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Nagykovácsi hazánk egyik legellentmondásosabb telepü- 
lése: igaz ez, ha a lakosság átlagos vagyoni helyzetét és az 
önkormányzat bevételeit, gazdálkodási kereteit összevetjük, 
hiszen miközben sok lakostársunk szerencsés anyagi körül-
mények között él, a településnek rendkívül szerény az adóerő 
képessége, mert Nagykovácsiban kevés vállalat, cég működik.

Felröppent tavaly a hír: Nagykovácsi a harmadik leggazdagabb 
település. Persze továbbra sem az önkormányzat bevételeit 
nézve, hanem az egy főre jutó vásárlóerőt számolva. Egészen pontosan abban a települések 
közötti összehasonlításban kerültünk harmadik helyre, ahol a legtöbb pénz marad a lakosok 
zsebében adózás után. Hogyan is lehetne ezt a „helyezést” Nagykovácsi hasznára fordítani?

Van egy olyan lehetőség, egy adományozási típus, ami csupán figyelmességet igényel az 
adományozótól, vagyis nem kerül semmibe. Minden személyi jövedelemadót fizető magánsze-
mély felajánlhatja adója 1%-át egy civil szervezet számára, valamint +1%-át adományozhatja 
valamely technikai számmal rendelkező egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat részére. 
Milyen jó lenne, ha valamennyi nagykovácsi lakos személyi jövedelemadójának 1%-át a hely-
ben működő civil szervezetek valamelyikének adományozná. Nagykovácsiban jelenleg 26 civil 
szervezet működik (a lista megtalálható: http://nagykovacsi.hu/civil-szervezetek/). Nagyko- 
vácsi Nagyközség Önkormányzata számára kiemelt értéket képvisel a közösségünk élete  
szempontjából hasznos, építő munkát végző civil szervezetek tevékenysége. Mindenki számára 
más a prioritás, más az érdekes és fontos, más tevékenységet végző szervezetet szeretne tá-
mogatni. Nagykovácsiban erre tényleg széles lehetőség áll rendelkezésre: gyermekeket, okta-
tást, művészetet, kultúrát, környezetvédelmet támogató szervezetek, sportegyesületek, egy-
házi szervezetek, önkéntes tűzoltók és polgárőrök, szociálisan rászorulókat segítő szervezetek. 
Mindenki megtalálhatja a szívéhez közelálló, érdeklődési körének megfelelő civil szerveződést, 
aminek jószándékú, hasznos, Nagykovácsi fejlődését segítő tevékenységét támogathatja. 

Miért is kerül most előtérbe ez a kérdés? Mivel azon magánszemélyeknek, akik egyéni vállal- 
kozóként tevékenykednek, minden év február 25-éig kell leadniuk a személyi jövedelem- 

adó bevallásukat, így ők ed-
dig az időpontig rendel-
kezhetnek az adójuk 1%-
áról. Mindenki másnak ez a 
lehetőség május 20-áig áll  
nyitva. Érdemes még azt is  
tudni, hogy ha az adófizető 
nem él a felajánlás 
lehetőségével, akkor ez az 
összeg a NAV-nál marad és a 
továbbiakban nem rendelkez-
het annak sorsáról. 

Nagykovácsi legyen az a kü- 
lönleges település, ahol amel-
lett, hogy a legtöbb gyermek 
él, a helyben működő civil 
szervezetek a legtöbb 1%-
os támogatást kapják. A civil  
szervezetek pedig cserébe bi-
zonyára mindent meg fognak 
tenni annak érdekében, hogy 
a közösségünk számára hasz- 
nos célkitűzéseiket Nagyko-
vácsi érdekeit messzemenőkig 
szem előtt tartva, a legha-
tékonyabban és legeredmé-
nyesebben valósítsák meg. 

Köszönet mindazoknak, akik 
a helyben maradó forintjaik-
kal támogatják Nagykovácsi 
közösségét. 

Adjunk úgy,  
hogy maradjon is
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Ha olyan alapítványhoz szeretné 
eljuttatni adójának 1%-át, amelyik

– helyben használja fel,
– helyi lakosokon, rászorulókon segít,

– a helyi közösséget erősíti,
– amelyikre rálátása van, 

hogy mire és hogyan költik,
akkor rendelkezzen a nehéz helyzetben 
lévő nagykovácsi lakosokat támogató 

„Fejér György”
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 

javára.

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
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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 február hónapban kerülnek kiküldésre a 
fizetési értesítők, amelyben a 2018. évre szóló adófizetési kötelezett-
ségek és az esetleges hátralékok szerepelnek. 

A 2018. évi adókat két egyenlő részletben, 2018. március 19-ig, és  
2018. szeptember 17-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.

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

Fontos bevallási határidő közeledik a KATA adóalanyok számára,  
ugyanis 2018. február 15-ig lehet iparűzési adóban a KATA tételes 
adózási módot választani!

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

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
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 2017. évi CL. törvény 44. § alapján 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, amely magánszemély esetében 200.000 Ft, más 
adózó esetében 500.000 Ft-ig terjedhet.

