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Összesen négy alkalommal ültek össze településünk lakosai, 
civil szervezeteinek és önkormányzatának képviselői a TAK, 
azaz a Településképi Arculati Kézikönyv közös megalkotá-
sa céljából. A TAK célja a településkép védelme, az épített 
környezet vonzerejének megőrzése és a kialakításában min-
den nagykovácsi lakos aktívan részt vehetett.

Manapság a „politika” szót nem feltétlenül azonosítjuk a jó 
hangulattal és az összetartozás érzésével. Még egy olyan kicsi és meghitt hangulatú települé-
sen is hangoskodás, ellenségeskedés, személyeskedés övezi, mint Nagykovácsi. Mindenki 
tudja rólam, hogy nem vagyok politikus, a helyi önkormányzatba, a nagykovácsi közügyek 
intézésébe a legutolsó önkormányzati választások eredményeként szálltam be, vállalva termé-
szetesen a politikával járó felelősséget és negatívumokat. Ennek ellenére sokszor elcsodálko-
zom és megdöbbenek, milyen indulatok ébrednek emberekben egymás iránt, hogy mennyire 
nem figyelünk a másikra, mennyire nem tudunk vagy akarunk vitatkozni, hogy sokszor milyen 
mértékben nem látjuk a fától az erdőt, vagyis azt, hogy a „közügyekben” olyan döntéseket kell 
hozni, ami a közösség egészének érdekében áll, nem pedig olyat, amit egy-egy jól kikiabált 
egyéni érdek követel. Talán naiv vagyok, de engem tényleg megdöbbent, hogy a csodálatos 
hangulatú, békés és gyönyörű Nagykovácsiban nem mindig tudunk barátsággal, józanul, 
normálisan és hatékonyan vitatkozni, és ahelyett, hogy leülnénk megbeszélni a problémákat, 
előfordul, hogy kígyót-békát mondunk egymásra. 

Nos, a TAK négy lakossági fóruma mindennek tökéletes cáfolata volt, holott nagyon fontos, 
településünk jövőjét meghatározó tétje volt az összejöveteleknek. Köszönhetően a TAK-ot 
összeállító és a lakossági fórumokat levezető Völgyzugoly Műhely munkatársainak is, négy 
kiváló, személyeskedő hangvételtől mentes, jó hangulatú és hatékony eseményen kerül-
hettek felszínre az egymástól merőben különböző szempontok. Mindenki elmondhatta a 
véleményét, mindenki hozzáadhatta a közös munkához a saját Nagykovácsi-képét, amelyek 
figyelembe vételével születik meg Nagykovácsi Településképi Arculati Kézikönyve. Nehogy azt 
gondolja bárki, hogy mindenben egyetértettünk. Dehogy! Nem értettünk egyet, vitatkoztunk, 
beszélgettünk, meghallgattuk egymás véleményét, és konszenzusra jutottunk. Ütköztettük 
az álláspontjainkat, tiszteletben tartva a másik másféle gondolkodását, elvárásait, szóval úgy 
tettünk, mint a szerintem igazi politikában, ahol az embereket az egymás iránti tisztelet tartja 
össze. 

Nagy megtiszteltetés volt számomra igazi helyi politikai eseményeket megélni, közügyről 
közösen döntéseket hozni a résztvevő nagykovácsiakkal, élmény volt megtapasztalni, hogy 
rendelkezünk vitakultúrával, a közös munkához szükséges józansággal, és hogy tudunk 
közösen alkotni. Ezúton is köszönöm minden résztvevőnek, hogy jelenlétével, gondolataival 
hozzájárult a készülő TAK-hoz és ahhoz, hogy Nagykovácsiban együtt megmutassuk: igazi 
politikai kultúrával élők alkotják a mi településünk közösségét.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Alapítvány 2016. évi gazdálkodása a számviteli törvények és kapcsolódó 
előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

ÁRBEVÉTEL:
Költségvetési támogatás 2016. évben nem történt.    0
Központi költségvetésből 1% felajánlói bevételek: 222.471,- Ft
Támogatás:    50.000,- Ft
Banki kapott kamat:      9.236,- Ft
Összes bevétel: 281.707,- Ft 2016. évre

KÖLTSÉGEK:
Támogatásokra felhasznált összeg (gyermekek/ 
osztálykirándulások támogatása,
válsághelyzetbe került magánszemély támogatása):      80.000,- Ft
Egyéb költség. ill. szolg. (1 %-os molinó, grafikai munka stb.)     49.657,- Ft
Könyvelésre, bevallásokra:     60.960,- Ft
Banki költségre:      23.807,- Ft
Összes költség:    214.424,- Ft 2016. évre
Bank nyitó:    1.283.725,- Ft          záró 2016.12.31 1.351.008,- Ft
Pénztár nyitó:    19.584,- Ft          záró 2016.12.31.                      19.584,- Ft
Pénztartalék összesen 2016. 12. 31-én 1.370.592,- Ft,  
mely 2017. évre rendelkezésére áll az alapítványnak.
A 2016. évi pénzügyi eredmény: 67.283,- Ft

Az alapítvány tisztségviselői nem részesültek juttatásban.
A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma  
a rászorulók nevében köszöni az 1% felajánlásokat. 
Köszönjük azt is, ha egyéb módon is segíti a lakóhelyén élő rá- 
szorulókat. 

Az Alapítvány számlaszáma: 10200823-22221915-00000000

A Fejér György Nagykovácsi Szociális  
Közalapítvány közhasznúsági jelentés 2016. évre
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Magyar Közlöny: 2017.évi 79. szám, 2017. évi 92. szám
Érintett jogszabály: 2008. évi XL. törvény, 2007. évi LXXXVI. törvény, 
2011. évi CCIX. törvény, 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet, 273/2007. (X.19.) 
Korm.rendelet, 58/2013.(II.27.) Korm.rendelet
Módosító jogszabály: 2017. évi LVII.tv., 157/2017.(VI.) Korm.rendelet
Hatályos: 2017. július 1.

