hatósági bizonyítványban rögzített rendeltetési 
egységszám többszörösét tartalmazó felépítményben élnek.

További lényeges információ, hogy a rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg módosult a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 7/2017. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet is, amely szerint most már nem csak az sér- 
ti meg a közösségi együttélés szabályait, aki a házszámtábla kihelyezési 
szabályainak nem tesz eleget, hanem az is, aki közterületi névtáblát, 
házszámtáblát eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét 
megszünteti, illetve közterületi névtáblát, házszámtáblát jogtalanul kihe-
lyez vagy eltávolít.

Az új rendelettel arra törekszünk, hogy nagyközségünk házszámozása 
rendezett legyen, a tulajdoni lapokon és a térképeken is megegyező és 
egyértelmű házszámok szerepeljenek. A pontos és jól látható cím mind-
annyiunk érdeke.

Új rendelet a közterületek 
elnevezéséről  
és a házszámozásról
Dr. Visnyai Noémi osztályvezető

Nagykovácsi Önkormányzata pályázatot ír ki az Inkubá-
torházban (Templom köz 6.) lévő szabad 4 db asztal 
bérleti jogára. Jelen pályázat célja a kezdő, induló vál-
lalkozások segítése, kedvező bérleti díj ellenében, 
munkaasztal biztosításával.

1. Pályázható irodák: 
  A pályázat 101-es és 104-es irodában 4 íróasztal bérlé-

sére nyújtható be. 

2.  Bérlővel szemben támasztott követelmények megha-
tározása 

  A bérleti jogviszonyra induló vállalkozások (egyéni vál-
lalkozó, gazdasági társaság) pályázhatnak. Az induló vál-
lalkozás fogalma alatt a pályáztató a 2015. 01. 01. után 
alakult/bejegyzett vállalkozásokat érti. Ettől eltérő esetek 
külön elbírálás alapját képezik. 

3. Bérleti időtartam meghatározása 
  A bérleti időszak 12 hónap, amely határozott időtartam, 

nem meghosszabbítható.

4. Bérleti díj meghatározása 
  Bérlemény havi bérleti díja 2018.03.01-ig 10.900 Ft + áfa 

havonta. A bérleti díj minden évben az önköltség alapján 
változik.

5. Elbírálási szempontok
 A pályázók:
 •  Nagykovácsi székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező 

vállalkozások 
 •  Nagykovácsiban élő (lakcímkártyával igazolható) 

adószámmal rendelkező magánszemélyek vagy egyéni 
vállalkozók 

 Előnyt élveznek:
 •  Energetikával és mezőgazdasághoz bármely módon kap- 

csolható tevékenységgel foglalkozó vállalkozások  

6. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 –  pályázati formanyomtatvány, amely letölthető a  

www.nagykovacsi.hu honlapról
 –  3 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat, egyéni vál-

lalkozói igazolvány
 –  aláírási címpéldány

7. Pályázati határidő: 2017. december 18. 
  A pályázat benyújtásának címe: Nagykovácsi Nagyközség 

Önkormányzata, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. 
  További információ: Pataki Ildikó (06 30/314-4375),    

pataki.ildiko@nagykovacsi.hu 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat 
eredménytelenné, illetve érvénytelenné nyilvánítására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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A 2017-es év is eseményekben  
bővelkedett. Voltak elkészült be- 
ruházások, nyertes és megvalósult 
pályázatok, egyeztetések, tervezések, 
előkészítések. Folyamatosan keres- 
sük a lehetőségeket terveink finan-
szírozásához, azonban ez ebben a ré-
gióban nagyon nehéz feladat. 
Az elmúlt évben is törekedtem – a 
Nagykovácsiban tapasztalható folya- 
matos lakosságszám növekedése mel-
lett – az élhető falu megtartására.
Január első napjaiban érkezett a hír, 

hogy az általam koordinált kültéri kondipark pályázatunk pozitív 
elbírálásban részesült, mely azóta már készen várja a sportolni vá-
gyókat. A 100%-os állami finanszírozásból megvalósult kondipark 
további bővítését is szorgalmazom.
Februárban komoly gondot okozott az iskolában a rekortán 
pályát fedő sátor lezárása. Az iskola üzemeltetése kikerült az 
Önkormányzat hatásköréből, így nem a mi kezünkben volt a meg- 
oldás. Mikor már egy hónapja nem történt semmi érdemi lépés az 
ügyben – egyeztetést szerveztem az érintett felekkel a probléma 
megoldásának érdekében. Két hét alatt sikerült beszerezni a Klik 
által kért hatósági nyilatkozatokat és elvégeztetni a sátor ismételt 
megnyitásához szükséges kiegészítő munkákat.
A ravatalozó építésével megkezdett temető rekonstrukciós 
munkák idén a fák metszésével, a sírok felmérésével és a jog-
szabályban előírt meghirdetéssel folytatódtak. A terveket folya- 
matosan egyeztettük, melynek eredményeként 2017 év végére 
egy több lépcsős megvalósítási tervet dolgoztak ki tájépítész  

egyetemisták az Önkormányzat munkatársaival. Jövőre már lát-
ványos munkálatokkal folytatódhat a sírkert megújítása.

Szívügyem a Békás tó, melynek tulajdonjogi háttere igen kusza. 
Bár a tervek elkészültek, a helyzet tisztázásáig a megvalósítás 
nem indulhat el. Ennek érdekében egyeztettem a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park igazgatójával, a Főügyészség felelős munkatársával 
és a Kormányhivatal munkatársaival is. A bürokrácia kerekei lassan 
őrölnek, ezért ebben az évben – bár a költségvetésben szerepelt a 
szükséges összeg – a pihenő park kivitelezése nem kezdődhetett 
meg. De nem adom fel – ezért Szomolányi Attilával és a Linum 
Alapítvánnyal közösen tómeder takarítást szerveztünk, ahol 
megjelent a falu apraja-nagyja. Ezúton is köszönöm mindenki 
segítségét. Jövőre remélem már együtt örülhetünk a megvalósult 
pihenőparknak.

A műszaki osztály munkatársaival átterveztük a karácsonyi dísz-
kivilágítást, újabb égősorok beszerzése történt, így idén már a 
Sebestyén kápolna is ünnepi díszbe öltözhet.

Pataki Ildikóval megszerveztük a Mátrix Közhasznú Alapítványt 
támogató EGY „KÖNYV – EGY JÁTÉK – EGY MOSOLY” jótékonysá-
gi gyűjtést, melynek keretében december 4-től december 13-ig 
lehet leadni játékokat és könyveket, melyeket rászoruló gyerme-
keknek adományozunk.

Részt vettem az elmúlt év rendes, és rendkívüli testületi üléséin és 
bizottsági ülésein. A hétfői vezetői értekezleten az éppen aktuális 
problémák megvitatásával segítjük az Önkormányzat munkáját.

Köszönöm eddigi bizalmukat, és a jövőben is várom észrevéte-
leiket, kéréseiket.

Szemesy Barbara
alpolgármester

Beszámoló az elmúlt évi képviselői munkáról

A település működését érintő  
döntések előkészítésében és meg-
hozatalában a legfontosabb fe-
ladatom, a döntéshozók Nagyko-
vácsi fejlődése iránti elkötelezése. 
2017-ben tettem ezt egyrészt helyi 
szinten, másrészt az Önkormányza-
tot felügyelő, segítő vagy a szövet-
séges szervezeteknél, hivataloknál, 
testvértelepüléseknél egyaránt. 
Ebben az évben 102 egyeztetésen 
vettem részt a nagyközségen belül 
és kívül, az ország különböző hivata-

laiban (pl. Gazdasági-, Fejlesztési-, Földművelésügyi Minisztérium, 
Környezetvédelem, TÖOSZ stb.), amelynek eredményeként töb-
bek között elnyertük a Rákóczi utcai felújításhoz szükséges pá-
lyázatot.
A közbiztonság fenntartásáért felelős alpolgármesterként 
képviseltem a lakosságot – a Hivatal munkatársaival közösen – 
a sok problémát okozó nem kívánatos személyek ellenőrzése 

során. Ennek az akciósorozatnak az eredményeként 12 olyan ide-
gent találtunk a nagyközségben, akik jogosulatlanul tartózkod-
tak a településen és akiket illegális szállásadók szolgátak ki. Ezzel 
egyidőben 6 szabálytalan építkezést és illegális foglalkoztatást 
is feltártunk. Továbbra is fontosnak tartom az építkezések törvé-
nyességének betartatását, amelynek érdekében a későbbiek- 
ben is haladéktalanul értesítjük és mozgósítjuk a felügyeleti  
szerveket. 

2017-ben is aktív szerepet vállaltam abban a munkában, amely 
az állami támogatásból és a saját bevételből származó 1.2 mil-
liárd Forintos költségvetés, üzemeltetési szükségletei felett 
megmaradó, mindösszesen 50 millió Forint leghatékonyabb fel-
használását jelenti. Miközben a statisztikák Nagykovácsit az egyik 
leggazdagabb településnek tekintik, ez a semmire sem elegendő 
50 millió Forint a teljes fejlesztési keret. Ebből a pénzből kellene 
utakat, járdákat, óvodát, bölcsődét, temetőt stb. fejleszteni. 

2018-ban ennek az összegnek a növelése a célom úgy, hogy a la-
kossági adóterhek nem emelkednek.

Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor
alpolgármester
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A választási bemutatkozó anyagom-
ban azt írtam, hogy „Bízom benne, 
hogy a választók megtisztelnek a 
bizalmukkal, ezért a jövőben is a 
sporttal és közösségszervezéssel, ill. 
a településfejlesztéssel fogok foglal- 
kozni az Önkormányzatban. 
A településen élő gyermekeket és csa-
ládjaikat, ill. a helyi sportegyesületeket 
fogom képviselni. A mindennapjain-
kat érintő infrastruktúrafejlesztés, és a 
meglévő sportpályák és játszóterek fej- 
lesztése, újak építése, és egy új sport-

központ létesítése, kiemelt célkitűzés számomra.”
Idén is komoly szakmai munkát végeztünk a Pénzügyi és Telepü- 
lésfejlesztési Bizottságban (PB), illetve az Oktatási, Kulturális, 
Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságban (OKB).  
Ezen üléseken ütköznek a vélemények, álláspontok, annak 
érdekében, hogy a településünk minél jobban járjon és képviseljük 
Nagykovácsi lakosságát, ill. ezeken én maximálisan képviseltem a 

választási ígéreteimet. Hely hiányában most itt nincs lehetőségem 
mindezt részletesen kifejteni, de elérhetőségem megtalálható az 
Önkormányzat honlapján, és szívesen válaszolok a kérdéseikre, de 
két témát kiemelnék az elmúlt évi képviselői munkásságomból.
Már a választási kampányban is egyik kiemelt célom volt, hogy a 
helyi sportegyesületekben sportoló több száz gyermek délutáni 
edzéskörülményeit javíthassuk. 
Éppen ezért a településünkön megépülő kisméretű műfüves fo-
cipálya (20x40m) előkészítő munkáiban komoly részt vállaltam, 
szakmai javaslatokkal, ill. más településeken megvalósult pályák 
feltérképezésével, azok használatban történő tapasztalatainak 
begyűjtésével segítettem a tervezett pálya megvalósulását.
A másik téma, ami az elmúlt évi munkámhoz kapcsolódik, hogy 
több alkalommal emeltem szót a Kecskehát beépítése ellen. 
Ezen véleményemet továbbra is tartom, de tisztelem mások 
véleményét, álláspontját, és a párbeszéd híve vagyok ebben a  
kérdésben is, de azt gondolom, ekkora lakosságszám növekedésre 
nincs szüksége a településnek.
Kérem az Önök további megtisztelő támogatását a következő  
két évben is!

Fodor Attila
képviselő

Az elmúlt egy évben megint sok 
minden történt. A munka nem lett 
kevesebb, az eredmények vegye- 
sek, de biztató, hogy a temérdek 
munkának gyümölcse is van. Van-
nak olyan közösségünket érintő 
ügyek, ami rajtam kívülálló okok 
miatt nehézkesen, vagy egyáltalán 
nem haladnak. A megoldás azon-
ban nem azért késik, mert ne tudnék 

dönteni, nem is a testület döntése hiányzik, még csak nem is az 
Önkormányzaton múlik, az okok Nagykovácsin kívüliek. Abban 
biztos vagyok, hogy ez a testület kellő időt és szakmaiságot ál-
doz minden egyes döntés előtt az adott témára és a lehető leg-
jobb döntést igyekszik meghozni. Ha kell, többször újratárgyal, 
szakértőket von be és ezt annyiszor ahányszor csak szükséges. 