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 2018. januári üléséről

A Képviselő-testület januárban egy munkaterv szerinti ülést tartott.

Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és 
véleményezték az előterjesztéseket, az oktatási, kulturális és sport bi-
zottság, a pénzügyi és településfejlesztési bizottság, valamint a pol-
gármester módosító javaslatokat nyújtott be.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Elmondta, hogy tavasszal a település 
belső részén 6 buszmegállóban új váróhelyiség épül. 
Ismertette, hogy az Önkormányzat sajtó helyreigazítási kérelmet nyúj-
tott be a Cinke Magazin kiadójának hamis tényállítások miatt. 
Januárban dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár részvételével  
átadták a műfüves focipályát és a mellette lévő szabadtéri edzőparkot. 
Közel 30 millió forint állami támogatást nyert az Önkormányzat a Szá-
va utcai felnőttorvosi rendelő korszerűsítésére, a munkálatok az idén 
megtörténnek. 
Vis maior támogatásból elkészült a Kaszáló utcai árok 130 méteres 
szakaszának helyreállítása, az Ady Endre utcai árok alsó szakaszának 
helyreállítását az Önkormányzat megrendelte. A kivitelezés a tervek 
szerint tavasszal várható.
A képviselők írásos tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszerzések 
és beruházások előre haladásáról.
A teljes létszámmal, 9 fővel határozatképes Képviselő-testület a Na-
pirend megszavazása után a számviteli szabályoknak megfelelően mó-
dosította a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletet. Ebben a központi költségvetésből az Önkormányzat és az 
általa irányított költségvetési szervek részére biztosított központi tá-
mogatások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 
szerepelnek.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018. január else-
jei hatálybalépésével összefüggésben került sor több helyi rendelet jog-
szabályi hivatkozásának módosítására, valamint a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet pontosítására. A változások nem érintik az eddigi szabá-
lyozások tartalmát.

A jogszabályi előírásnak megfelelően beszámolt Györgyi Zoltán 
főépítész a 2017. évi tevékenységéről, amit a testület elfogadott.
A Helyi Építési Szabályzat módosítására a Településképi Rendelettel  
kapcsolatosan kerül sor. Ennek partnerségi egyeztetési szakasza 
lezárult.
Eredményt hirdetett és kiválasztotta a kivitelezőt a Képviselő-testület 
a „Nagykovácsi, Rákóczi utca, mint települési gyűjtőút felújítása” című 
tárgyalásos közbeszerzési pályázaton. A munkálatokat a legjobb ajánla-
tot adó Tunel Kft. és az Útkorona Kft. közös ajánlattevők végzik el.
Meghatározták a képviselők, hogy idén nyáron sem zár be teljesen a 
Kispatak Óvoda, folyamatosan nyitva tartanak és összevont csoport-
ban fogadnak gyermekeket valamelyik tagintézményben. Az igényeket 
május 18-ig jelezhetik a szülők.
Elfogadták a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi beszá-
molóját, és meghatározták a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.  
E szerint karbantartási szünet lesz július 23-tól augusztus 5-ig.
Két pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. Az augusztus 
6-12. között megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozó lebonyolí-
tására vissza nem térítendő támogatást kíván igénybe venni, az Euró-
pai Unió „Európa a polgárokért program” keretében kiírt pályázatból. 
A mintegy 60 fő fogadásával tervezett 10.000 eurós pályázati támoga-
táshoz önrészként 1.032 ezer forintot tesz hozzá az Önkormányzat. Idén 
is megrendezésre kerül a Varázskastély Nagykovácsi Családi Fesztivál. 
Ehhez a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázati támogatásként a lehet-
séges 10 millió forint összeget kérjük, 3.250 ezer forint önrész vállalása 
mellett.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy a műfüves sportpálya működtetését 
a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Településüzemeltetési In-
tézményre bízzák. Meghatározták a pálya használatának feltételeit, 
erről bővebben e lapszámban olvashatnak a sportbarátok.
Zárt ülésen tárgyalta meg a testület a Pest Megyei Kormányhivatal által 
előterjesztett javaslatot, amelynek végén úgy döntött, hogy a Nagyko-
vácsi Napfény Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat által beszedett 
csatornaérdekeltségi hozzájárulások elszámolását és visszatérítését  
– figyelemmel arra, hogy e tárgykörben a Z.110/2005. (VI. 27.) Kt. határo-
zat már rendelkezett – nem tartja indokoltnak.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat nagyko-
vacsi.hu honlapján.

Papp István
  jegyző

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2017. (XI.27.) sz., 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló önkor- 
mányzati rendeletében az alábbiakról rendelkezett: 
 
18. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az in-
gatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell 
az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának 
elhelyezni.
(3) A házszámtába kihelyezését legkésőbb az ingatlanra kiadott használat-
bavételi engedély, hatósági bizonyítvány, vagy a használatba vétel tu-
domásul vételéről szóló végzés vagy határozat átvételét követő 30 napon 
belül kell elvégezni.”