Ingyenessé vált a közműcsatlakozás július 1-jétől a családoknak, valamint 
a kis- és középvállalkozásoknak (kkv). Mérsékelték, illetve díjmentessé tet-
ték a kapcsolódó eljárási díjakat is, miközben csökkentek az ügyintézési 
határidők is.
A díjmentesség három szektorra vonatkozik, meghatározott fogyasztási 
mértékig. A gáz, a villany, valamint az ivóvíz- és szennyvízbekötéseknél a 
kedvezmény nemcsak az új építésű ingatlanokra érvényesíthető, hanem 
a lakóingatlan vagy az üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. 
Egy átlagos méretű családi háznál vagy üzlethelyiségnél mindhárom 
közműcsatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió fo- 
rint közötti összeget takaríthatnak meg, a kkv-k pedig akár 2,8 millió forin-
tot is. A törvény, illetve az annak végrehajtását szolgáló kormányrendelet 
értelmében díjmentessé vált a legfeljebb óránként 4 köbméter és a leg-
feljebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérők beszerelése, 
valamint a 32 milliméter átmérőjű ivóvízvezeték és a 160 milliméter 
átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
Nemcsak a csatlakozási alapdíjakat és a fogyasztásmérő díját engedik el. A 
gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték 
nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban az eddigi két- 
szeresére emelkedett az az elosztói vezetékhossz, amit az elosztó társaság 
ingyenesen biztosít. 
A víziközmű-szektorban a közműfejlesztési hozzájárulást a lakossági fo- 
gyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől 
a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed.
Csökkentek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei is.
Július 1-jétől a fogyasztók jogorvoslatért fordulhatnak a műszaki-
biztonsági hatósághoz, ha az elosztó társaság elutasítja közműkiviteli 
tervüket. Jogorvoslattal lehet élni akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv

szerint kivitelezett közmű átvételét. Ezek a jogorvoslati eljárások díj-
mentessé váltak
Jelentősen csökkentek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési 
határidők, valamint a korábbi határozatlan idővel szemben meghatáro-
zott időhöz vannak kötve a közművek szolgáltatásai július 1-jétől.
A fent részletezett mentességi szabályok nem módosítják Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közművesítési 
hozzájárulásról szóló 6/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletét, amely 
alapján a hozzájárulási kötelezettség továbbra is fennáll.

Lakossági tájékoztatás  
az ingyenes 
közműcsatlakozásról

Felhívás! 
Van a házban olyan szobája, 

amelyet nem használ? 
Szívesen kiadná kirándulóknak, utazóknak, 

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

Megoldás: 
Fizető vendéglátás!

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

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

További információ: 
pataki.ildiko@nagykovacsi.hu

Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. július 26-i rendkívüli üléséről

A 7 fővel határozatképes Képviselő-testület ezen az ülésén három na-
pirendi pontot tárgyalt meg.
A Cégtörvény szerint a végelszámolással megszűnő Nagykovácsi Tele- 
pülésüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységet lezáró beszámolóját 
a végelszámolás kezdetétől 30 napon belül el kell fogadni. A könyv-
vizsgáló és a Felügyelőbizottság egybehangzó javaslatára ebben ho-
zott döntést a Testület. Úgy határozott továbbá, hogy a Kft. által ko-
rábban használt településfenntartást szolgáló eszközök az Intézmény 
birtokában maradnak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki „Önkormányzati tu-
lajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” címmel. A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a rendelkezésre álló korábbi tervek alapján az Önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be a védőnői szolgálat működéséhez szükséges épület 
megépítésére a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményé-
nek területén, vállalva az 5%-os, 3.865.630,– Ft összegű önrészt.
A Képviselő-testület elfogadta a NATÜ intézményi Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, ami a tevékenységének a legfontosabb kér-
déseit szabályozza. Papp István

   jegyző

Képviselő-testületi ülés
„Nem vagyok messze ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd jól van minden.” 
                                                              (Szent Ágoston)
Keresztet és gyertyatartókat adományozott az újonnan felavatott ra-
vatalozó részére a Kiszel és a Fegyveres-Fiskál család. 
A két család adománya, településünk legnagyobb keresztyén közös-
ségének nyújt vigaszt és megbékélést gyászszertartások idején a 

ravatalozóban, mivel a 
kereszt, a keresztyénség 
legismertebb jelképe. Jé-
zus a Keresztfára vitte fel 
bűneinket azért, hogy 
végtelen áldozata által 
megváltson minden em-
bert, aki élt és élni fog. 
A templomok, kápolnák 
és az egyház által fel- 
szentelt helyek ismert  
attribútuma a Kereszt, de 
tisztelve más vallásokat 
az elkészült kegytár- 
gyak mozgathatóak, tehát 
igény szerint helyezhetőek 
el a szertartás során.

Kereszt adományozás
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Sem a jól ismert rövidítés, sem a közismert logó nem változik azzal, hogy 
Nagykovácsiban a településüzemeltetési feladatokat ellátó NATÜ augusz-
tus 1. napjától új szervezeti formában működik. 
Idén tavasszal a település Képviselő-testülete arról döntött, hogy a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód 
nélkül megszünteti és megalapította a Nagykovácsi Településüzemelte-
tési Intézményt. 
Az Intézmény jól ismert rövidítése: NATÜ. 
Vezetője: Kántor Ágnes, akit több pályázó közül választott ki az in-
tézményalapító Képviselő-testület.  
Bár a régi szervezet jogszabályok szerinti megszüntetése és az új kialakí-
tása külön feladatokat jelent és nagy körültekintéssel kell végezni, a NATÜ 
vezetése arra törekszik, hogy az átalakulásból/átalakításból a lakosság 
ne érezzen meg semmit, vagyis a korábbival szinte megegyező telepü- 
lésüzemeltetési közfeladatokat napról napra elvégezzék a dolgozók.
Az intézményvezető olyan szervezetként kívánja működtetni a NATÜ-t, 
amely a „háttérben” szorgalmasan, rendszeresen tisztántartja és karban-
tartja a község kijelölt közterületeit, árkait, a játszótereket, elvégzi az ál-
talános iskolai gyermek és felnőtt étkeztetési feladatokat, üzemelteti a 
rábízott önkormányzati ingatlanokat, a községi temetőt, a sportpályákat. 
Szervezi az egyesületi és a lakossági pályahasználatot, a tömegsport 
rendezvényeket, segítséget nyújt önkormányzati és intézményi rendez-
vények háttér munkáiban, ugyanakkor a működtetett kommunikációs 
csatornák segítségével megfelelő kapcsolatot tart a lakossággal és arra 
törekszik, hogy minőségi módon kezelje a panaszaikat, valamint az igé-
nyeknek, elvárásoknak megfelelő módon szolgáltasson.
Az új intézmény képes a zökkenőmentes átállásra, a fejlődésre és továb-
bi cél, hogy betöltse a település lakói, látogatói, valamint az Alapító 
önkormányzat által elvárt szolgáltatói szerepét, funkcióját. 
Nagykovácsi csodálatos természetföldrajzi környezete, a számában gya-
rapodó lakossága, az országosan is kiemelkedő, nagyságú gyermeklét- 
szám, az ehhez kapcsolódó intézményi hálózat mind-mind igényli az 
odafigyelő, a tervszerű és tudatos közterület-karbantartási, településüze-
meltetési hátteret.
A NATÜ székhelye, elérhetősége nem változott, 
továbbra is a Pók utca 58. szám alatti telephelyről 
indulnak naponta útjukra, illetve feladataik 
elvégzésére az intézmény régi-új munkatársai.