Nem egy ügy létezik, amit már ötödszörre is tárgyalunk mégis egy 
újabb fordulóra ítéljük, hogy a kellő megalapozottság meglegyen. 
A testület véleményem szerint mostanra egy jól működő, konszen- 
zusos döntéseken alapuló megfontolt egységgé vált. A testületi 
üléseken és a bizottsági munkám mellett igyekszem minden tele- 
pülésünket érintő eseményen tevékenyen részt venni, továbbra 
is a közbiztonság és tűzvédelem az egyik legfontosabb terüle- 
tem. Alpolgármester asszonnyal a Békás tó rekonstrukciójában 
továbbra is próbálunk tevékenykedni, aminek mostanra már 
látszó eredménye is van. Ezen kívül számos egyeztetésen, ülésen 
részt veszek, továbbra is igyekszem a legkülönfélébb ügyekben 
segíteni a lakosságnak, sokszor sikeresen. Az ajtóm továbbra 
is nyitva áll mindenki előtt, amiben tudok, szívesen segítek, de 
nem átlépve a képviselői lehetőségeket. De mindezeket szívesen 
teszem, eskümhöz híven, remélem választóim megelégedésére.

Honti Zoltán
képviselő

Az elmúlt választási év munkafolya- 
mából kiemelve szeretném most 
Önöket tájékoztatni a legfontosabb 
feladatokról, amelyekben tevékenyen 
részt vehettem.
Bizottsági feladataimat az Ügyrendi 
Bizottságban elnökként, az Egészségü-
gyi és Szociális Bizottságban és az Ok-
tatási Bizottságban tagként végzem.
Képviselőként részt vállaltam többek 
közt a 

– 2017. évi költségvetés létrehozásában
– a Települési Arculati Kézikönyv – amely jelentősen formálni fog-
ja Nagykovácsi arculatát – kialakításában

– az adórendeletek felülvizsgálatában
– a környezetvédelmi rendelet és csendrendelet felülvizsgála-
tában
– a HÉSZ felülvizsgálatában, módosításában
– létesítmények, pl. új műfüves focipálya projekt támogatásában
– számtalan rendelet és határozat módosítási folyamatában

Közösségi tevékenységként a Sebestyén kápolna előtti terület 
parkosítási munkáját társadalmi összefogásban végeztem, az 
országos konyhakert verseny helyi szakaszát zsűriző tagként kí-
sértem végig, és levezettem az ötletem alapján indított Virágot 
Nagykovácsinak kertversenyt.
A továbbiakban is elkötelezetten azon dolgozom, hogy 
megőrizzem választóim támogatását.

Bánóczi Margit 
képviselő
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Képviselőként a Nagykovácsi 
Önkormányzat Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöki tisztségé-
nek betöltésére kaptam megbízást, 
továbbá tagja vagyok a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság-
nak is. Az elmúlt évben a bizottsági 
munka alapvetően Nagykovácsi 
napi működésének törvényességi 
hátterét biztosító rendeletalko-

tással, és a közigazgatási szabályok változását követő módosí-
tások előkészítésével foglalkozott. Sajnos a hosszabbtávú tervek 
előkészítésével a Képviselő-testület nehezen tud megbirkózni. 
Nehéz ugyanis megtalálni azt a közös álláspontot a faluban, hogy 
vajon a fejlesztések vagy az állapotmegőrzés legyen a vezérelve a 
tervezésnek. 
A TAK körül zajlott közös gondolkodás bár látszólag szép ered-
ménnyel zárult, de csak elterelte a hangsúlyokat az érdemi 

fejlesztésekről szóló tervkészítéstől. Mivel az Önkormányzat ko-
molyabb fejlesztésre fordítható forrással nem rendelkezik, hitel 
felvételét engedélyeztetni kell,  a komolyabb vállalkozókat elriasz-
totta a „CBA projekt” elleni lakossági támadás, így önerőből csak 
néhány útjavítás fért bele az Önkormányzat fejlesztési keretébe.
A lakosság megosztott. Sokan várnák el joggal, hogy megoldód-
jon már a főutcán a parkolási helyzet, míg mások a további 
növekedéstől tartva blokkolnának mindent. A vállalkozók kis 
üzletek megnyitásán és lakásépítéseken túl nagyobb beruházásra 
nem vállalkoznak. Sem a Képviselő-testület sem az önkormányzati 
hivatal nem tud nagy projektbe belekezdeni vállalkozók nélkül.
Mindezek alapján a képviselői munka a hivatali adminisztráció 
kötelező feladataihoz történő asszisztálásra korlátozódik. Az 
elmúlt évi munkámból nem tudok kiemelni említésre méltó telje-
sítményt. 
Viszont maradt még intézni való ügy elegendő, amiben továbbra 
is készséggel állok a választóim rendelkezésére.

Professzor Dr. Szabó András
képviselő

Munkám fő fókusza a település 
fenntarthatósága és a Rozmaring 
utcai esethez hasonló etikátlan épít-
kezések megakadályozása volt, ahol 
is a jogalkotók szándékát kijátszva 
a megengedett lakások számának 
többszörösét hozzák létre. Nagyko-
vácsi megtelt. A lakosság nagyléptékű 
bővülése már nem fenntartható. A zsú-
foltság erősen rontja Nagykovácsi azon 
értékeit, amelyeket fontosnak tartunk, 
és hatalmas nyomást helyez telepü- 
lésünk infrastruktúrájára is. Képviselői 

indítványban kezdeményeztem az építési szabályzatunk (HÉSZ) 
szigorítását.
Igyekeztem előre mozdítani a településkapu helyzetét is. 
Meggyőződésem, hogy egy jól tervezett szolgáltatási övezet 
az egész falu hasznára válik. Teret ad a vállalkozásoknak, 
önkormányzati adóbevétel és munkahelyek teremtődnek, bővül 
a helyben elérhető szolgáltatások köre. Ráadásul, a csökkenő in-
gázó forgalommal a közlekedés is tehermentesítődik, amivel a 
környezetünket is védjük.

Bízom benne, hogy a fenti témákban sikerül eredményt elérni, az 
egész falu érdekében

Gerely Gábor
képviselő

A mögöttünk levő időszakban, – az 
előző beszámolóm óta – változat-
lanul elsődleges szempont volt 
számomra a Képviselő-testületi va- 
lamint az Egészségügyi és Szociá-
lis, és az Oktatási, Kulturális, Sport, 
Turisztikai és Környezetvédelmi 
Bizottsági üléseken való felkészült, 
aktív részvétel.  
 Ehhez segítséget nyújtottak az  
év eleje óta meghirdetett kép- 
viselői fogadó óráim kapcsán  
szerzett lakossági észrevételek, in-
formációk,  amelyeket  ezúton is  
megköszönöm mindazoknak, akik 
megtiszteltek megkeresésükkel.

Nem tagként, de rendszeres résztvevőként jelen vagyok a Pénz- 
ügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésein a településünk 
jövőjét, fejlesztési irányát meghatározó viták aktív részeseként. 
A Képviselő-testületi munkának lényeges eleme az önkormányzat 
rendeletalkotás, amelyből egyes témakörökben javaslataimmal, 
(környezetvédelem, helyi adók) indítványaimmal vettem ki a ré-
szemet. A Helyi Építési Szabályzat soron kívüli átfogó felülvizsgála-
tát szorgalmazom, amelynek érdekében javaslattal éltem.
Az általam fontosnak tartott és szorgalmazott, az elmúlt évben 
elkezdődött temetői rekonstrukciós munkákban forrás hiány mi-
att sajnos nem történt továbblépés.  A jövő évben történő folyta-
tása tervezés alatt áll, aminek a folyamatában részt veszek. 
Településünk múltjának megőrzése, megismertetése érdekében a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat által képviselt hagyományőrző 
törekvést nagyon fontosnak tekintem, céljaik megvalósítását aktív 
részvétellel segítem. 

Dr. Klein Katalin
képviselő
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Eltelt a harmadik év, méghozzá gyor-
san...
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság elnökeként és az Ügyrendi 
Bizottságban tagként tevékenyke-
dem megválasztásom óta. Egy ÉVES 
beszámolóban nem könnyű felvázolni 
melyik területen mit készítettünk elő, 
milyen döntést hoztunk a Képviselő-
testületi ülésen és mi lett az eredmény. 
Ezért törekszem arra, hogy a leglé-
nyegesebb témákat soroljam fel:         

– A mai napig nagyon éles a GKSZ terület (Sebestyén dombbal 
szemben) jelene és jövője. 
– A Rákóczi utca teljes hosszában történő burkolatfelújítása sze-
gély, járda, csapadékvíz elvezetés, mindez 150 millió Ft + 5% 
önrész. Sajnos az árajánlatok magasabbak voltak ezért új eljárást 
indítottunk. 
– Döntöttünk a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. átszervezéséről, és lassan lezárul a végelszámolás 
is. 
– Határoztunk a vízi közművek 2017-2032 évekre szóló gördülő-
fejlesztési tervéről. 
– A csatornázás eredménye 100% -os, de az utak javítása még 
mindig folyamatosan történik. A rákötések aránya folyamatosan 
nő. 

– További eredmények, csak megemlítve: 56-os emlékszoba a  
Kossuth u. 64-ben, sportsátor az iskolában, ravatalozó, szabadtéri 
fitnesz pálya, műfüves pálya, temetőben a sírhelyek rendezése, 
tűzoltó laktanya, Vértes utca, HÉSZ – módosítás, Tisza kastély 
épül-szépül.
– KIEMELKEDŐ együttműködés jött létre a lakosok körében a TAK- 
kal (Település Arculati Kézikönyv) kapcsolatban. Az ennek meg-
alkotásában résztvevők példát mutattak, hogy milyen konstruktí-
van is ÖSSZE lehet fogni a cél érdekében! KÖSZÖNJÜK!
– Linum Udvar beruházása – amire már nagy szüksége lenne a 
lakosságnak (hétvégi vásárlások elfogadhatatlan méreteket 
öltenek) – ISMÉT megtámadták! 
– Egy kicsit a pénzügyről. Mindig a megbízható, kiszámítható, 
kiegyensúlyozott gazdálkodást tartottuk szem előtt. A Pénzügyi 
Bizottság elnökeként nyugodt szívvel állíthatom, hogy egyetlen 
döntést sem hoztunk a Bizottság tagjaival megfelelő átgondolás és 
megfontolás nélkül.  Közel 1,326 milliárd Ft-ért vagyunk felelősek.  
Meg kell említenem Perlaki Zoltánt, a pénzügyi osztályvezetőt, aki 
folyamatosan maximális segítséget nyújt nekünk.        
– A civilek támogatása 6 millió Ft volt. 
– Még megemlítem az adó befizetéseket, mivel a szeptember 15-i 
bevételnél meghaladtuk a tervezetünket (telekadó 136 millió). 
Próbáltam egy kicsit vázolni, hogy mennyi minden érint minket 
és mennyire szerteágazó a döntések palettája. Tesszük ezt szívvel-
lélekkel, ahogy polgármesterünk Kiszelné Mohos Katalin szokta 
mondani!

Tegzes Endre
képviselő

Tisztelt Ügyfeleink!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 22/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

A Polgármesteri Hivatal december 22-29-ig zárva tart, 
ezen idő alatt a Járási Kirendeltség is zárva lesz.

Rendkívüli ügyintézés haláleset anyakönyvezése esetén van,
ügyeleti telefonszám: 06-30-479-5270

Minden kedves nagykovácsi lakosnak 
Áldott Békés Ünnepeket kívánunk.

 Kiszelné Mohos Katalin Papp István 
 polgármester jegyző



2015. március4

 Önkormányzati hírek

2017. december10

A Nagyszénás utcában épülő műfüves pálya kivitelezése hamarosan 
befejeződik. 2017. 11. 23-án a helyszíni bejárás alkalmával, a sportegyesü- 

letek bevonásával a megbízott műszaki ellenőr, valamint a jelenlévők 
megállapították, hogy a pálya nagy része megfelelő minőségben 
elkészült. A kivitelező a pályát körülvevő járda mellett még kerítést épít. 
A kerítés elkészülése után kerül sor az átadás-átvételre, valamint ezt 
követően nyílik lehetőség a pálya használatára.

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Önkormányzat közösen, egymással 
egyeztetve használja és hasznosítja a pályát, melynek nyitva tartásáról, 
házirendjéről, bérléséről december folyamán tudunk pontosabb tájékoz-
tatást adni.

A pálya Nagyszénás utca felőli részén ideiglenes behajtó készült, ami 
terveink szerint tavaszig marad jelenlegi helyén. A terület tereprendezé-
sére jövő tavasszal kerül sor, amikor a talaj nincs átázva és munkagépekkel 
rá lehet hajtani, érdemi munkát lehet végezni.

Tájékoztatás a műfüves pálya kivitelezésének befejezéséről
Karajzné Illinger Enikő településmérnök

HÉSZ módosítás, a Nagykovácsi Településképi Rendele-
tébe beépülő, a Településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény alapján 2017. december 31-ét követően 
hatályukat vesztő előírások törlésével kapcsolatban.  

Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy 
Önkormányzatunk – a Településképi Rendelet (TKR) tár-
sadalmasításával párhuzamosan – elkészítette TKR-be 
beépülő és a Településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény alapján 2017. december 31-ét követően 
hatályukat vesztő előírások törlését tartalmazó Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSz) módosítás véleményezési do-
kumentációját. A módosítás ún. állami főépítészi eljárás 
keretében történik.
Az egyeztetési dokumentációt – rendelettervezetet – Nagy- 
kovácsi Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyez-
tetés szabályairól” szóló 5/2017. (III. 27.) Önkormányzati 
rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Part-
nerségi Rendelet megtekinthető a www.nagykovacsi.hu 
honlapon.)

A dokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a 
Partnerségi Rendelet 2.§ szerint az ún. Partnerek élhetnek: 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 
2017. december 15-től - 2017. december 31-ig. 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani 
a megadott véleményezési határidőben kizárólag a vélemé-
nyezési dokumentációval – rendelettervezettel – kapcso-
latban a polgármesterhez címzett, a főépítésznek írásban 
megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben 
lehet, a partnerségi rendelet 4.§ alapján az alábbiak szerint:
elektronikus úton: foepitesz@nagykovacsi.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 2094 Nagykovácsi Kos-
suth Lajos utca 61.
A véleményezési dokumentáció megtekinthető
nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán, illetve
digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: 
www.nagykovacs.hu 
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek 
véleményét!
 Kiszelné Mohos Katalin
 polgármester 

HIRDETMÉNY

2017. december 1-én, egy napsütéses pénteki napon újabb facsemeték 
kerültek elültetésre Nagykovácsiban. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság 
Zrt. által 2009 októberében elindított mozgalomhoz településünk évek-
kel ezelőtt csatlakozott, s idén ősszel, a korábbi évek hagyományainak 
megfelelően ismét újabb faültetésre került sor. A „Minden születendő 
gyermeknek ültessünk egy fát!” program keretén belül az idei évben  
48 Nagykovácsiban született gyermek részére igényeltek saját, névtáb- 
láikkal ellátott kis fát szüleik. A Gemenc Zrt. ezúttal kocsányos tölgy, 
valamint nagylevelű hárs facsemetéket bocsátott ingyen a programra 
jelentkező gyermekek rendelkezésére. Az ültetésekre több helyszínen, sok 
esetben a szülők kéréseinek megfelelően, az általuk kiválasztott, ottho-
nukhoz közel eső közterületeken került sor, számos fa pedig a Nagyszéná-
son, a Kaszáló utcai Lenvirág Bölcsőde udvarának kerítése mellett kialakí-

tásra került két fasorban lelt új 
otthonára.
Ezúton köszönjük a gyerme-
keik nevében a programra 
jelentkező szülőknek, valamint 
a Gemenc Zrt. munkatársainak, 
hogy Nagykovácsi újabb 48 
fával gazdagodhatott. Remé-
ljük, hogy a most elültetett fák 
hosszú évtizedeken keresztül 
ékesítik majd településünket, 
s okoznak örömet a gyerme-
keknek.

Újabb facsemeték Nagykovácsiban
Ludányi Csaba, településmérnök
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Advent a karácsonyi felkészülés és a várakozás időszaka. Ilyenkor 
ráhangolódunk az ünnepekre és minden héten eggyel több gyertyát 
gyújtunk. A díszes gyertyák és a könnyen meggyulladó ünnepi dekorációk 
miatt ebben az időszakban minden évben megemelkedik a lakástüzek 
száma. Az adventi készülődés alkalmával sem szabad elfeledkeznünk a 
biztonságról annak érdekében, hogy az ünnep tényleg gondtalan legyen.
Az adventi várakozás időszakában majdnem minden háztartásban gyertyát 
gyújtanak. A fenyőágból készült adventi koszorú a fűtött lakásban hamar 
kiszárad és könnyen meggyulladhat, ezért csak olyan koszorút válasszunk, 
amelyeken a gyertyákat nem éghető alátétre helyezték. Ha mi magunk 
készítjük el a koszorút, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a legtöbb 
alapanyag, így az alapként szolgáló szalmakoszorú, a díszítő textíliák és 
papírok, a fenyőágak gyertya közelében könnyen lángra lobbanhatnak.
A gyertyákkal díszített adventi koszorúkat ne tegyük közvetlenül 
az asztalterítőre, helyezzünk alá hőálló, nem éghető alátétet, ami 
megakadályozza a tűz továbbterjedését. A gyertya felett szintén nem lehet 
éghető anyag, például függöny. Gondoljunk arra is, hogy nyitott ablak 
esetén a huzat a láng fölé fújhatja a textíliát.
Ugyancsak hagyomány ilyenkor adventi házikót készíteni, amely lehet 
fából vagy papírból, és gyakran gyertya van a közepén, ami különösen 
tűzveszélyessé teszi. Ezen díszek elkészítésénél a látvány mellett a 

biztonságra is törekedni kell, a gyertyákat akár LED mécsesekkel is 
helyettesíthetjük, biztonságosabbá téve az ünnepkört.
Ha csak egy gyertyát gyújtunk meg, ne felejtsük el, hogy a huzat könnyen 
eldöntheti. Fontos, hogy ilyen esetben a láng ne érjen el semmilyen éghető 
anyagot, pl. koszorút, asztalterítőt. Minden esetben legyen hőálló alátét a 
gyertya alatt.
Soha ne hagyjuk teljesen leégni a gyertyát, ne várjuk meg, amíg az összes 
viasz elfogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat.
Nagyon fontos szabály, hogy az égő gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk 
őrizetlenül otthonunkban.
Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, húzza ki azokat, 
mielőtt elmenne otthonról, ezzel is megelőzve egy esetleges elektromos 
tűz kialakulását.
Karácsonyi lámpafüzér vásárlásánál keressék a terméken a minőségbiztosítás 
jeleit. Amelyiken szerepel a „CE” jel, az megfelel az Európai Unió 
minőségbiztosítási követelményeinek. A rossz minőségű termékek az 
áramütés és a tűzeset lehetőségét is magukban hordozzák. Ebben az 
esetben is igaz, hogy éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyják 
bekapcsolva.
Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívják a katasztrófavédelmet 
a 112-es hívószámon!
További információk és tudnivalók a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság honlapján találhatóak:
www.katasztrofavedelem.hu
www.pest.katasztrofavedelem.hu 

Katasztrófavédelem

Jó tanácsok az ünnepekre

Szeretettel köszöntjük 50. házassági évfordulójuk alkalmából a párokat, 
akik Nagykovácsiban kötöttek házasságot 50 éve és ma is itt élnek közöt-
tünk.

Zsochovszky József – Bayer Klára
Sziráki László – Oszlánszky Anna
Ludányi József – Magyar Julianna
Kiss István – Oszlánszky Veronika
Pintér Pál – Bereczki Róza

„Jó érezni azt, hogy szeretlek,
nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
s érezni azt, hogy szép, veled szép,
és csak veled teljes az élet.”
                                           (Illyés Gyula)
Még további sok-sok boldog együtt töltött évet kívánunk a házas- 
pároknak!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében

Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

50 éve együtt

Szeretettel köszöntöttük Virág 
Józsefné Pátrik Ilona nénit 95. szüle- 
tésnapján. Izgalommal várta már 
az érkezésünket, keresztlánya Eti és 
unokaöccsének felesége Erzsi tár-
saságában. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
asszony személyesen adta át a Ma- 
gyarország miniszterelnöke által alá- 
írt emléklapot, az Önkormányzat aján- 
dékutalványait, valamint az elmarad-
hatatlan születésnapi tortát, virággal.
Születésnapi meglepetés érte őt 
az egyház részéről is, Gábor atya a 
hívek kisebb társaságában rögtön-
zött mise keretében köszöntötte ott- 
honában.

A szobát szebbnél szebb saját készítésű, horgolt kézimunkák díszítet-
ték. Ilonka néni jó egészségnek örvend, még ellátja saját magát, ehhez 
ragaszkodik. Az ebédnél Futóné Marika van segítségére, az Ezüstkor Szo-
ciális Gondozó Központ munkatársaként. Szeretetben él családi körben, 
vigyázzák őt. 
Életútjáról mesélt, Felvidékről származik, 15 éves kora óta dolgozik,  
nosztalgiával emlékszik vissza a Tisza kastélyban töltött időkre, amikor 
még erdészeti nevelőotthonként működött és a gyerekek ide jártak a 
Nagykovácsi Általános Iskolába.
Nagyon szeretett olvasni, régebben verseket is írt és büszkén szavalta el 
nekünk „Krasznahorka büszke vára” c. verset.
Az elmaradhatatlan kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka? Azt csak a jó 
Isten tudja mit szánt nekünk az életben.
Kívánunk családja körében eltöltött további egészséges, boldog éveket!

Szépkorú köszöntés
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DIGITÁLIS KORUNK MÉRGEZŐ ÖRÖKSÉGE

Idén 2017 november 18–26. között volt az Európai Hulladékcsökken-
tési Hét. November 4-én pedig veszélyes és elektronikai hulladék 
gyűjtés volt a faluban. Ennek kapcsán tesszük fel a kérdést, vajon 
tudja-e, hogy miért veszélyesek az elektronikus hulladékok.

E-hulladék
A definíció egyszerű, minden olyan eszköz, ami hálózati áramról (leg-
feljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű 
árammal működő berendezés), akkumulátorról vagy elemekről működik, 
elektromos vagy elektronikai hulladéknak, röviden e-hulladéknak 
minősül. A lista szinte végtelen hosszú: számítógép, nyomtató, mo-
biltelefon, villanyborotva, kenyérpirító vagy televízió, hűtőgép stb.
Az e-hulladékok kezelésére az Európai Unió 2003-ban irányelvet adott 
ki, melyet egy évvel később követtek a hazai vonatkozó jogszabályok (a 
264/2004. sz. kormányrendelet, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium – hol van már ez a Minisztérium? – 15/2004. sz. végrehaj-
tási rendelete). Az elektronikai berendezések továbbá a termékdíjas ka- 
tegóriába tartoznak, ezért a Termékdíj törvény (1995. évi LVI. tv.) hatálya 
alá is tartoznak.
A szigorú szabályozás nem véletlen, hiszen például az USA-ban lerakott 
szemétnek csak 2%-át adja az e-hulladék, ugyanakkor az összes veszé-
lyes hulladéknak 70%-át ez teszi ki.

Kötelező visszavétel
A lakossági e-hulladék begyűjtése nagy kihívás. Egy részt térben szét- 
szórtan helyezkednek el, valamint a begyűjtés az adott személy 

felelősségérzetére apellál. Ezzel szemben a vállalatoknak egy bizonyos 
nagyság fölött hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük. 2005 óta 
a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján jogszabály kötelezi az 
elektromos készülékek forgalmazóit a hulladékká vált berendezések 
visszagyűjtésére és részleges újrahasznosítására. A lakosság térítésmen-
tesen adhatja le hulladékká vált elektromos berendezéseit lakossági 
hulladékgyűjtő udvarokban és elektronikai készülékeket forgalmazó 
kereskedőknél és üzlethálózatokban. A jogszabály értelmében minden 
elektromos berendezéseket árusító bolt – még a legkisebbek is – köteles 
átvenni a régi berendezést, ha a vevő azonos funkciójú terméket vásárol.
Magyarországon csak speciális engedéllyel rendelkező cégek végezhet-
nek hulladékkezelést függetlenül annak fajtájától. Sajnos illegális vál- 
lalkozók is vannak, akik kiszedik a készülékekből a még használható al- 
katrészeket – ez még egyáltalán nem lenne baj – értékesítésre, viszont a 
többitől rövid úton megszabadulnak, nem törődve az irányelvekkel.
Ha ezek az eszközök a kukába kerülnek, akkor a kommunális hulladékkal 
megegyező utat járnak be, és a bennük található veszélyes anyagok a 
csapadékvíz hatására kimosódnak vagy égetés során a levegőbe jutnak.

Milyen veszélyes anyagokat tartalmazhat az e-hulladék?
Az összes veszélyes összetevők listázására már csak terjedelmi okok mi-
att sem vállalkozhatok, de néhány legfontosabb anyagot az alábbiakban 
megemlítek.
Ólom – A természetben főleg oxidjai és más vegyületei fordulnak elő, 
melyek élő szervezetbe jutva kiszorítanak egyéb, létfontosságú féme-

Peregovits László

Idény jellegű feladatok a NATÜ-nél Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény

Az ősz és a kora téli időszak a sövények, fák metszésének és a lehulló fale- 
velek, ágak-bogak összegyűjtésének ideje. A NATÜ dolgozói tervszerűen 
végzik a településen az évszaknak megfelelő feladatokat: gondoskodnak 
az üzemeltetett ingatlanok téliesítéséről, szépítik a település zöldterü- 
leteit, közterületeit, összegyűjtik az önkormányzati ingatlanok környeze-
tében a faleveleket, leszakadó gallyakat, ágakat, tisztítják a lakossághoz 
nem köthető vízelvezető árkokat, metszik a temetőhöz, sportpályához, 
játszóterekhez tartozó és a közutakra benyúló, közlekedést zavaró fákat, 
bokrokat, ritkítják, nyírják a sövényeket.
Megtörtént a környezetkímélő síkosságmentesítési anyagok beszerzése 
és a munkaeszközök karbantartása az üzemeltetett önkormányzati in-
gatlanok, járdák, terek, parkolók téli tisztántartásához, és felkészült az 
intézmény dolgozói gárdája a téli karbantartásra.