ÖNKORMÁNYZATI  
INTÉZMÉNY LETT A NATÜ

Az utóbbi években többször is felmerült a lehetősége annak, hogy az 
MLSZ támogatásával kisméretű műfüves futballpálya épüljön Nagyko-
vácsiban. Az igény rá folyamatos, hiszen használható lenne a kötelező 
testnevelés tanórák megtartására, segítené Nagykovácsi három csapat-
sportág szakosztályt fenntartó sportegyesületének működését, valamint 
lehetőséget nyújtana amatőr csapatok edzéseinek és mérkőzéseinek 
megtartására is.
Az MLSZ támogatásával épülő műfüves kispálya megvalósításának 
legnagyobb akadálya korábban az volt, hogy a pályázati konstrukciók 
30%-os önrészt írtak elő, ami nagyságrenddel, tízmillió forintos kiadást 
jelentett volna a településnek.
Idén az MLSZ módosította a pályázat feltételrendszerét, és a kötelező 
önrész arányát 10%-ban határozta meg. Az Önkormányzat sikeresen pá-
lyázott egy 20 x 40 méteres, műfüves futballpálya megépítésére, a Len-
virág Bölcsődével és a református templommal érintkező zöld területen, 
a Nagyszénás utcában. Ez a terület ad egyébként otthont az ugyancsak tá-
mogatás igénybevételével épülő sportparknak, ahol 90 m² alapterületen 
szabadtéri sporteszközök kerülnek elhelyezésre. A VIACOLOR járdával 
körülvett pálya labdafogó hálóval és palánkkal, valamint LED világítással 
lesz felszerelve.
Az MLSZ a vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, a nyertes vállal- 
kozással szerződést kötött. Előzetes tájékoztatásuk alapján a kivitelezésre 
idén augusztusban kerül sor. A pálya elkészítésének összköltsége megha- 
ladja a 28 millió forintot.

A kép egy azonos terv alapján megvalósult kispályát ábrázol.

Műfüves kispálya épül  
a Nagyszénás utcában

HIRDETMÉNY 
HÉSZ módosítás  

Amerikai Nemzetközi Iskola területére
Ezennel értesítem a Tisztelt Partnereket, hogy Önkormány- 
zatunk elkészíttette a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola 
920/117 hrsz és 4684 hrsz területére vonatkozó Helyi Építési 
Szabályzat módosításának egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 
5/2017. (III. 27.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek 
is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.
nagykovacsi.hu honlapon.)

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a 
Partnerségi Rendelet 2.§ szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: 
a)  az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési 

és rendezési eszközök tervezésével érintett településrészen ál-
landó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező termé-
szetes személyek,

b)  az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfej- 
lesztéssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és 
ott székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó  
szervezetek,

c)  az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, 
működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, 

d)  az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert 
egyházak,

e)  az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező 
építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,

f)   a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi 
érdek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdek-
képviseletnek nem minősülő, egyesületek helyi szervezetei (a 
továbbiakban: környezetvédelmi egyesület).

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:  
2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 11-ig. 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a 
megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési 
tervdokumentációval kapcsolatban 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 Kossuth L. u. 61.
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán,  
illetve digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: 
www.nagykovacs.hu 
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnerek vélemé-
nyét!
 Kiszelné Mohos Katalin
 polgármester 
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A téli extrém fagyos időszakot követő felmelegedés, valamint az olvadás és 
az éjszakai visszafagyás olyan mértékben meggyengítette a Nagyszénás 
utcában a burkolatot és az útpadkát, hogy egy hirtelen jött felhőszakadás 
következtében a burkolaton kimosódások, vízmosások keletkeztek, a 
csapadék által vitt hordalék pedig megbontotta az aszfalt pályaszerkezet 
kopó- és alaprétegét, és megrongálta a padkát is. A károsodás az Álta-
lános Iskolától a Bánya utcáig tartó, 260 méteres szakaszt érintette.
A helyreállítás költségeinek részbeni fedezésére az Önkormányzat vis 
maior támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz. 
A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a Nagyszénás utca ezen 
szakaszának teljes helyreállítása rövidesen megkezdődhet. A 22 millió 
forintos kivitelezés 90%-os támogatottsággal valósul meg. Az átadás 
tervezett időpontja 2017 szeptembere. Addig az utca járhatóvá tétele 
érdekében megtörtént az ideiglenes kátyúzás. 
Az Önkormányzat támogatást nyert el még az Ady Endre utcai árok Pók 
utca és Kossuth Lajos utca közé eső 140 méteres szakaszának, valamint a 
Kaszáló utcai árok 130 méteres szakaszának a helyreállítására is, amely-
nek ütemezése, a kivitelezővel történő egyeztetés folyamatban van. Az 
árkok helyreállítására mintegy 10 millió forint összegű támogatás áll ren-
delkezésre.
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy kihelyezésre kerültek az 
új, 3,5 tonnás övezet korlátozó táblái az Ady Endre utca, a Mátra utca és a 
Kálvária sétány egyes szakaszain. Szintén kihelyezésre kerültek a Kaszáló 
utcában és a Nagyszénás utcában, az óvoda és az általános iskola közelé-
ben, az egyirányú szakaszokon a kerékpárosok biztonságát szolgáló, az el-
lentétes irányú kerékpáros forgalomra figyelmeztető táblák is. Köszönjük, 
ha mindannyiunk biztonsága érdekében fokozottan figyelnek a forgalmi 
változásokra. 

A Nagyszénás utca  
helyreállítása

A Vizsla SE Nagykovácsi Csoportja az Önkormányzat támogatásával 
2017. szeptember 10-én vasárnap 10 órától jótékonysági futást ren-
dez a Békás-tó közvetlen környékének megszépítésének céljával. 
Rajt és cél: Békás-tó bejáratánál a Telki úton

Tervezett távok, kategóriák: 
Pille (keleti rablópille) – óvódásoknak – kb. 500 méter 
Réce (tőkésréce) – iskolásoknak és családoknak – kb. 1,5-2 km 
Szöcske (fűrészeslábú szöcske) – edzett fiataloknak, felnőtteknek és 
kerékpárosoknak – 5 km
Vaddisznó – családok és csapatok részére 3 fős csapatverseny mind-
három táv teljesítésével
Nevezési díj: 500-1500 Ft
Jelentkezés és nevezés: 2017. 09. 10. 9 órától
Előzetes jelentkezést köszönettel fogadunk 
a fussnagykovacsiert@gmail.com címen.
Az elektronikus időmérő rendszernek köszönhetően pontos ered- 
ménylisták készülnek majd, minden célba érkező jutalmat kap!
Várunk minden Nagykovácsiban rendszeresen futó sporttársat, és 
azokat is, akiknek ez lesz az első alkalom. 
Remek lehetőség ez arra, hogy közösen gondolkodjunk a minket 
körülvevő természeti értékeinkről – jelen esetben a Békás-tóról –, és 
hogy minél több megvalósítható ötletet gyűjtsünk össze. A nevezési 
díjból befolyt összeget a területhez kötődő célokra fordítjuk (pl. 
több szemetes, információs tábla, mese- vagy 
mezítlábas ösvény).
Örömmel fogadjuk a tóhoz, futóversenyhez 
kapcsolódó gyerekek által készített rajzokat is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fuss Nagykovácsiért! 
Jótékonysági futóverseny 