A közterületekre ki-
helyezett gyűjtő edé- 
nyekből – az év vala-
mennyi időszakában 
– szintén a NATÜ-s 
dolgozók gyűjtik össze 
faluszerte a hulladékot. 
A heti három-négy al-
kalmas hulladékgyűjtő 
körút mellett novem-
ber hónapban a NATÜ 
munkatársai közel 50 
m3 illegálisan közterü- 
letre helyezett zöldhul-
ladéktól és egyéb hul-
ladéktól mentesítették 
községünk közterüle- 
teit.
A viharos, esős időjárás 
időszakában az in-
tézmény közterületi 

dolgozói több alkalommal is szervezetten – és, amennyiben szüksé- 
ges munkaidőn túl, illetve a hétvégeken is – hordalék-mentesítették a 
vízelvezető árkokat és begyűjtötték a fákról letört ágakat, gallyakat.
Az Ördögárok Kolozsvár utcai (kitelepítési emlékművek környéke és az 
Erdő utca közötti szakasz) részének medertisztítása is megtörtént.
Az esőzések okozta komoly mennyiségű hordalék miatt a Kossuth 
Lajos utcai és a Kolozsvár utcai Ördögárok szakaszából, valamint a 
Sebestyén kápolna és a Kastély előtti ülepítőből 24 m3 hordalék és 
iszap került kotrásra, eltávolításra, valamint elszállításra.
A falevelek és gallyak vízelvezető árkokból történő eltávolítása nagy 
értékben csökkenti a dugulásokat, ezért ennek kiemelt fontosságára 
hívjuk fel az ingatlantulajdonosok figyelmét! 

TEGYÜNK EGYÜTT FELELŐSSÉGGEL  
A TISZTA, RENDEZETT KÖRNYEZETÜNKÉRT!

  
 

Kántor Ágnes NATÜ intézményvezető

A NATÜ munkatársai nevében  
boldog, békés karácsonyt  
és eredményekben gazdag  

újesztendőt kívánok  
minden nagykovácsi lakosnak:

Kántor Ágnes
intézményvezető
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ket (vasat, cinket, kalciumot). Sejtméreg. Vesekárosító, fiatal korban a 
szellemi fejlődést is hátráltatja. Az ókortól a késő középkorig az ólom-
acetátot édesítőszerként és kozmetikumok alkotórészeként használták, 
ezzel súlyos köszvényt és egyéb megbetegedéseket okozva. Az ólomból 
készült vízvezetékek, étkezőeszközök voltak a szervezetbe való bejutás 
másik útjai. Szerencsére ma már nem használják üzemanyag-adalékként 
az iparilag fejlett országokban, viszont a fejletlenebbekben, mint meg-
annyi másik továbbadott, elavult technológia, ott a mai napig problémát 
jelent.
Báriumvegyületek – Vízben, illetve savakban (így a gyomorsavban is) 
oldható vegyületei kivétel nélkül nagyon mérgezőek. Tünetei a rossz 
közérzet, hányás és hasfájás mellett a fokozódó izomgyengeség és izom-
bénulás. Az akut mérgezés tünetei: erős nyálfolyás, kólika, hasmenés, 
hányás, szívritmuszavarok, a vázizomzat bénulása. A légzés bénításával 
pedig fulladásos halált okoz.
Berillium – A természetben ritkán előforduló alkáliföldfém. Belélegzett 
pora különösen veszélyes. A szövetekre maró hatású; krónikus, életveszé-
lyes allergiás betegséget válthat ki. Rákkeltő, izomsorvadást okozhat, szív 
és májkárosító.
Higany – Rendkívül kis töménységben is gátolja a fotoszintézist. A táp-
lálékláncon keresztül az élelmiszerekbe is eljuthat (Minamata betegség). 
A higany és gőze, valamint vegyületei heveny vagy idült mérgezést 
is okoznak. Az előbbi tünetei a fémes szájíz, a nyelőcső-, gyomor- és 
bélfájdalom, a hasmenés és az ájulás, az utóbbi esetben szájnyálkahár-
tya-gyulladás, ingerlékenység, fáradékonyság, foghullás, kézremegés, 
ideggyulladás, emlékezetkihagyás is felléphet.
Kadmium – A kadmium főként a táplálékkal jut az emberi szervezetbe. 
Kadmiummal leginkább szennyezett élelmiszerek a máj, a gombák, a  
kagylók és más puhatestűek, a tengeri moszat és a lenmag. A műtrágyázás 
bevezetése óta sajnos feldúsult a mezőgazdasági területeken, így min-
den élelmiszerbe bejuthat. A mérgezés tünetei: szív- és veseelégtelen-
ség, a magas vérnyomás. Belélegzése súlyosan károsítja a tüdőt, így akár 
halált is okozhat. Pora, gőze rákot okoz, csontelváltozásokat idéz elő és 
többnyire halálos kimenetelű.
PBDE (Polibrómozott difenil észterek) – Műanyagok gyulladáskéslelteté-
sére alkalmazott vegyületek. Elsősorban a zsírszövetekben és a vérben 
halmozódik fel, biológiailag gyakorlatilag nem bomlik le. Svéd tudósok 
kimutatták, hogy 1972 óta 40-szeresére emelkedett koncentrációja az 
anyatejben. Máj, pajzsmirigy és idegrendszeri mérgezéseket, kisgyerme-
kekben pedig mentális és fizikai fejlődési zavarokat okoz.
Dioxin (TCDD) – Rendkívül erős méreg, mutagén, teratogén és rákkeltő 
hatású, a természetben gyakorlatilag lebonthatatlan anyag. Zsírok-
ban oldódik és bioakkumulálódik. Sokféle élettani folyamatra hat, 
következményei nagyon összetettek és alig kiismerhetők. A vietnami 
háborúban lombtalanításra kipermetezett „Agent Orange” nehezen 
bomló szennyezőanyagaként súlyos egészségi károsodásokat okozott és 
okoz ma is. A háztartási hulladékban mindig akadnak klórtartalmú szén-
vegyületek, mint például a PVC. Ezekből a szokásos 700–800°C való ége-
tés közben dioxin is keletkezik, ezért veszélyes hulladékot csak 1200°C 
felett szabad elégetni. Rossz hír, hogy a dioxin által mérgezettek kezelé-
sére semmiféle megelőző vagy gyógyító eljárás nem ismert.

Mikor válnak veszélyessé az elektronikai berendezésekben található 
veszélyes anyagok?
Rendeltetésszerű használat mellett ezek az eszközök nem jelentenek 
veszélyt a környezetre állítják a gyártók, viszont kommunális hulladékká 
válva az égetés vagy csapadékvíz hatására a bennük található, addig 
kötött állapotban lévő veszélyes anyagok a környezetbe jutnak.

Újrahasznosítás
Miért érdemes gyűjteni és leadni a feleslegessé vált elektronikai be- 
rendezéseket? Az elkülönítetten gyűjtött elektronikai berendezések alig 
szennyezik a környezetet. A legtöbb eszköz fémanyaga és a nyomtatott 
áramköri lapok fémtartalma újrahasznosítható, ezzel hozzájárulunk a 
rohamosan kimerülő természeti erőforrásokkal való takarékoskodáshoz.
Az elektronikai alkatrészekkel beültetett nyomtatott áramköri lemezek 
például a legkülönfélébb összetevőket tartalmazzák, melyek között több, 
környezetre veszélyes anyag található. Az üvegszál erősítésű műanyag 
lemezek égéskésleltető anyagot tartalmaznak. A forrasztáshoz ón-ólom 

ötvözetet használnak, az alkatrészekben réz, arany, ezüst, palládium, az 
áramforrásokban higany és kadmium is megtalálható.
Munkahelyeken és otthonainkban rengeteg elektromos és elektronikai 
hulladék keletkezik. Elektronikus eszközeink avulási tempója ma még a 
fogyasztói társadalomban eddig megszokott (megszokható-e/elfogad- 
ható-e egyáltalán?) mértékét is meghaladja, s ennek következtében 
hatalmas mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik.
Hiába vannak a szabályok és szabványok, hiszen az elektronikus hulla-
déknak csak kb. a harmadát hasznosítják újra. 2012-ben az EU országai-
ban az egy év alatt megtermelt 9,5 millió tonna csupán egyharmadát 
sikerült begyűjteni, ami nemcsak gazdasági veszteség, hanem súlyos 
környezetvédelmi probléma is. A maradék kb. 6,2 millió tonna hulladék-
ból 1,5 millió tonnányit illegálisan exportáltak; 3,5 millió tonnányit sza- 
bálytalanul és helytelenül dolgoztak fel; 750 ezer tonna esetében ellop-
ták az értékesebb alkatrészeket; 750 ezer tonnányi a szemétbe dobtak.  
A lakosok számához viszonyítva az egyébként környezettudatosnak is-
mert Norvégia és Svájc termeli a legtöbb e-hulladékot. 2014-ben világ-
szerte 41,8 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett, melynek mind-
össze 16%-át hasznosították újra.

E-hulladék cunami
Az ENSZ becslése szerint 2017-ben 50 millió tonna e-hulladék keletkezik. 
Az USA Környezetvédelmi Ügynöksége szerint pedig ez a leggyorsabban 
növekvő mennyiségű szeméttípus. Aggasztó trend, annak fényében kü- 
lönösen, hogy az ENSZ Környezetvédelmi Programjának felmérése szer-
int a világ e-hulladékának 90%-a (!) illegális kereskedelem és lerakás tár- 
gya. Mindez annak ellenére történik, hogy az OECD országokból (legfőbb 
termelők) tilos a nem-OECD országokba szállítani az e-hulladékot. Afrikai 
és ázsiai országokba (elsősorban Ghána, Nigéria, Kína, Pakisztán, India 
és Vietnám) kerül illegálisan e hulladéktípus túlnyomó többsége is, ha-
sonlóan a „fejlett” világ többi mocskához. Egy 2015-ös jelentés szerint a 
szabálytalanul feldolgozott e-hulladékon a tisztességes újrafeldolgozás 
költségeit akarják megspórolni. 150-600 millió euróra becsülik azt az 
összeget, melyet az érintettek így megtakarítanak. A becslések szerint 
800–1700 millió euróra rúg a még a begyűjtés előtt ellopott drága anya- 
gok és alkatrészek értéke.

Van kiút?
Egyfelől a remélhetően szigorodó jogszabályok betartásának kikény- 
szerítése, másfelől a fogyasztói magatartás változása jelenthet kiutat. Mi, 
a fogyasztók, ellenállhatnánk vagy legalábbis csökkenthetnénk az újabb 
készülékek azonnali birtoklására irányuló vágyunkat. Az „okos” telefonok 
cserélésének átlagos ideje például az USA-ban csak 18 hónap! Kizárt, 
hogy ennyi időnként valóban nélkülözhetetlenül fontos fejlesztések 
történnek, s ha egy pillanatra elgondolkodunk rajta, akkor nem dőlünk 
be olyan ostoba reklámszövegeknek, hogy a készülék cseréjével meg-
változik az életünk! A fogyasztóknak ki kell kényszeríteni továbbá, hogy 
az eszközök javíthatók legyenek. Például az alulméretezett akkumulá-
torokat cserélni lehessen vagy a gondosan tervezett avulás miatti gyors 
tönkremenetel után, ne kelljen kidobni őket és újabb készüléket venni.  
A használt eszközök piaca is hatalmas, hiszen az általunk levedlett készü- 
lékek javítva a világ szegényebb részein nagyon is piacképesek.
A gyártóknak is van bőven tennivalójuk, nem elég a hamis illúziót keltő 
zöld logót a készülékre biggyeszteni. Csökkenti kell a gyártás során fel-
használt veszélyes és korlátozottan hozzáférhető anyagok számát és 
mennyiségét. A termékeket úgy kell megtervezni, hogy hosszabb élet-
tartamúak legyenek, illetve tönkremenetelük esetén maradéktalanul 
újrahasznosíthatóak legyenek. Ma az újrahasznosítási hányad nemigen 
haladja meg 60%-ot.
Ne legyen kétsége, az e-hulladék probléma hatalmas. Évente 50 millió 
tonnát termelünk belőle a világon. A valaha élt legnagyobb testű állat 
bolygónkon a kék bálna. Hossza a 29,9 métert, tömege pedig a 173 ton-
nát is elérheti. Átlagos méretű példányaik testtömege 73–136 tonna. Ha 
egy képzeletbeli hatalmas mérleg egyik serpenyőjébe beleraknánk a ma 
a Földön élő valamennyi kék bálna egyedet, a másik serpenyőbe pedig 
az USA 3,4 millió tonnányi éves e-hulladék mennyiségét, akkor sajnos a 
mérleg nyelve ez utóbbi felé billenne. Magam részéről a bálnák oldalán 
vagyok, remélem Ön is velem ért egyet!