Komoly kihívással indul 2017-ben Nagykovácsiban a Mobilitás Hét
Önkormányzatunk támogatásával, a Stabil Sport Egyesület szervezésben 
2017. szeptember 16-án (szombaton) – hagyományteremtő célzattal – 
teljesítménytúrát rendezünk a Nagykovácsi környéki erdőkben
A Nagykovácsi Kilátások programjában – terveink szerint – 7; 12; 20; és 
30 kilométeres túrák lennének, de gondolnánk az „apróságokra” is egy 
rövid séta erejéig. Különösen izgalmasnak ígérkezik a 20 km-es út, ami a 
Nagyszénásra és a Nagykopaszra is felvezetne, és persze a teljes Nagyko-
vácsi medencét bejáró, 14 hegyet érintő, 30 km-es kör. Természetesen 
ezeknél az 580, illetve 760 méteres szintemelkedés sem elhanyagolható. 
A rajt és a cél tervezetten a falu nyugati határánál a kőkeresztnél lenne.
Részletes információkat a http://nagykovacsi.hu/  és a http://stabil-sport.hu/ 
honlapokon, illetve a szeptemberi Tájolóban fogunk közzétenni. 

Teljesítménytúra
Györgyi Zoltán
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A Nagykovacsi Alapfokú Művészeti Iskola Rézpatkó néptánc tagozata 
2017. május 29-én tartotta hagyományos évzáró gáláját.
A gálán vendégeink voltak a Kispatak Óvoda kis táncosai Vekerdi Mónika 
vezetésével és Ladányi Bíborka népdalénekes.
Mester László és barátai kísérték a több, mint 120 táncos koreográfiáit. 
A műsorban fellépett a táncos gyermekek szüleiből verbuválódott cso-
port is, remek hangulatot teremtve.
Somogyi, szatmári, szilágysági, jobbágytelki, kalotaszegi, küküllőmenti, 
moldvai táncokat láthatott a közönség.
A koreográfiákat betanította Czene Zsuzsa és Kiss Zsolt.

RÉZPATKÓ
NÉPTÁNC GÁLA
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Szeretettel meghívjuk  
Önt és kedves családját

az Anyatejes Világhét alkalmából  
szervezett rendezvényünkre

Időpont:
2017. szeptember 8. péntek 10–12 óra

Helyszín:
Nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Program: 
Ünnepélyes megnyitó

Ünnepi műsor: Felkészítő – Vekerdi Mónika
Kovalovszki Ágnes – Dévény féle torna 

Dr. Hazai Eszter – Baba elsősegély 
Zárás – Tombola  

Szervezők:
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Remeteszőlős Védőnői Szolgálata
Mindenkit várunk szeretettel!

Július 1-én tartotta meg az immár, már hagyományos Ödön napi rendez-
vényét a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat. A kötetlen együttlét egyrészt 
alkalmat ad arra, hogy a résztvevők megemlékezzenek gróf sárvár-
felsővidéki Széchenyi Ödönről – az 1870-es évek elején alapított Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség első elnökéről –, másrészt a tagok megünne-
peljék az egész éves kitartó és sikeres munkájuk eredményeit.
Ebben az évben is 70-80 fő vett részt a beszélgetéssel, anekdotákkal tarkí-
tott falatozáson, amelynek a Faluház adott otthont.
Településünk nevében ezúton is köszönjük az egyesület minden tagjának 
a közel 100 regisztrált kármentést, kivonulást és az áldozatos munkát!

Ödön nap
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor
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Német Nemzetiségi Önkormányzat

Az idei Nagykovácsi Búcsú  
augusztus 13-i, vasárnap délutáni, 
hagyományőrző német nemzeti-
ségi programjára Pest megyéből  
Ceglédbercelből, Tolna megyéből 
Németkérről érkeznek hozzánk 
meghívásunkra nemzetiségi tánc-
együttesek és muzsikusok.

Ceglédbercelen 2005-ben alakult 
Német Nemzetiségi Kultúregyesü- 
let fogja össze a több mint kétszáz 
éves német nemzetiségi múlt-
tal rendelkező község kultúrcso-
portjait, vállalva a ceglédberceli 
német nemzetiség tánc-, ének- és 
zenekultúra színpadra vitelét vala-
mint a helyi népviselet bemuta-
tását.

Az Egyesület keretein belül két cso-
port tevékenykedik:
Az egyesületalapító Örömcsapa-
tot, más néven a Freude Tanzgrup-
pét tizennégy táncos alkotja, köztük olyan házaspárokat is találunk, 
akik már gyermekkoruk óta együtt táncolnak. Műsorukban nem- 
csak a magyarországi német, hanem a kimondottan Ceglédbercelre 
jellemző nemzetiségi táncok is szerepelnek: Hupferischer (cegléd-
berceli ugrós), Kokasch (kakastánc), Jidische („zsidótánc”). A táncokat 
Heim Tamásné tanítja be. 
Fontos számukra, hogy megőrizzék őseik jellegzetes, másokéval össze 
nem téveszthető népviseletét.  A ceglédberceli német népviseleteti 
női ruhára jellemző a színes harisnya, a 3-4 keményített, beráncolt 
alsószoknya, amelyek tetején szintén beráncolt színes felsőszoknya 
van. Felül egy keményített ingváll és díszes mellény teszi teljessé 
az öltözetet. A férfiak viselete a fekete zsinóros posztónadrág és a 
hozzávaló díszkendő, valamint a szintén posztóból készült rézgom-
bos mellény, fehér inggel és hordószárú csizmával. Mindezeket fekete 
kalap egészíti ki, melyre rozmaringot és piros muskátlit tűznek. A viselt 
ruhadarabok közül sok közel 70-80 éve készült.
Az Egyesület másik csoportja a Freude Kapelle hagyományőrző 
fúvós zenekar. 2011-ben alakult amatőr zenészekből, akiket a ze-
nélés öröme és szeretete kovácsolt össze. A zenekar egyik célja a 
ceglédberceli sváb fúvószenei hagyományok ápolása és megőrzése. 
Repertoárjukban magyar, német, cseh és szlovák zenekari művek is 
találhatók. A zenekarban családias a légkör, ami nemcsak a kis lét- 
számnak köszönhető, hanem valóban családtagok zenélnek együtt 
(például apa a lányaival, testvérpárok és unokatestvérek). A zenekart 
az Egyesület elnöke Kaposi József vezeti.
Egyesületük közhasznú szervezet. Élő kapcsolatokat alakítottak ki 

a magyarországi német nemzetiségi településekkel, kulturális és 
hagyományőrző egyesületekkel, csoportokkal. 
A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület saját rendezvé-
nyek szervezésével fontos szerepet vállal Ceglédbercel kulturális és 
hagyományőrző tevékenységében.
Szemléletüket Gustav Mahler, a Monarchia neves zeneszerzőjének, 
karmesterének szavai tükrözik talán a legkifejezőbben: „a hagyomány 
nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”.

A Németkéri hagyományőrző német táncegyüttes 1995-ben alakult.
Az elmúlt több mint húsz év alatt létrehozott gazdag repertoárjukkal 
számtalan fellépésen vannak túl itthon és külföldön egyaránt. 
Felnőtt és utánpótlás, valamint ifjúsági csoportban folyik a táncok-
tatás. Az autentikus németkéri, déldunántúli sváb táncokon túl más 
magyarországi német és osztrák eredetű néptáncokat is bemutatnak. 
Elmaradhatatlan kellékük a németkéri viselet. Fellépő ruháikat ősi 
motívumaik alapján, nagy gonddal alkották meg. 
Fogadjuk a hagyományőrző csoportokat olyan szeretettel, mint  
ahogy Ők fogadták meghívásunkat. Gyönyörködjünk együtt a gazdag 
viseletekben, s ne legyünk restek táncra perdülni egy vidám polkára.
A Nagykovácsi Búcsú hagyományát elődeink, Nagykovácsi német 
nyelvű lakossága emlékére elevenítettük fel, először 2011.-ben, jeles 
ünnepüket felidézve, amely a közösségük életében kiemelkedő fon-
tosságú nap volt.
Töltsük ezt a hagyományok felidézésével színesített vasárnapot 
együtt vidáman, jókedvvel! 

Hagyományőrző programok a Nagykovácsi Búcsúban
„ a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”
Dr. Klein Ferenc Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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A velünk élő múlt miatt fontos az emlékezés, az emléknapok tiszteletteljes 
megtartása, de talán csaknem ilyen fontos a jelenben való élő kapcsolatok 
ápolása, az összetartozás érzésének erősítése. Így gondolhatta ezt Andód 
vezetősége is, élükön a polgármesterrel, Czuczor Máriával, amikor idén 
ismételten vendégül látták a Nagykovácsiból érkezők népes csoportját a 
Falunapon. 
A Nagykovácsi Asszonykórus és az Andódi Aranykalász Asszonykórus régi 
ismerősökként köszöntötték egymást és szép dalcsokrokkal örvendeztet-
ték meg a közönséget. 
Volt itt minden, ami egy falunapot igazán emlékezetessé tesz: barátsá-
gos futballmérkőzések, üstökben főtt egytálételek, andódi konyhákban 
készült finomságok, színes műsorok, és mindenekelőtt rendkívül szívé- 
lyes, szeretetteljes, baráti fogadtatás. Tartalmas beszélgetésekre és érde-
kes tapasztalatcserére is volt alkalom Andód, Kamocsa, Szímő és Nagyko-
vácsi polgármesterei között. 

Jó volt látni Klári néni arcát, ahogy boldogan mondta: otthonról hazajöt-
tem! Milyen pozitív, megbocsátó és előremutató gondolat egy Andódon 
született, Nagykovácsiba kitelepített és azóta is ott élő tevékeny, vidám, 
szépkorú asszonytól. Kívánjuk, hogy még sokszor tudjon egyik otthonából 
a másikba látogatni. 
Találkozunk ismét a Nagykovácsi búcsúban augusztus 12-én! 

Vendégségben Andódon

Idén Nagykovácsi meghívott vendégként látogathatott el a Perbáli An-
na-napi Búcsúba. Milyen nagyszerű ötlet ez a perbáliaktól, hiszen távoli 
országok testvérvárosaival néha szorosabb kapcsolatot ápolunk, mint 
a szomszédos településekkel. Most végre alkalom nyílt bepillantást  
nyernünk egymás kis világába. Mi büszkélkedhettünk a Nagykovácsi Réz-
patkó Néptáncegyüttes fürgelábú táncosaival, Kuti Bori csengő hangjával, 
ízes kiejtésével, a perbáliak pedig megcsillogtathatták különböző korú és 
stílusú táncosaik tudását. Nagykovácsi kézművesek is kitelepedtek por-
tékáikkal, amikre méltán lehettünk büszkék, mert minden egyes darab 
igazi minőségi termék. Az előadások után mindenki talált kedvére való 
szórakozási lehetőséget, különösen a gyerekek számára volt bőséges a 
kínálat. Vásárolni való portékát is gazdagon kínáltak kézműves és egyéb 
árusok, de volt ott borkóstolási lehetőség, kicsiknek-nagyoknak való já-
tékok, finomságok és koncertek sokasága, közben pedig a helyi óvoda 
és iskola múltjából is kaphattunk kóstolót egy kiállítás keretében. Perbál 
nagyságához képest meglepő méretűnek bizonyult a búcsú, órákra adott 

szórakozni- és nézelődni valót. Még a középkori eredetű, felújítás alatt álló 
barokk stílusú Szent Anna templomról is sok érdekességet megtudhat-
tunk egy helyi spontán idegenvezetés során. 
Köszönjük a szívélyes meghívást és reméljük, a perbáliak is ellátogatnak 
hozzánk a Nagykovácsi Búcsúba, várjuk őket szeretettel!

Perbáli búcsú
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Nagykovácsi Általános Iskola 

U9-es korcsoport “B” kategória:
Németh Emma 2. hely
Csapai Balázs 3. hely
U11-es korcsoport “A” kategória:
Berencsi Benedek 8. hely
Földesi Csaba 13. hely
U13-as korcsoport “B” kategória:
Fodor Bálint 3. hely
Dénes András 5. hely
U15-ös korcsoport “B” kategória:
Bertalan Tamás 3. hely
Tóth Szebasztián 4. hely

Mountain bike Diákolimpia 
Országos döntő
2017. július 1. Várgesztes

Erdei Sándor testnevelő

Idén rendeztük a 11. Ökotábort. 29 gyermek és 5 pedagógus vett  
részt benne. Érdekes izgalmas programokat biztosítottunk a tanulóink 
számára. Egy percet sem unatkoztunk. 
Hétfőn mindig a Békás- tónál kezdünk. Ez most már szokássá vált szá-
munkra. Sajnos a kevés csapadék miatt az aprócska víztükör nem volt 
könnyen vizsgálható. Néhány gumicsizmás, vállalkozó szellemű kisdiák 
azonban még így is tudott mintát venni. Ebihalak, bogarak, lárvák és 
még egy pióca is fennakadt a hálóikban. Mindezen felbuzdulva elsé-
táltunk a Vöröspocsolyás-háti erdőbe a vaddisznó dagonyázóhoz is. A 
békalencsével borított víztükör nagyon szép látványt nyújtott. Délután 
kézműveskedtünk. 
Kedden a budakeszi Vadasparkban jártunk. Megnéztük Zsolt bácsi veze-
tésével a nagyvadakat és önállóan a kisebbeket is. Láttunk mosómedve 
bemutatót, hallottuk hangját a hollónak, a sakálnak. Üldögéltünk óriási 
gombán, lovagoltunk hatalmas bogarakon. 
Szerdán a Rózsika forrás várt bennünket.  Megmártóztunk a Paprika patak 
sekély vizében és felmásztunk a sokak számára ismeretlen Szarka vár fa-
tornyára. Onnan néztünk szerte szét. Érdemes látnia mindenkinek, hogy 
egy karnyújtásnyira tőlünk szinte minden megtalálható. Tó, vár, kilátó, 
erdő, mező...  Becsüljük meg és örüljünk neki, hogy ilyen szép helyen él-
hetünk!
Csütörtökön a Természettudományi Múzeumban jártunk. Ott a termé-
szetbúvár teremben tartottak nekünk foglalkozást. Sok érdekes, meglepő 
dologra derült fény. Természetesen az állandó kiállítást is megnéztük és a 
parkban is játszottunk egy jót. 
Pénteken Réti Adrien fiatal színésznő jött el hozzánk a testvérével. Drá-
mapedagógiai foglalkozást tartott a Rút kiskacsa című mese alapján. A 