(bővebben lásd www.nate.hu)

2017. december
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Harmadik alkalommal gyűlt össze Nagykovácsi apraja-nagyja, hogy 
vidám  ünnepléssel és finom kolbásszal emlékezzen a 2014-es év de-
cemberében megélt katasztrófahelyzetre. Mindannyian jól emlék-
szünk arra a 48-72 órára, amikor településünket elzárta a jég a kül-
világtól, elsötétültek a házak, leállt a fűtés és sok helyen víz sem volt 
a házakban. Akkor a váratlan helyzet első sokkjából eszmélve sokan 
siettek egymás segítségére. Ki a Készenléti Szolgálat embereinek 
segített az elzárt részek kiszabadításában, ki aggregátort vitt a köz-
ponti melegedőbe, ki teát osztott a kint szorgoskodó, átfázott lako-

soknak. Sokan akadtak, akik megnyitották házaik ajtaját és befo- 
gadták azokat, akiknek nem állt módjában fűteni. Életre szóló 
barátságok kezdődtek vagy erősödtek meg, hiszen a mondás is úgy 
tartja: bajban ismerszik meg a barát. 

Amíg a Faluházban szorgos kezek  töltötték a finom kolbászokat, a 
főtéren is elkezdődött a Karácsonyi díszítés. Nagykovácsi fenyőfájára 
felkerültek a díszek,  ezzel  jelezve, hogy hivatalosan is beléptünk az 
adventi időszak készülődéssel és várakozással teli heteibe.  Gyerekek 
és felnőttek számára egyaránt sok, színes programot kínált ez a nap, 
hiszen a díszítésen és a kolbásztöltésen túl az Öregiskolában kará- 
csonyi dekoráció készült a Tisza István térre a Kispatak Óvoda peda- 
gógusai és a Hobby Bolt segítségével, a plébánián pedig mindenki 
elkészíthette adventi koszorúját.  

Összefogás Napja 
és fadíszítés
Ábrahám Móni
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„Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az 
akadályok legyőzésében.” (Kurt Dimberger)
A 3. Teadélután hívószava az összefogás volt. Ennek megfelelően a tettek 
emberei jöttek el az estre, akik az elveken és elméleteken túl a napi  opera-
tivitásuk részeként élik meg a csapatmunkát. Példát mutató szervezetek-
ként a nagykovácsi Regnum- és a Cserkész  közösség vezetői ültek ki a 
főasztalhoz Kiszelné Mohos Katalin polgármester mellé, bemutatva  
munkájukat és válaszolva a jelenlévők kérdéseire. A program eredmé-
nyeként megfogalmazódott egy új, de többek által igényelt szükséglet, a 
civilek napjának az intézményesített megünneplése. Ennek megfelelően, 
tervezetten 2018 tavaszán lehetősége lesz az itt lakóknak arra, hogy 
megismerjék az Önkormányzat által is támogatott szervezetek vezetőit 
és munkáját, közvetlen kapcsolatot kialakítva azokkal, akik önként és 
elkötelezetten tesznek Nagykovácsi jövőjéért.

Teadélután
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2017. október 13-án iskolánkból 31 csapat (124 tanuló) vett részt a Bolyai 
Matematika Csapatversenyen. A 4. évfolyam és a 8. évfolyam csapatai 
meghívást kaptak az ünnepélyes eredményhirdetésre is, Budaörsre. Nem 
véletlen, hisz a DÉLNYUGAT – PEST MEGYEI körzetben 58 csapatból a 8. 
osztályosok a 6. helyezést, a 4.b osztályosok 108 csapatból az 1. he- 
lyezést érték el. Így a negyedikesek nagy-nagy örömünkre továbbjutot-
tak az országos versenyre.
A 4.b osztályos  csapat tagjai: Sebők Zsófia, Tuba Lídia, Márta Szilárd, 
Telek Csongor. Felkészítő tanáruk: Veres Ildikó.  
A 8. osztályos csapat tagjai: Földesi Katinka, Dajka Bálint, Nagy Szemere, 
Telek Bence.
Felkészítő tanáruk: Eperjesi Tamás
Nagyon büszkék vagyunk Rájuk!
          
A további évfolyamok legjobb eredményei:
3. évfolyam: 119 csapatból a 26. helyezést érte el a 3.a osztály csapata:
Kóka Ádám, Mahler Benedek, Östör Bálint, Takács- Bajay Fruzsina. 
4. évfolyam: 108 csapatbó az 1. helyezésen kívül a 9. helyezést érte el a 
4.b osztály másik csapata: 
Erdős Kata Édua, Kópházi Kamilla, Bonifert Gergely, Földesi Csaba.
5. évfolyam: 145 csapatból a 16. helyezést érte el az 5.c osztály csapata:
Holics Hanna Sára, Péter Áron, Pataki Zalán, Trencsánszky Mendel.
A 19. helyezést érte el az 5.d osztály csapata:
Trencsánszky Janka, Nagy-Baldó Botond, Gerely Botond, Suták Péter.
6. évfolyam: 108 csapatból a 21. helyezést érte el a 6.a osztály csapata:
Győrffy Zsolt, Láng Mihály, Kollár Ádám, Simon Zselyke.
7. évfolyam: 76 csapatból a 7. helyezést szerezte meg:
Gomola Dominik, Péter Mátyás, Pataki Bálint, Péter Benedek.
A 19. helyezést érték el:
Kovács Virág Enikő, Trencsánszky Zsófia, Géró Péter, Golda Márton.
8. évfolyam: 58 csapatból a 6. helyezésen kívül, a 22. helyezést érték el:
Egri Mátyás, Kovács István, Papp Ágoston, Bertalan Tamás.
Köszönjük a rengeteg munkát, támogatást a szülőknek, felkészítő 
tanároknak.
Felkészítő tanárok:
3. évfolyam: Balik Mónika, Erdőszegi Klára, Bertalanné Boros Kinga, Daru-
ka Judit
4. évfolyam: Lipákné Kálóczi Gyöngyi, Veres Ildikó, Kleinné Turcsányi 
Tünde, 
Felső tagozat: Dér Viktória, Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit

Gratulálunk mindannyiuknak!  

Bolyai Matematika  
Csapatverseny hírei
Zsohovszky Edit matematikatanár

A 8. osztály csapata  
és a 4. osztály győztes csapata a Bolyai Matematika Csapatversenyen

November 10-én fél 2-kor, három, lelkes diákokkal teli busz gördült ki 
Nagykovácsiból. Már hagyomány iskolánkban, hogy sok versenyzővel in-
dulunk a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen. Idén 35 csapat, 137 taggal 
és 9 tanár támogatásával vágott neki a versenynek. A Kodály Zoltán Ének-
Zenei Általános Iskolában írták meg tanulóink a körzeti fordulót. 
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.” – 
olvashatjuk a verseny honlapján. Úgy gondolom, gyermekeink megértet-
ték ennek a mondatnak az üzenetét, hiszen sikeresen „dolgoztak össze” 
a sokszor furfangos, időnként összetett és elgondolkodtató feladatok 
elkészítésében, annak érdekében, hogy minden feladatnál a legtökéle-
tesebb megoldások kerülhessenek a kódlapra. 9 nagykovácsi csapat került 
be a legjobb 10 közé. Közülük 6 csapatot hívtak meg az eredményhirde-
tésre, amelyen minden évfolyamból a körzet 6 legjobb csapata vehet részt. 
Ők már biztosan egy „bolyais” póló boldog tulajdonosai lehetnek. Izgatot-
tan várjuk az eredményhirdetést, amelyre november 21-én kerül sor.

További kiemelkedő eredmények:
3. évfolyam, 70 csapatból: 
7. hely 3.c csapata: Haaz Réka, Móricz Luca, Jónás Aliz, Szegedi Hunor, 
felkészítő tanár: Bertalanné Boros Kinga  
21. hely 3.a csapata: Molnár Lilla, Torvaji Nóra, Mahler Benedek, Borók 
Márton, felkészítő tanár: Balik Monika  
22. hely 3.d csapata: Nagy Miléna, Lővenberg Nóra, Kunos Abigél, Keszei 
Katalin, felkészítő tanár: Daruka Judit  
31. hely 3.c csapata: Bolváry Luca, Hevér Vilma, Erdős Lilla, Kovács Nimród, 
felkészítő tanár: Bertalanné Boros Kinga
4. évfolyam, 96 csapatból: 
19. hely 4.b csapata: Kiss Izabella, Erdős Kata Édua, Kópházi Kamilla, Papp 
Levente, felkészítő tanár: Veres Ildikó  
21. hely 4.a csapata: Ács Kira, Veverka-Csipler Olivér, Zsigmond Balázs, 
Zgyerka Kinga, felkészítő tanár: Lipákné Kálóczi Gyöngyi  
22. hely 4.b csapata: Hegyesi Anna, Tuba Lídia, Sebők Zsófia, Tafferner 
Márton, felkészítő tanár: Veres Ildikó
6. évfolyam, 83 csapatból: 
25. hely 6.a csapata: Szabó András, Láng Mihály, Győrffy Zsolt, Balla Áron 
Bendegúz, felkészítő tanár: Hanula Krisztina
7. évfolyam, 72 csapatból: 
8. hely 7.a csapata: Horváth-Deli Júlia, Kővári Melinda, Milbauer Panna, 
Vajdics Fanni, felkészítő tanár: Kakukné L. Emília  
19. hely 7.b csapata:Gomola Patrik, Szegedi Gyöngyi, Simon Keve,  
Trencsánszky Zsófia, felkészítő tanár: Kakukné L. Emília
8. évfolyam, 54 csapatból: 
10. hely 8.b csapata: Bertalan Csongor, Havady Patrik, Papp Ágoston, 
Török Huba, felkészítő tanár: Bárány Judit
Gratulálunk az eredményes versenyhez!

Bolyai Anyanyelvi  
Csapatverseny
Hanula Krisztina magyartanár

A legjobb 10 közé jutott csapatok:
3. osztály 
Csapatnév: Ábc-falók
1. diák: Pethő Édua
2. diák: Tőgyi Lujza
3. diák: Tőgyi Huba
4. diák: Kiss Olivér
Felkészítő tanár: Erdőszegi Klára
Csapatnév: Könyvmolyok
1. diák: Mátyás Dóra
2. diák: Bognár-Incze Orsolya
3. diák: Lővenberg Nádja
4. diák: Rantal Sára
Felkészítő tanár: Erdőszegi Klára
5. osztály
Csapatnév: Onomatopoeticon
1. diák: Andersen-Soós Emma
2. diák: Holics Hanna
3. diák: Környei Kristóf
4. diák: Torvaji Kinga
Felkészítő tanár: Kakukné L. Emília

6. osztály
Csapatnév: Bagjok
1. diák: Németh Eszter
2. diák: Simon Zselyke
3. diák: Ilcsik Boglárka
4. diák: Somorjai Dorka
Felkészítő tanár: Hanula Krisztina
8. osztály
Csapatnév: Lángoló medveföld
1. diák: Barlay Emese
2. diák: Földesi Katinka
3. diák: Golda Ilona
4. diák: Láng Borbála
Felkészítő tanár: Bárány Judit
Csapatnév: Négyfejű sárkány
1. diák: Sallay Róza
2. diák: Kostyál Hanna
3. diák: Rákóczi Bianka
4. diák: Telek Bence
Felkészítő tanár: Bárány Judit
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Novemberben ismét megrendezésre került iskolánkban az alsós mese-
mondó verseny. 14-én kedden az 1-2. osztályosok, 15-én szerdán a 3-4. 
osztályosok mérték össze tudásukat. 
Mindkét délután érdekesen és hangulatosan zajlott a verseny. A zsűrinek 
nagyon nehéz dolga volt a 76 gyermek közül kiválasztani a legjobbakat. 
(Ez úton is köszönjük munkájukat. )
Idén nem I., II., III. helyezéseket osztottunk, hanem arany, ezüst és bronz 
okleveleket. Az arany minősítést elért tanulók könyvjutalmat kaptak. 

Arany minősítést kaptak:  
1. o. Pesei Szille 1. a  2. o. Borsos Kincső 2.a
 Csengeri Noémi 1. a   Fábián Hunor 2.a
 Halász Bíbor 1. a   Harka Hanna 2. b
 Budai Dóra 1. c   Baier Emma 2. c
 Karlócai Lőrinc 1. c   Schumy Liza 2. c
 Váczi Réka 1. c    Tompa Noémi  2. c
3. o. Szabó Csongor 3. a
 Hevér Vilma 3. c
 Móricz Luca 3.c
4. o. Zgyerka Kinga  4. a  4. o. Papp Levente 4. b
 Földesi Csaba  4. b   Kiss Izabella 4. b
 Sebők Zsófia  4. b   Pesei Panna 4. c
 Erdős Kata  4. b   G. Kovács Mandula 4. c
 Tuba Lídia 4. b   Gulyás Dorka 4. c

Kiemelt arany minősítést kaptak: 
 Csengeri Noémi 1. a, Schumy Liza 2. c, Szabó Csongor 3. a, 
 Papp Levente 4. b osztályos tanulók. 
Közülük Schumy Liza képviseli iskolánk 1-2. évfolyamát, Papp Levente pe-
dig a 3-4. évfolyamát a pátyi területi versenyen. Nagyon szorítunk nekik. 

„Oly jó néha angyalt lesni,
s angyalt lesve a csillagok közt

Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni, mesék

tavában megferedni s a mesék
tavában elmerülve ezt a

világot szebbé tenni.”
    (Wass Albert)

Mesemondó verseny
Erdőszegi Klára tanító

  1-2. évfolyam

  3-4. évfolyam

Ebben az esztendőben az 
iskolarádión keresztül emlékez-
tünk meg anyanyelvünkről. Az 
alábbi szöveg hangzott el: 
„A mai nap ünnep, akkor is, ha 
nem jelöli piros betű a naptárban. 
Anyanyelvünk az ünnepelt, még-
pedig azért, mert az Országgyűlés 
ezelőtt 6 évvel november 13-át a 

magyar nyelv napjává nyilvánította annak emlékére, hogy 1844-ben V. 
Ferdinánd magyar király ezen a napon szentesítette a magyar nyelvet hi-
vatalossá tévő törvényt.  
Anyanyelvünk – bár régóta létezik – hivatalos államnyelvvé, vagyis a 
törvénykezés, az ügyintézés nyelvévé csak ezelőtt 173 évvel vált.
Nyelvünk jelentőségét, nagyszerű voltát sokan sokféleképpen fogalmaz-
ták meg. Most hallgassunk meg néhányat közülük!
Több mint 150 évvel ezelőtt Giuseppe Mezzofanti olasz bíboros és 
nyelvész egyik ismerősének a következőket mondta a magyar nyelvről, 
amelyet 57 más nyelven kívül szintén beszélt: 
„Tudja, melyik nyelvet tartom a görög és latin mellett, minden más nyelv 
előtt, leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább 
fejlődésre képesnek? A magyart! Az új magyar költők verseit ismerem, 
ezeknek dallamossága teljesen magával ragadott. Ügyeljen, ebben a 
nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni egy költői lángész, aki teljes-
séggel igazolja jóslatomat. A magyarok, úgy látszik, még maguk sem tud-
ják, micsoda kincs lakozik nyelvükben”. 
A 120 éve született nagy író, Tamási Áron így vélekedett:
„A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket 
az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetek-
ké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek 
alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányzott életösztön  
szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes erő és 
hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és 
becsület illeti őt.” 

Kosztolányi Dezső, a XX. századi magyar irodalom egyik kimagasló alakja, 
a magyar nyelv őszinte híve egyik tanulmányában írta a következő mon-
datokat:
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolko-
zom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem 
külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mé-
lyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rej-
télyként.” (Ábécé a nyelvről és lélekről).
2017-ben ki mással fejezhetnénk be anyanyelvünk méltatását, mint a 200 
esztendeje született nagy költővel, Arany Jánossal?
Mindannyian ismerjük a műveit – ki többet, ki kevesebbet –, de 
versszámtól függetlenül mindenki egyetért abban, hogy lélegzet- 
elállítóan szép nyelvezettel írta műveit. Ezt egyrészt a tiszta lelkű magyar 
embernek, másrészt a zseninek, harmadrészt az anyanyelvét varázslatos 
módon használó költőnek köszönhetjük. 
2 évvel ezelőtt számítógépes vizsgálatoknak vetették alá költeményeit, 
és bebizonyították azt az addig is emlegetett adatot, hogy ő az a költőnk, 
aki a legnagyobb szókinccsel írta műveit. A közel 290 ezer szóból, amit 
műveiben leírt, kb. 60 ezer szót használt.
Legyünk büszkék az Arany János-i örökségre, s igyekezzünk anyanyelvün-
ket mi is az őt megillető tisztelettel és alázattal használni!”

A magyar nyelv napja
Bárány Judit magyartanár



2015. március4

Nagykovácsi Általános Iskola – Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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2017. november 7-én a Pedagógiai Múzeum két munkatársa látogatott 
el hozzánk, és a gyerekek a „Régi idők iskolája” című előadás részesei 
lehettek. A rövid bevezető után a tanulók az előadás keretében, csopor-
tokban dolgozva kipróbálhatták a palatáblát és megpróbálhattak pen-
nával is írni. Megtapasztalhatták, ez utóbbi mennyire nehéz, és hogy a 
tinta milyen nehezen lemosható a padokról. Láthatták, mennyire kellett 
vigyázni vele és érzékelhették, mennyivel könnyebb írni, rajzolni a mai 
íróeszközökkel. A büntetési formák régi módszereiről csak pár szó esett, 
de azért a „híres” szamárfület mindenki felpróbálta. A gyerekek nagyon 
élvezték az előadást, és nekünk is élmény volt látni, milyen ügyesen bán-
tak a régi idők taneszközeivel.

Régi idők iskolája
Szilágyi Domino pedagógiai asszisztens

Kedden voltak nálunk a Postamúzeum-
ból interaktív kiállítást tartani.
Megmutatták, hogy lehet két konzerv-
dobozból, meg madzagból működő 
telefont csinálni. Milyen volt egy tele- 
fonközpontban dolgozó nő élete, mi-
lyen volt a régi telefonon a beszélge-
tés.
Meséltek még a mobiltelefon fejlő- 
désről, hogyan lett a három kilós tele- 
fontáskából érintő képernyős kb. 170 
grammos mobil.
Nekem és mindenki másnak nagyon 
tetszett!

Postamúzeum látogatása 
iskolánkban
Pásztor Áron 4.a

„Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar,
Holder Knabe mit lockigem Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh“

Szeretettel meghívjuk
a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

ünnepélyes képviselő-testületi ülésére, 
amelynek napirendje: 

közmeghallgatás

és egyúttal
a nemzetiségi közösség azt követő

ünnepi adventi estjére 

2017. december 15. napján 18.00 órára  
az Öregiskolában

Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevében

Dr. Klein Ferenc
elnök

Boldog Karácsonyt !
Frohe Weihnachten !
Oh du fröhliche, oh du selige, 
gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, oh Christenheit!

Örömteli, békés Karácsonyt, és az új esztendőben  
jó egészséget és sok örömet kívánunk minden itthoni  
és határon túli Nagykovácsinak.
Wir wünschen allen in und ausser Ungarn lebenden  
Kowatscher fröchliche und friedliche Weinachtszeit und 
für das neue Jahr Glück, Gesundheit und Freude. 

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Kowach

Dr. Klein Ferenc elnök 

A kitelepített Kovácsiak képviseletében  
Mandl Péter, Pitz Péter és Mandl Mátyás  

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

...egy újabb ünnepnap hétköznap, 
hétfőn este Nagykovácsiban! Felkértek, 
hogy „szerepeljek” egy szent ügyben: 
hálaadás a magyar nyelvért, az ANYA 
nyelvünkért, szent örökségünkért! Oda 
hívtak, hogy adjak, erre annyit kaptam, 
hogy még a csuklós busszal sem tudtam 
volna az egészet, egyszerre elhozni, ezért 
egy részét ott hagytam! Hogy máskor is 
visszatérhessek! Nagykovácsiba.

Csizmadia Béla Marosvásárhelyről 

Nyelvünk 
Káljátek scsak fel mámokám, ébreszt reggelente édesanyám. 
Háj Péterke, háj Ádriánka, szól lustuló öcséimnek. Hájtok. Kész van a sült 
málé, a dulcsácát es béhoztam. 
Kis-ki vássá mág az ágyat. Ötödzedek, mosogyadtok mág, s hájtok scsak 
enni. Serénykén. Ez utóbbi szót nyomatékosabban hozzá téve. 
Édesanyám így beszél hozzánk, csángósan. Ki álmosabban, ki 
éberebben, felkeltünk, felöltözünk, beágyazunk, megmosakszunk, és 
megreggelizünk. Ha ettünk, s a ruhánkat és körmünket is ellenőrizte, 
útnak ereszt minket. Menjátek mámokám békévál, még odaszól 
kapunyitás közben. Maradgyan békévál mám. Búcsúzunk tőle. 
Kilépve a kapun, a tanárainkkal találkozunk, akik buszról szállnak le, 
városból jönnek mindennap. Köszönünk nekik. Románul. Ők városiak, 
románok és idegenek. 
Ha osztálytársakkal futunk össze az utcán, már románul beszélünk. Mert 
valahol mögöttünk ott vannak tanáraink. És meghallhatják. De ha falusi 
bácsival, vagy nénivel találkozunk, nekik még csángósan mondjuk hogy: 
jövögát? menegát? Hogy máshogy köszönhetnénk? Hisz ők máshogy 
nem beszélnek.
Az iskolába, csak titokban, sugdolózva csángózunk. Amit bárki 
meghallhat, azt románul mondjuk. Délután, haza fele menet, nagyapám 
olvasóját mormolja a kapu előtti padon. Nagytátokám! Kiáltom messziről. 
Nagyapám mosolyogva megkérdezi. Bé tért fiam a sok tanyítás ma es a 
fájádba? Bé, nagytát, dá mind rományul. S nevetve lépek be a kapun.
Itthon vagyok. A házunkba. A nyelvembe.
Néha kérdezgetjük a felnőtteket, miért van ez így. Nyakunkat szoriscsiák, 
dá mágfordul még a kárák. Mondja vala nagyapám. 
Esztendők elmúltával, nagyapám mondása igazzá vált.
Hétfőn, november 13-án, ünnepelni hívtak. A nyelvem Ünnepére. 
Hogyan mondjam el, hogy miért drága nekem a nyelvem?
Mélyen. Odabent. Az édesanyám ébresztő szavai csilingeltek. Régről. 
Távolból. Otthonról.
Oly édesen.
Büszkeséggel töltött el, hogy engem, csángóként hívtak erre az ünnepre.
Hogy beszéljek árról, ahogy beszélek. Hogy mondjam el, hogy miért 
fontos, miért jó és miért kell nekünk. A nyelvünk.
Nagytátokával, nagymámokával, mámokámval, tátokával, hugescskám, 
nénikém, bágyékém, zescséim beszélt nyelve. A falum nyelve.

Hallottuk az iskolába tiltását. Hallottuk a templomba tiltását. De otthon 
szabad volt. Otthon még a macskáinknak is csángóul mondtuk, hogy: 
kötsz mascska.
A nyelvem a gyökerem.
A nyelvem a családom.
A nyelvem én vagyok.
Én, egy csángó (Diósi) Felicia, Lujzi-Kalagorból.

Ui. Köszönjük vendégeinknek, támogatóinknak. A szereplőknek.  
Nagyoknak és kicsiknek. Köszönjük MINDENKINEK, akinek fontos 
anyanyelvünk.
További írásokat, képeket találhat honlapunkon: 
linumfoundation.eu/az-en-podiumom

Szomolányi Attila

26 évvel ezelőtt avattuk fel a haranglábat és lélekharangot a temetőben. 
Részletek az akkor elhangzott beszédből.
 „Ma, a Krisztus születése utáni 1991. esztendőben kijöttünk a temetőbe a 
Halottak napján, hogy virágot helyezzünk el elhunyt szüleink, rokonaink, 
barátaink, ismerőseink sírján. A mai nap kivételesen néhány szót szeret-
nék szólni az élőkről, önmagunkról. 
Több mint egy éve Deme Zoltán kezdeményezésére a NPE elhatározta, 
hogy új haranglábat állít fel (a temetőben) egy hozzáillő lélekharanggal. 
Sterk Katalin készítette a tervet. Simon János kiemelkedő szakértelmé-
vel és több napi munkájával járult hozzá, hogy elkészüljön a harang-
láb.