gyerekek nagyon élvezték a szerep-
játékokat. Sok nevetés, vidámság 
jókedv lengte be az iskolát így az 
utolsó napon. 
A totó, a kvíz, a sport, a játék, és a 
fagyizás sem maradhatott el termé-
szetesen. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Igazán tartalmas szép hetet 
tudhatunk magunk mögött. Kelle- 
mesen elfáradtunk, de jövő nyáron 
újra nekivágunk. 
A segítő pedagógusok: Balássyné 
Angeli Tímea, Balássy Dávid, Berta-
lanné Boros Kinga, Daruka Judit és 
Erdőszegi Klára

Tábori hírek
Erdőszegi Klára tanítónő 

Helyesbítés
„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
S mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.

Bilincs lehullott, vígan zeng az ének,
Szabadok vagyunk, nagyon szabadok...
Mégsem felelnék, hogy ha kérdeznétek:
E szabadsággal boldogabb vagyok?”
                          (Wass Albert: Búcsúelégia)

Iskolai Jótékonysági Bál

az iskolai játszótér felújításának  
a javára 

2017. október 14-én, 
szombaton

a Nagykovácsi  
Általános Iskolában.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Kispatak Óvoda

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

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda az idei évben megpályázta a „Biztonsá-
gos Óvoda” programban való részvételt. A Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együtt dolgozta ki 
az óvodai közlekedésre nevelési programját. A program célja az óvodások 
biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, 
óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közle-
kedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport 
sajátosságait figyelembe véve. 

Intézményünk a „Ho-
gyan hasznosítanék 
egy KRESZ pályát” 
c. ötletpályázaton is 
részt vett, amelynek 
keretében „Nyitott 
világ – Családbarát 
Kresz park Nagyková- 
csiban” címmel adtuk 
be pályázatunkat. 
Az értékes tárgynye- 
remény reményé-
ben igyekeztünk leg- 
jobb ötleteinket 
összegyűjteni és egy 
olyan közlekedési 

projektet kidol-
gozni, mely nem 
egyetlen nap 
eseményeit rög-
zíti, sokkal inkább 
egy folyamatot 
jelöl, kiemelve az 
élményszerűséget, 
a játékosságot és a 
szülők bevonását/
bevonhatóságát a 
közlekedési neve- 
lésbe.
Reménykedtünk, 
hogy az elnyert  
cím mellé pá-
lyázatunk is sike- 
res legyen. Nem 
hiába! Közel száz beérkezett pályaműből a Nagykovácsi Kispatak Óvo-
da nyerte a fődíjak egyikét, a 200.000 Ft értékű KRESZ parkot. Ennek 
a tárgyi jutalomnak része 10 darab óriás KRESZ tábla, útvonal jelölő 
szalagok, bólyák, mágneses tábla és egy igazi közlekedési lámpa. 
A díjátadóra hat óvodásunk kapott meghívót, akik boldogan vettek  
részt a helyszínen szervezett játékokban és örülhettek a kis kincseket rejtő 
hátizsáknak. 
Szeptemberben már használhatjuk is a nyereményünket és igyekszünk 
mindhárom óvodaépületben közlekedési élményhez és tudáshoz juttatni 
gyermekeinket és a betérő felnőtteket.

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK!

„Csipp, csipp kismadár, 
Mosolyog a napsugár”
    (Őri István: Nyári reggel)
A nyári szünet idején a Száva utcai tagóvoda fogadja árnyas udvarával az 
ide érkező gyerekeket. A korán jövőket madárcsicsergés hangja mellett 
kísérik be a szüleik. Az óvoda teraszán terített asztalnál fogyasztják el a 
reggelijüket, majd egész nap élvezik a nyár adta lehetőségeket az óvo-
da udvarán. Az óvó nénik, pedagógiai asszisztensek által felkínált nyári 
tevékenység mellett élvezik a gyerekek a mindennapokat: hajtogatott 
repülők „hasítják” a levegőt, a „horgász tóban” kitartóan pecáznak, dugó 
hajók úsznak a tó vizén. A vizes asztalnál jól esik a hűsítő öntögetés, a 
homokozóban szebbnél szebb homokvárak készülnek. A nagy meleg-

ben a párakapu alatt örömmel szaladgálnak, frissítik magukat gyerekek, 
felnőttek egyaránt. Az önfeledt játékot a délelőtt kínált nyári gyümölcsök 
fogyasztása szakítja meg rövid időre. Mesehallgatás után a besötétített, 
hűs csoportszobában jól esik a délutáni pihenés is, hogy aztán a nagy fa 
alatt elfogyasztott uzsonna után kezdődhessen újra az önfeledt játék.

Nyári ügyelet
Luczátiné Gerő Júlia – Tagintézmény-vezető, Száva utca

KEDVES NAGYKOVÁCSIAK!

Új, Békéscsabáról érkező fiatal óvodapedagógusunknak keresünk 
külön bejáratú lakhatási lehetőséget, maximum 80 ezer forintért. 
Telefon: 26/355-607 (Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Kaszáló u. 16-18.)

30/352-7132 (Szabó Orsolya intézményvezető)
e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
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Sport

Az edzések befejeződtek, de az U7-es és U9-es csapatot még hajtotta 
a foci szeretete. Sporttáborainkra idén is sokan jelentkeztek, közülük, 
volt, aki még a nyaralást is elhalasztotta a kedvünkért! 
Július első hetében a legkisebb sólyomfiókák kezdtek István bácsival 
és Ági nénivel. Remek hetet töltöttünk el az U7-es korosztállyal. Volt 
sok mozgás, egy kis koordináció, technikázás és persze sok foci. De nem 
maradhatott el a strandolás, a vizes játékok, a kirándulás, őslénykutatás... 
no meg a móka és kacagás.
Július 10-14-ig tartott a Sólymok második heti tábora. Nagy 
népszerűségnek örvendett ez a hét is – volt olyan nap, amikor 23 
sólyomfióka bontogatta szárnyait Szabi bácsival és Réka nénivel! A hét 
programja változatos volt: a 
játékos foglalkozások, edzések 
és örömfoci mellett a budaörsi 
strandon is jártunk, lovakkal 
barátkoztunk a Békás-tónál, 
majd látogatást tettünk a 
Bp. Honvéd akadémiáján és 
stadionjában.
Nagyszerű móka volt a tábor! 
Remekül éreztük magunkat, 
de a képek ezt úgyis 
elmondják helyettünk.
Reméljük, hagyományt 
teremtettünk táborunkkal, 
és a srácok rengeteg jó 
sportélménnyel gazdagodtak.