Befejezésül idézem egy öz- 
vegyasszonynak a sorait, aki “a 
jő Isten kegyelméből szeretet-
tel” adományozott 2000 Ft-ot a 
lélekharang megvásárlásához. 
Szeretnék kezet csókolni neki, 
mert megerősített sokunkat 
hitünkben, abban, hogy az 
összefogásnak van értelme. 
Isten adja, hogy ezekben a pil-
lanatokban ne csak a holtakkal 
keressük a békét, hanem fogjuk 
meg egymás kezét és köz-
ségünk, országunk érdekében 
haladjunk együtt azon az úton, 
amely egy szebb, könnyebb 
jövőbe vezet! 
A felszentelés után szólaljon 
meg a harang kivételesen 
az élőkért, miértünk, mind-
nyájunkért! 
Hozzon nekünk a harang 
messze hangzó szava békét! 
Uram, hallgasd meg kérésün-
ket! Ámen! 
Szomolányi Attila”

Ui. Dr. Zombori Lajos (Az Alapítvány Nagykovácsiért akkori elnöke) az 
ÖsszeKovácsoló akkor megjelent köszönő írásában közel 100 nevet so-
rolt fel, akik munkájukkal, pénzügyi támogatásukkal hozzájárultak ah-
hoz, hogy megvalósíthattuk fenti terveinket.
A lélekharangot az őrbottyáni Gombos harangöntő családtól vásároltuk. 
Az eredeti írásokat megtalálhatják a linumfoundation.eu honlapon

Értünk is szól a lélekharang

A TITOK – A magyar nyelv napja 
Néhány gondolat a 73. Pódiumról
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Az INPP módszer (Institute for Neuro Physiological Psychology) okta-
tása világszerte folyik, és 2004 óta Magyarországon is elérhető. E tan-
folyam immár 20 éve komplett, csoportos fejlesztői eszközt ad óvo-
dai/iskolai pedagógusok, fejlesztő pedagógusok kezébe. 
Nemcsak az INPP Gyakorlatprogram végeztetése hozhat eredményt, 
de a módszer által felfedett elméleti összefüggések is igen értékes 
információkhoz segítik a gyermekekkel foglalkozó oktatási szakem-
berek széles körét.  A módszer világos magyarázattal szolgál a tanu-
lási, viselkedés és mozgáskoordinációs problémák hátterében lapuló 
fizikai okokról.
A Nagykovácsi Kispatak Óvodában ezt a kivételesen hatékony mód-
szert kívánjuk beépíteni a szakmai tudásbázisba és a napi pedagó-
giai gyakorlatba. Intézményi költségvetésünk és a Nagykovácsi 
Óvodásokért Óvodai Alapítvány által nyert Civil pályázati forrás támo-
gatásával 14 pedagógus képzése vált realitássá.
Az őszi szünet idején vettek részt pedagógusaink a Magdalena 
Zweegman-Kocsis által vezetett három napos INPP továbbképzésen. 
A képzésen résztvevők megismerhették: a megkésett idegrendszeri 
fejlődés fogalmát, az egyes reflexek szerepét a tanulási, viselkedési 
problémák hátterében, az éretlen reflexrendszer jellemzőit és követ-
kezményeit, a reflexrendszer érettségét vizsgáló teszteket, az óvo- 
dás és iskolás korban elvárható auditív, vizuális és motoros készsé- 
gek fejlettségének vizsgálatára irányuló teszteket és az óvodai/iskolai 

alkalmazás feltéte-
leit.
A Gyakorlatprog- 
ramot© pedagó-
gusaink a képzés 
harmadik napján 
tanulhatták meg. 
Saját tapasztalati 
úton, a gyakorla-
tok kivitelezését 
precízen elsajátítva 
végezték a gyakor-
latokat. A diagnosz-
tikus felmérés alap-
jainak tanulását 
kolléganőnk gyer- 
meke segítette, 
akin a tanfolyamot 
vezető szakem-
ber „teszt-alanyként” mutatta be a folyamat egészét. A tanfolya-
mi résztvevők gyakorlatban is bebizonyították, hogy a teszteket 
megfelelően elsajátították, és ennek alapján kapják meg a Tanúsít-
ványt.
A képzés eredményeként 2018/19-es nevelési évben óvodánk több cso-
portjában is bevezetésre kerül az INPP módszerre épülő mozgásfejlesztés, 
mely szoros együttműködésre épít a szülőkkel és a rendszeres gyakorlás 
által segíti a problémás területek fejlődését.
További információk a programról: www.oriasleszel.hu

INPP továbbképzés  
pedagógusoknak
Szabó Orsolya

Akinek legalább egy gyereke van, az pontosan tudja, milyen gondot 
jelent a kinőtt ruhák egyre növekvő hegye a házban. Hát még ha kettő 
vagy három gyerek után növekszik ez a kupac.
Erre a problémára próbáltunk valami szervezett megoldást találni, így 
akadtunk rá a Cotcot csere-bazár ötletére. Felnőtt ruháknál már be- 
vált ez a környezettudatos ruhacsere módszer, ezt kicsit átalakítottuk, 
hogy mi itt Nagykovácsiban gyerekruhákat csereberélhessük.
Első lépésként időpontot és helyszínt kerestünk a rendezvénynek,  
és szerencsénkre az óvoda, mint „zöld ovi” azonnal felajánlotta, hogy 
rendezzük meg náluk, szívesen támogatnak egy olyan kezdemé-
nyezést, aminek a lényege, hogy kevesebb ruha landoljon a szemét- 
ben! És ha ezt tovább gondoljuk, a kevesebb alapanyag kevesebb 
felhasznált energiát jelent, kevesebb előállítással és szállítással járó 
szennyezést. 
Következő lépésként kitaláltuk a cserebere rendszerét: a hozott gye- 
rekruhákat érkezéskor önkéntesek átnézik és értékelik, majd ez alap-
ján kapnak az elszánt anyukák petákokat. Végig nézik a börze kínála-

tát, aztán a kiválasztott ruhadarabokkal a „kasszához” állnak: a petákok 
leadásával annyi ruhát vihetnek el, amennyit a petákok érnek. 
Innentől a többi már könnyen ment: néhány helyi lakos segítségével 
elkészültek a plakátok, a segítők kitették őket a faluban és indult a  
visszaszámlálás. 
És november 11-én lezajlott a cserebere. A programnak helyet bizto-
sító oviban sokféle anyuka megfordult, a többség a környezettuda-
tosság és az otthoni felesleges ruhahegyek csökkentése miatt jött, és 
sokaknak tetszett a gazdaságos, pénz nélkül megoldható ruhatárfris-
sítési gondolat is, de volt, aki csak a hangulat kedvéért jött el, hogy 
részese lehessen a közösségnek.
A fogadtatást látva elhatároztuk, hogy rendszeresítjük a cserebörzét, s 
időről időre újat szervezünk. A következő alkalom terveink szerint de-
cemberben lesz, gyerekruhák mellett már cipők és játékok is jöhetnek!
Ami pedig a bazár végén megmaradt ruhákat illeti, semmi nem vész 
kárba, karitatív szervezeteknek adjuk minden második alkalom után. 
Ehhez egyébként várjuk folyamatosan a javaslatokat, hogy olyan 
kisebb segélycsoportokhoz is eljuthassanak ruhák, akikhez kevesebb 
adomány érkezik. 
Reméljük, hogy elindítottunk valamit, ami sokakat hoz mozgásba, 
ráadásul még a környezetnek is kedvez. 

Találkozunk legközelebb december 16-án, szombaton!

Ruhámat a ruhádért – 
egy „Zöld” kezdeményezésről
Pálfi Nóra
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– hangzik fel évről évre a jól ismert dal az óvodai lámpás felvonulás 
alkalmával.
Szent Márton az önzetlenség, jószívűség és segítőkészség 
megtestesítője, aki köpenyét megosztotta a ruhátlan koldussal, hogy 
enyhítse kínjait.
A történet megismerése alkalmat ad arra, hogy gyerekeinkben is elül-
tessük ezen tulajdonságok nagyszerűségét.
Az óvodai lámpás felvonulás hagyományához hozzátartozik a Tisza 
István téren megcsodálható tökfaragványok 
látványa is, amiket lelkes óvó nénik és családok 
készítenek.
A Pillangó csoportban, ebben az évben is a 
szülőket hívtuk segítségül, hogy együtt valósítsuk 
meg elképzelésünket.
Szent Márton legendájához kapcsolódva a libaól-
ba bújt Mártont jelenítettük meg jó hangulatban, 
egy lelkes szülői csapattal és volt pillangós test-
vérekkel.
Az elkészült remekművel az idén is eredménye- 
sen szerepeltünk a kiállított tökfaragványok 
versenyén. A szavazatok alapján csoportunk alko-
tása, a „Márton a libaólban” első helyezést ért el.
Köszönjük valamennyi alkotótárs kreatív 
munkáját, és jövőre Veletek ugyan itt!

„Szent Mártonnak  
ünnepén...” 
Szabó Éva Pillangó csoport

Mindig nagy előkészület előzi meg egy-egy jeles nap megünneplését 
az óvodában. Évről-évre igyekszünk olyan élményeket nyújtani a gye- 
rekeinknek, melyek során játékos formában átélhetik, megérthetik az  
adott ünnep jelentését.

Sok éve dolgozva a Süni csoportban az a törekvésünk, hogy ezek a jeles 
napok újabb tartalmakat kapjanak. Idén sem maradt el a kis lámpások 
készítése, eljátszottuk Márton történetét, cipeltünk tököt, meglestük 
a libát, a nagyobbak rajzoltak igazi libatollal tintába mártva. Mégis mi 
adta a legnagyobb élményt?  Mónika néni segítségével és az összes  
gyerek kéz mozgósításával rétest készítettünk.  Almát reszeltünk, túrót 

kevertünk, tojáshabot felhőcskévé felvertünk. A közösen szedett és 
feltört diót is felhasználtuk a töltelékhez. 
 A hozzávalókból a gyerekek kimérték az adagokat, összegyúrták a tész-
tát. Míg a tészta a meleg lábos alatt pihent, Mónika néni a gyerekekből 
„gyúrt” tésztát, eljátszották énekkel, mozgással a rétes készítését. Ez után  
jött  a java! Úgy kellett a tésztához nyúlni, akkorára kellett nyújtani, mint 
Márton köpenyét, hogy mindenkinek jusson. Csodálatos módon a tészta 
gyönyörűen alakult a  kis kezek alatt és teljesen befedte az asztalt, amin 
nem győztünk ámulni! Az előre elkészített töltelékekkel aztán feltekere-
dett a rétes kígyónk, megsütöttük és a lámpás felvonulás előtt jóízűen 
megettük. Reméljük, mindenkinek jutott belőle! 

Márton köpenye
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Sport

Javában zajlik a bajnokság, melyben három csapatunk is érintett.
A sort serdülő fiaink nyitották, akik Dunakeszire látogattak el a város 
vadonatúj sportcsarnokába, ahol az eddig szinte veretlen, tabellavezető 
házigazdák ellen játszottunk. Sérülésektől és betegségektől megtizedelt 
csapatunk előtt le a kalappal, derekasan felvették a kesztyűt a hazaiakkal, 
de sajnos a mérkőzés végén megmutatkozott ellenfelünk több éves 
rutinja és tudása.
Hazai mérkőzéseinket saját pálya hiányában zömében Törökbálinton 
játszuk. Serdülő lányaink itt fogadták soron következő ellenfelüket, 
a Gödöllőről érkezett FŐNIX ISE leány csapatát. A mérkőzés remek 
hangulatban telt. Gyönyörű megmozdulásokat lehetett látni mindkét 
csapat részéről. Mérkőzésvezetőink szigorú, bár igazságos ítéletei 
mellett nem volt durvaság tapasztalható, ami ebben a sportágban azért 
előfordul. Bár ellenfelünk vitte el a két pontot, a lányok vidáman jöttek le 
a pályáról és köszönték meg a játékot.
November 18-án az Országos Gyerekbajnoki FU14-es fordulóink 
következtek, ahol rendezőként igen korai 8:00 órás időpontban futottunk 
neki az első meccsünknek.
Hazaiként Gyál csapatával játszottunk. Reménykedtünk, hogy a fiúk 
idejében lefeküdtek előző este aludni, mert nem szerettem volna 
meglepetést a részükről. Szerencsére ellenfelünk álmosabb volt, mint 
mi. Folyamatos és gyors irányváltásokkal és remek irányítói munkával 
kerekedtek a srácok az ellenfelük fölé és nyerték a meccset 23-14-re.
Másik aznapi ellenfelünk a tabellavezető és veretlen tököli csapat 
volt. A fiúk derekasan küzdöttek, hősiesen helytálltak, de nem bírtak 
ellenfelükkel.
Nem csüggedünk, hisz a tököli csapatot mi követjük a tabellán a 2. 
helyen, a félévi fordulók végén pedig a felsőházban folytatjuk.

Nagylányaink zárták a sort Salgótarjánban, ahol a helyi csoport 3. 
Salgótarjáni Strandépítőkkel játszottunk. Ellenfelünk közel 2 fejjel 
magasabb játékosokból állt, ezért sokat küzdöttünk minden sáncolásnál. 
Sajnos szaladtunk az eredmény után, de a lányok minden dicséretet 
megérdemelnek.
OSB serdülő fiú csapatunk tagja, Kosztoványi András november közepén 
részt vett a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) fiú kiválasztó napján, 
ahol 123 gyermek mutathatta meg kézilabda tudását. 
Büszkeséggel tölt el, hogy Andris ezen a megmérettetésen bejutott a 
következő körbe, melyre december 17-én kerül sor. NAGYON SZORÍTUNK 
NEKI!!!

Gyere közénk és éld át a kézilabda varázsát, a játék örömét! A Nagykovácsi 
Sólymok SE szeretettel 
várja a 2002 és 2010 
között született fiúkat 
és lányokat, akik 
szeretnék kipróbálni 
magukat ebben a 
remek sportágban!