Nagykovácsi Sólymok 
napközis sporttáborok
Herold István és Molnár Ágnes, Kováts Szabolcs és Hajóssy Réka
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Az előttünk álló fociév – reméljük – számtalan sikert tar-
togat focistáinknak, akik nap mint nap azért edzenek és 
játszanak, hogy a NUSE és Nagykovácsi hírnevét öregbít-
sék.
Lehet mondani, hogy jól haladunk, hiszen a NUSE a ré-
gióban egyre jobban ismertté vált az elmúlt években, 

így mára már egy  megbecsült brand lett.
NUSE - a foci szakértője; hirdetjük az utóbbi időben és ezt így is gon-
doljuk, de a szavak és mondatok csak akkor lesznek beszédesek, ha 
megtöltjük azokat mögöttes tartalommal.
Ősztől 8 edzővel és négy segítővel vágunk neki az újabb felada-
toknak, hat „C” licences utánpótlás szakirányú edzőnk mellett két 
„B” licences szakember segíti a munkánkat, és tesz meg mindent a  
gyerekek fejlődéséért a magasabb célok eléréséért.
Edzőink itt azért nem állnak meg, hiszen vagy a Testnevelési Egyetem 
hallgatói vagy további tanfolyamokkal képzik magukat, a mai kor 
követelményeinek megfelelő korszerű tudás elérése érdekében.
Mi hiszünk abban, hogy rendkívül nagy sebességgel alakul át az a  
szemlélet, amely szerint a focihoz nem kell ész. A mai korszerű 
foci már a stratégiáról, a gyors döntésekről, a rendszerekben gon-
dolkodásról szól. Mára már egy olyan kis egyesület, mint a NUSE is 
csak akkor képes bármilyen sikerre, ha a nálunk focizó gyerekek gon-
dolkodnak a pályán!  A tehetség önmagában kevés!

Minden évben magasabb és magasabb célokat tűzünk ki magunk 
elé, melyet az egyesület alapítása óta eltelt időben rendre meg is 
valósítottunk.
Rövidesen megépül Nagykovácsiban a műfüves edzőpálya, bár a 
kezdeményezés és a pályázat nem tőlünk indult, mégis megtisz-
teltetés, hogy ennek kapcsán, a tartalmas működtetés érdekében, a 
Nagykovácsi Önkormányzat velünk, vagyis településünk legnagyobb 
utánpótlás hagyományokkal rendelkező csapatával kötött stratégiai 
együttműködést. Már nagyon várjuk, hogy belakhassuk a foci újabb 
otthonát, persze addig, míg ez a beruházás megvalósul sem nyugod-
tunk, így felújítottuk a füves pályán a kispadot és elkészült az öltözők 
előtt a terasz is!
A magasabb célok érdekében mindent megteszünk azért, hogy 
megszűnjön a Nagykovácsi Sólymok és közöttünk lévő feszültség, 
erre azóta látunk esélyt, amióta a Sólymok vezetését Herold István 
vette át.
Mi nyitottak vagyunk, de meggyőződésünk, hogy a településünk 
érdekeit legjobban egy erős labdarúgó és egy erős kézilabda után-
pótlás egyesület szolgálja legjobban!
Augusztustól tehát megkezdődik a felkészülés, reményeink szerint 
egy újabb nagyszerű évre.
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csatornánkon, ahol a leg-
gyorsabban értesülhetsz egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy jelentkezz hozzánk 
focizni!
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék! NUSE – A FOCI SZAKÉRTŐJE
info@nuse.hu • tel:  06 30 857 3836 •  www. nuse.hu

Tovább, magasabb célokért

Július 15-én szombaton tartottuk a Nagykovácsi SE újjáalaku-
lásának 10 éves évfordulóját.
Pontosan 10 évvel ezelőtt, 2007 nyarán állt össze az a csapat, amely 
(természetesen az évek alatt sokat változva) sok emlékezetes össze- 
csapással ajándékozta meg a kilátogató szurkolókat hosszú éveken 
át. A legalacsonyabb osztályból indulva 2 év alatt osztályt léptünk, és 
újabb 2 év elteltével ezüstérmet szereztünk a megye II-ben is. (Sajnos 
az újabb feljutás rajtunk kívülálló okok miatt meghiúsult.)
Azóta az egykori csapattagokat sokfelé vitte az élet, de egy délu-
tán erejéig, aki csak tehette, ismét kilátogatott az egykori sikerek 
helyszínére, ahol egy jó hangulatú baráti foci után kiváló marhapör- 
költ mellett nosztalgiázhatott.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult 
a találkozó létrejöttéhez, külön kiemelve Grubits Gyurit, aki a 
‘frissítőről’ gondoskodott, Milerán Lajost, aki ismét bizonyította 
főzőtudományát, és ifj. Breier Lászlót, aki a CBA-n keresztül az alap- 
anyagokat biztosította.

Nagykovácsi SE találkozó
Bugyjás Attila
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

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

Ismét bebizonyosodott, hogy a hegyek, erdők által körülvett Nagy- 
kovácsi kitűnő helyszín a természetet kedvelő, tájfutással ismerkedő  
gyerekek számára. A Vizsla Sportegyesület Nagykovácsi csoportja 
által rendezett két napközi nyári táborban negyven, 6-12 év közötti 
gyerek töltötte idejét értelmes, sportos tevékenységekkel.
Az évközi edzésekre is járó fiatalok nehezebb, technikásabb felada-
tokat kaptak, a kisebbek többnyire csapatban, párban teljesítették 

a pályákat. Néhány nap alatt is sokat fejlődtek, ezt bizonyítandó a 
táborokat váltóverseny és vizsgapálya zárta. A Tájékozódási Futó 
Szövetség jóvoltából kipróbálhatták az elektronikus időmérést is, 
valamint részt vettek egy „rendes” parkversenyen Békásmegyeren.
A táborok programja úgy épült fel, hogy minden napra jutott elmé-
leti „képzés” (térképismeret), mozgás (futófeladatok, kirándulás), já-
ték (legnépszerűbb a vízicsata és a számháború), kreatív alkotó tevé- 
kenység (fonás, kulcstartó és zászlókészítés, agyagozás, kavicsfestés, 
babzsák- és bójavarrás), játékba rejtett fejlesztés, csapatépítés.
A Faluház hangulata és adottságai, központi elhelyezkedése miatt 
kitűnő helyszín volt számunkra, köszönjük, hogy itt lehettünk!

Nyári tájfutó táborok
Hegedűs Zoltán, Vizsla SE., Nagykovácsi csoport

Idén július 10. és 14. között került megrendezésre Nagykovácsi Rit- 
mikus Gimnasztika csoport sikeres nyári Tündértánc tábora, Pesti  
Andrea edzőnő vezetésével.
A táborba a csoport tagjain kívül olyan óvodás és iskolás korú mozog- 
ni, alkotni vágyó lányok jelentkezését vártuk, akik szeretnék a nyarat 
vidáman, és aktívan eltölteni.
Táborunknak már másodszor ad helyet a Nagykovácsi Öregiskola 
Közösségi Ház, ahol mind a 19 táborlakó kislány remekül érezte 
magát. A gyermekek és a szüleik, valamint a 3 edzőnő is maximálisan 
elégedettek voltak a kulturált környezettel.
A tábor programjában szerepelt délelőttönként egy kis gimnasz-
tika, klasszikus balett és néhány új koreográfia. Délutánonként pe-

dig kreatív kézműves foglal- 
kozásokat tartottunk, ahol 
minden nap más-más aján-
déktárgyak keltek életre. Min-
den kislány örömmel vitte 
haza a nap végén új alkotásait: 
az álomfogót, az asztali toll-
tartót, és a gyöngyékszereket.
Játszottunk közösségi tár-
sasjátékot, aktivitiztünk, és a 
pénteki táborzárón kiosztottuk a rajzversenyünk díjait.
Reméljük, hogy ez a programunk jövő nyáron is elérhető lesz, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tündértánc tábor az Öregiskolában
Pesti Andrea rg edzőnő, a Nagykovácsi Ritmikus Gimnasztika csoport vezetője

Figyelem! A könyvtár nyitvatartása a nyári hónapokban a megszokottól 
eltérő, látogatás előtt kérjük, hogy ellenőrizzék a beosztást!
Minden kedves olvasónknak jó pihenést kívánunk!

    
 

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA

 08.07-08.25
Hétfő 14 - 19
Kedd 9 - 13
 Szerda zárva
 Csütörtök 14 - 18
 Péntek 9 - 13
 Szombat zárva

08.28-tól           A szokásos rend szerint
Hétfő 12 - 19
Kedd 10 - 18
 Szerda zárva
 Csütörtök 12 - 18
 Péntek 10 - 18
 Szombat zárva
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár  – Önkormányzati hírek 

Híradás
„Az asszony köténye”  sváb viseleti kiállításról

Az idei évben, a falu búcsúján viseleti kiállítást terveztünk 
összeállítani. Emléket állítva annak a közel 250 évnek,  
amely idő alatt Nagykovácsiban svábok éltek. Az Ő életmód-
juk, tevékenységük, ízlésük, igényük alakította ki a falu képét, 
a ruháik anyaga, választott színei, díszítése határozta meg a 
falu képét hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt. 
Nagykovácsiban 1946-ban szinte az egész sváb lakosságot 
kitelepítették. A ruhák, viseletek gyűjtése a Nagykovácsi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat sok éves munkája kere-
tében indult el. A mostani kiállítás a szentendrei Ferenczy 
Múzeum anyagával kiegészítve készült el Dr. Sz. Tóth Judit 
néprajzkutató értő szakmai segítségével. 
Az, hogy miért az asszony köténye a kiállítás központi eleme, 
illetve a kötény viseletének milyen 
jelentősége volt a sváb családok életé-
ben megtudható a kiállításon.
A kiállítás megnyitója: 2017. augusz-
tus 13-án 11 órakor az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár kistermé-
ben, az ünnepi szentmise után lesz.
A kiállítás szeptember 15-éig láto-
gatható a Könyvtár nyitvatartásában. 

Telefonon egyeztetve vezetés kérhető: 
G. Furulyás Katalin, 06-30 8455696

Július 16-án ismét összegyűlt a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub a Faluház-
ban. A klubot az iráni származású Adl házaspár vendégelte meg, akik 
aktív szereplői Nagykovácsi kulturális életének. A Falu Kemencéjénél 
főzött bográcsos után a klub tagjai arató dalokat énekeltek, amit az 
augusztus 20-i ünnepségen fognak előadni.

Nyugdíjasklub a Faluházban

Július hónapban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Farkas Istvánné 
Irénke néni – aki huzamosabb ideje itt tartózkodik lányánál – Nagyková- 
csiba kérte a szépkorú köszöntést.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony személyesen adta át Ma- 
gyarország Miniszterelnöke által aláírt emléklapot, az Önkormányzat pe-
dig virággal és tortával köszöntötte az ünnepeltet. A szobában szebbnél 
szebb virágok sorakoztak, mellyel a családja köszöntötte születésnapja 
alkalmából.
Fordult a sorrend, Irénke néni egy szép verssel lepte meg Polgármester 
asszonyt és hozzáfűzte, hogy nagyon sok verset tud, de a könyvek már 
nincsenek meg, ezért az jár a fejében, hogy majd leírja őket. A családdal él 
ugyan, de önálló háztartást vezet, amíg el tudja látni magát, nem fogad el 
segítséget. Külön adomány a jó Istentől, hogy ő itt lehet.
6 gyermeket nevelt fel – három gyermeke már megváltotta az életét –,  
9 unokája és 11 dédunokája van.
Lassan már két éve, hogy ideköltözött Ibolya lányához, aki végtelen 
türelmes, békés és szeretettel veszi körül őt az egész család. 
Beszélgetés közben dalra fakadt, hogy repülni tudna örömében: „...Giling-
galang, szól a harang, boldogságom határtalan...”
Elmondta, ha nem jön álom a szemére, akkor az esti imádság után régi 
balladákat olvas.
Nem beteges, gyógyszert nem 
szed.
A hosszú élet titkát firtató kér-
désre az ő válasza: „vigasztalód-
ni a nevetéssel, a szomorúságot 
repítse el a szél”.
Kívánunk családja körében 
eltöltött további egészséges, 
boldog éveket!

90 éves  szépkorú köszöntése
Fábos Éva

Meghívó
2017. szeptember 11.-én 19 órakor

Dr. Süle Ferenc
a 71. pódiumon

Fő kutatási területe a valláslélektan.
Ösztöntan és politika

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Öregiskolában.
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Július

Elza, Lilla, Mia Nadin, 
Kristóf, Soma

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

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

Nyári szabadságok:
aug. 7-18: dr. Kordé Izabella
aug. 21-25: Dr. Jakab Erika

Az aktuálisan rendelő doktornő a saját rendelési 
idejében fogadja a betekeket. A nyári helyettesítések 

idején pénteki napokon csak 8-11 között lesz rendelés.

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!

Július 31-től augusztus 11-ig Dr. Koltay Angéla,
augusztus 14-25-ig  Dr. Solynóczki Katalin,

augsztus 28-tól szeptember 2-ig Dr. Koltay Angéla,
 szabadságon lesz.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
augusztus 4. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
augusztus 11. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
augusztus 18. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
augusztus 25. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
szeptember 1. 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: 9.00–14.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–14.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–14.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–14.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–14.00 Péntek: 13.00–19.00

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40

Halottaink
Július

Balogh Attila (34)
Nagy Géza (49)

Halkó László (65) 

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

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

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik Halkó Lászlót   
utolsó útjára elkísérték  

és fájdalmunkban osztoztak.
Halkó család
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