Novemberi 
kézilabda naptár
Hajóssy Réka utánpótlás edző

November közepén befejeződtek az őszi Bozsik tornák és fesztiválok, 
innentől kezdve a téli futsal bajnokságra és a téli teremtornákra 
készülünk. Tavaly megmutatkozott már minden korosztálynál, hogy a 
teremlabdarúgás egy teljesen más “kávéház”, mint a füves játék, nem csak 
a pálya méretéből és borításából adódóan, hanem a technikai megoldások 
és poziciós játék tekintetében is. Ebben a sportágban még kezdők vagyunk, 
de igyekszünk a heti két edzésen belerázódni ebbe a sportágba is.
Ebben az évben U11-es csapatunkkal neveztünk a Szövetség által kiírt 
futsalbajnokságba, ahol igen komoly megmérettetés vár ránk. Minden 
bizonnyal nem a Bozsik tornákon megszokott sokgólos győzelmek várnak 
ránk, és az általunk felépített, írányított játék, hanem a folyamatos nyomás 
alatt való megfelelés, így alaposan meg kell szervezzük a védekezésünket, 
hiszen ellenfeleink zömében ezt a játékot játszák parkettán folyamatosan. 
Nekünk nincs méretes parkettás pályánk, de van szívünk, eszünk, 
lelkesedésünk...

Várjuk az izgalmasnak ígérkező téli menetrendet...

Szeretettel várjuk a labdarúgó palántákat, akik mozogni, sportolni 
szeretnének és részesei lenni egy remek közösségnek, a Sólymok 
csapatának!
Nagykovácsi Sólymok SE

Készülünk 
a téli menetrendre
Herold István utánpótlás edző
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Szinte belegondolni is elképesztő, hogy több mint 10 éve kezdtük. A 
cél kezdetben egy közösség létrehozása volt, rengeteg szeretettel, 
törődéssel, focival. Semmi eredménykényszer, csak foci...
Aztán teltek az évek, gyarapodott a létszám, és ahogy telt az idő, egyre 
több lett a polcokon az érem, a kupa, az oklevél. Szép lassacskán az ifjú 
labdarúgóknak köszönhetően felnőttünk. Az eredmények rövidesen  
köteleztek minket, már nem mehettünk úgy ki a pályára, mint a környék 
ügyes csapata, már többek voltunk, az ellenfelek tartottak tőlünk.
Bajnoki címek, dobogós helyezések, gólkirályok, fair play díjak. A heti két 
edzés lassan három lett, és egyes korosztályokban ma már heti 4 edzés 
is van azoknak, akik technikai edzésre járnak. De a fejlődés megállítha-
tatlan, hiszen ebben az évben már elkezdődtek a személyi edzések is. 
Egyre több edzés, egyre magasabb célok, minőségileg megváltozott 
edzésmódszerek, hiszen minden edzőnk diplomás szakember.
Így áttekintve, néha kicsit túl gyors is a tempó, de nem állhatunk meg, 
hiszen mint ahogy már írtuk, a név kötelez...

A JEGESMEDVE NEM JÁTÉK...
Persze vannak kudarcaink is, ilyen egy egyesület életében aprónak tűnő 
kudarc: az, ha valaki befejezi a focit, ha valakiből nem sikerül kihozni a 
maximumot, de kudarc minden egyes vereség, minden egyes kapott gól, 
ilyenkor ismét nekirugaszkodunk, egyeztetünk, hogy mit rontottunk, mit 
lehet jobbá tenni. 

Tanítunk, nevelünk, egymástól tanulunk. 
Ugyanakkor fontos, hogy nyomot hagyjunk 
a település életében, ezért szervezünk 
tornákat, programokat, még akkor is, ha ez 
évente 5-6 napon kicsit nagyobb forgalom-
mal, több parkoló autóval jár, kicsit hango-
sabb a bíztatás, nagyobb a tömeg. Igazi 
élet van ilyenkor a pálya körül, eddig még 
mindig jó rendezők voltunk, jó hírét vitték 
Nagykovácsinak a nálunk megforduló al-
kalmi vendégek.  
Hisszük, hogy a foci nálunk kezdődik, 
vagyis nálunk érdemes kezdeni, mert ered-
ményeink igazolják, hogy a befektetett 
munkának van eredménye.

SIKER...
Ahogy itt az újabb apró siker, Tarnóczi Tas a NUSE bajnoka és U19-es fo-
cistája, az Amerikai Iskolával vett részt egy nemzetközi tornán Kijevben, 
ahol bekerült az All Star csapatba, a torna legjobb játékosa lett. 
Rövidesen indulnak a nemzetközi tornák a NUSE labdarúgóinak 
közreműködésével és a téli futsal bajnokság, így nem pihenhetünk.

TOBORZÓ...
Megkezdődik a téli igazolási - átigazolási szezon, ezért várjuk azokat az 
idősebb játékosokat, akik 2004-ben és hamarabb születtek és minda-
zokat, akik egy kiváló és sikeres közösséghez szeretnének tartozni, na- 
gyon fiatalok, talán még olvasni sem tudnak, netán csak most ismerked-
nek a focival!
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csatornánkon, ahol a leg- 
gyorsabban értesülhetsz egyesületünk életéről! 
Ha tartozni szeretnél egy közösséghez, elmúltál 5 éves és a foci a min- 
dened, akkor szeretettel várunk csapatunkba!

www.nuse.hu
foci@nuse.hu
tel.: 06 30 857 3836 
 
MINDEN KEDVES 
OLVASÓNAK BÉKÉS 
BOLDOG ÜNNE-
PEKET ÉS KELLE- 
MES KARÁCSONYT 
KÍVÁN A NUSE - A 
JEGESMACIK VALÓ-
DI CSALÁDJA!

HAJRÁ NUSE! HAJRÁ 
NAGYKOVÁCSI!

NUSE - ismét eltelt egy év
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár hírei 

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

November 17-én pénteken könyvtárunk Dragomán György írót, műfordítót 
látta vendégül. Az író-olvasó találkozónkon Járvás Péter beszélgetett 
a Pusztítás könyve, Fehér király és a Máglya című regény szerzőjével. 
Dragomán Györgynek Nagykovácsiban is számottevő olvasóbázisa van. 
A párbeszéd során megtudhattuk az alkotó egy sajátosan felépített axi- 
óma szerint írta meg regényeit, szigorúan ügyelve arra, ebből a keretből 
ne lépjen ki írás közben. Az író aprólékossága, művészi fegyelme a művek 
olvasása során is érzékelhető, ezt a benyomást erősítette tovább az este.  
A pályamű és a személyes életút kulcseleme a Hatalomtól független létezés 
és alkotás megteremtése, megőrzése. A találkozó a szerző sokoldalú és 
érdeklődő személyisége, a beszélgetőtárs felkészültsége miatt, az érintett 
súlyos témák ellenére is jó hangulatú és oldott maradt. Lehetőség nyílt a 
könyvek dedikáltatására, így mostantól a könyvtári példányok is személyes 
ajánlással várják az olvasókat. 

Könyvtári híreink
Bata Zsófia, G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella könyvtárosok

Téli szünet a könyvtárban:
A könyvtár 2017. 12.22-2018.01.01-ig

ZÁRVA tart.

Író-olvasó találkozó
Bata Zsófia, G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella könyvtárosok

Ezen az őszön folytatódott az Öregiskola programkínálatában a már ha- 
gyománynak örvendő Aprók tánca sorozat. Czene Zsuzsa vérbeli néptánc-
pedagógus hosszú évek óta tartó lelkes, lendületes és szakmailag magas 
színvonalú munkájának köszönhetően már az egészen kicsi táncoslábúak 
is ismerkedhetnek a magyar népi tánccal és muzsikával havonta egy alka-
lommal. Hogy van ilyen lehetőség Nagykovácsiban, igencsak örvendetes 
dolog, hiszen nagy szükségünk van a népi hagyományunkhoz való vissza-
találásra, népi kultúránk újra felfedezésére - és ezt nem lehet elég korán 
kezdeni! 

Az idei tanév újdonsága, hogy a Rézpatkó néptáncegyüttes Zsuzsa néni és 
Kiss Zsolt bácsi  kezei között felnövő, tinikorú néptáncosainak vágya nyo- 
mán elindult a Tini táncház is, mely az aprónépét követi szintén havi rend-

szerességgel. Ámulva láttam, hogy ezek a fiatalok nemcsak lelkesek, hanem 
már most nagyon magabiztos és jó táncosok, rengeteg népdalt ismernek, 
és bizony, többségükben nem farmerban, hanem az alkalomhoz illő népies 
ruhában mennek mulatni! 
A táncházak autentikusságát a nagyszerű pedagógiai háttér mellett az adja, 
hogy a talpalávalót meghívott népzenészek húzzák. A táncot mindig egy-
egy férfi vendégoktató is tanítja, és a kicsik számára kézműves foglalkozás 
is van, Jóka Renáta vezetésével.
A legutóbbi alakommal (november 10-én) felnőtt táncház is volt a gyerekek 
mulatsága után. Számomra meglepő módon, egészen vegyes korosztályú 
közösség gyűlt össze az esti órákra: többen ottmaradtak a gyerekek és a 
kis tinik közül is, jöttek középiskolások, a felnőttek közül pedig voltak, akik 
gyermekeikkel együtt érkeztek. Különleges volt olyan táncházat látni, ahol 
ennyi féle korosztály táncolt együtt, köszönhetően a táncpedagógusoknak 
is, akik a legkisebbeket is bevonták a táncba! 

Várunk sok szeretettel az elkövetkező alkalmakra mindenkit, különösen 
azokat, akik eddig még nem jöttek, de fontosnak tartják megismerni, 
ápolni, továbbadni a magyar népzenei és néptánc kultúrkincset! Aki 
pedig idegenkedne tőle, hát, pont azért jöjjön el: az biztos, hogy igazi 
közösségi élménnyel válhat gazdagabbá!

Apróktól a felnőttekig – 
mind járja!
Péterváry Zsófia
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December 11. hétfő 9:00, 10:00, 11:00 - Meseerdő Bábszínház:  
A legszebb karácsonyfa
A Kópé bérlet 3. előadása

December 11. hétfő 17:00 - Az én pódiumom
A szeretetről advent idején.  
Közreműködnek a nagykovácsi gyerekek.

December 15. péntek 19:00–21:00 - Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai.  
Tánctudás nem szükséges.
Oktató: Vojczek Judit (70/378 5077)
Belépő: 1000 Ft/fő

December 16. szombat 10:00 - Karácsonyi családi Ringató  
Szomora Líviával
Családi belépő: 900 Ft

December 16. szombat 17:00 - Tisztelet Kodálynak.  
A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola emlékkoncertje

December 17. vasárnap 15:00-18:00 - Adventi családi délután.  
Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi 
Muzsikásokkal, kézműves foglalkozások az advent és a karácsony 
jegyében

December 18. hétfő 14:00 - Mindenki karácsonya

December 27. szerda 9:00 – Erdőjáró klub
A túra útvonala: Pilisszántó – Pilistető kilátó – Simon halála – Pilisszántó
Találkozó: Pilisszántó, buszvégállomás
Táv: 15 km, szintemelkedés: 500 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/9303457)

December 29. péntek 20:00-24:00 - Óévbúcsúztató buli
Hangulatfelelősök: a Tanband és a Shadows Magic Band

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Decemberi programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Október

Liliom 
November

Dániel, Balázs, Frigyes,  
Hédi Hermina, Róza

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

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

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

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

December 27-28-29-én  
Dr. Jakab Erika szabadságon lesz.

2018. 01. 02. Dr. Jakab Erika rendel 14-től 17-ig. 
(Dr. Kordé Izabella ezen a napon nem rendel)

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és B.Ú.É.K.! 

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:
december 01. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
december 08. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
december 15. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
 december 22. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
december 25.-26. Budakeszi orvosi ügyelet
  06-23-451-731
december 29. péntek 
 8-12 óráig a rendelőben
 12-19 óráig telefonon Dr. Koltay Angéla
2018. január 1. Budakeszi orvosi ügyelet
  06-23-451-731
január 05. 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
Október

Oszetzky Gábor  Péter (73)
Molnos Iosif (71)

Pereszlényi Sándor (88)

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
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Júniusban kaptuk Pataki Ildikótól a levelet, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium rajzpályázatot hirdet a Mobilitás Hét aprópóján.
6 éves Verus lányunk nagyon szeret rajzolni, elég ügyes is, meg-
próbáltuk. 
Aztán  figyeltem a honlapon, hogy sajnos nem lett dobogós, viszont 
néhány hét elteltével hívtak az oviból, hogy az irodában várja Verust 
egy nagy csomag. Nagy örömünkre 15. 000 Forint értékben egy szu-
per rollert nyert mint különdíjas!

Gratulálunk Verus!
Móriczné Csilla