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 7/2017. (IV. 28.) számú önkormányzati ren-
delete 6.§ (1) h) pontja szerint pedig:
„Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, 
aki:
a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló 25/2017. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet 11. §-ban meghatározott házszámtábla 
kihelyezési kötelezettségnek nem tesz eleget”.

A fenti rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint:
„A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes 
személy elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság-
gal sújtható.”

Nagykovácsi közigazgatási területén számos beépített ingatlan eseté-
ben tapasztalható, hogy a tulajdonosok – a fenti rendeletekben foglaltak 
ellenére – elmulasztották kitenni a házszámot tartalmazó táblát. Ennek 
– azon túl, hogy többek között a Nagykovácsi Postahivatal munkatársai 
sem tudják pontosan és időben kézbesíteni a küldeményeket – adott  
esetben súlyos következményei is lehetnek, pl. egy mentő kihívása  
esetén. 
Kérjük, hogy a házszámozási rendeletben foglaltaknak megfelelően 
szíveskedjenek eleget tenni házszámtábla kihelyezési kötelezett-
ségüknek, megelőzendő az ebből adódó negatív következményeket, és 
azt, hogy szankcionálni kelljen a táblakihelyezés elmulasztását.

Amennyiben az ingatlan címét nem tudják, vagy az bizonytalan, nem 
egyértelmű, a cím megállapítása érdekében a jegyzőnek címzett kérel-
met lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, az erre vonatkozó ké-
relmi nyomtatvány segítségével, amely a honlapon a dokumentumok/
építésügy/kérelem lakcím igazolásához menüsorból tölthető le.

Házszámozási rendelet
Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont
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A közös mozgás, a versenyszellem, az önfeledt játék 
ki- és megélése az egyik legnépszerűbb közösségépítő 
tevékenység. Ennek megfelelően egy régi álom és 
egyben ígéret valósult meg, amikor átadásra került 
a műfüves focipálya és a szabadtéri fitneszpark.  
Az ünnepséget személyes jelenlétével tisztelte meg 
Dr. Szabó Tünde az Emberi  Erőforrások Minisztériuma 
Sportért Felelős Államtitkára, aki egyben meg is nyi-
totta Nagykovácsi Nagyközség lakossága előtt a két 
létesítményt.
Kiszelné Mohos Katalin köszöntőjében kiemelte, 
hogy ezek a beruházások egyszerre szolgálják mind 
a felnőtteket, mind a gyermekeket, hiszen a helyi 
sportközösségek és az iskola tanulói folyamatosan, 
reggeltől estig élvezhetik az új pályák előnyeit.

Dr. Borók György a Magyar Labdarúgó 
Szövetség nevében mondta el megnyitó 
beszédét, amelyben az Állam támogatását 
és ezirányú felelősségét hangsúlyozta, 
hiszen a települések és a helyi sportélet 
fejlesztése kiemelt kormányzati célkitűzés.
A helyi sportegyesületek tagjai a megnyitó 
beszédeket követően egy barátságos mecs- 
csel azonnal birtokba vették a pályát és esti 
kivilágítás mellett mérték össze technikai 
tudásukat.
Ezzel egyidőben a megjelentek Klacsán 
István és Kutos Tibor fitnesz edzőknek 
köszönhetően megismerhették a Fitnesz 
park berendezéseinek a helyes használati  
módját, és bebizonyították, hogy a moz- 
gásigény és a fizikai állóképesség határait 
mindenki maga alakítja, kortól és nemtől 
függetlenül. A bemutató sikere komoly 
motivációt adott a nézőknek, a jövendőbeli 
használóknak.
A létesítményeket a NATÜ üzemelteti, ké-
rünk mindenkit, hogy a célnak és szabá-
lyoknak a figyelembevételével használja az 
új pályákat. Hasznos időtöltést és jó szóra-
kozást kívánunk!

Pályaavatás
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester
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Már a névből adódóan érezhetjük, hogy ez nem 
egy szokványos Tűzoltó laktanya, hanem egy 
sokkal komplexebb dolog. A beruházás befe-
jeztével létrejövő épület az elképzelések sze- 
rint több szakmának is helyet adhat. Terveink 
szerint a rendőrség körzeti megbízottjának az 
emeleten lesz egy zárható irodája, amit kizárólag 
ő fog használni a szigorú előírások miatt. A föld-
szinti nagy irodát egyrészt a közterület-felügye-
let munkatársai fogják használni, másrészt az 
egyesületünk tagjai irodaként és rádiós helyi-
ségként veszik igénybe. Ide fog kerülni Nagyko-
vácsi kamerarendszerének központja is. A ki- 
szolgáló helyiségek (vécék, zuhanyzó, kéz-
mosók, konyha) közös használatban lesznek. 
Az emeleti közösségi tér és előadóterem  
szintén közösen használható terület, ahogyan 
a parkoló és a kert is. A tűzoltó szertár csak a 
tűzoltók által használt helyiség lesz, ide kerül-
nek a tűzoltásban, mentésben részt vevő autók, 
szakfelszerelések, és itt alakítjuk ki a szereléshez, 
felújításhoz szükséges teret is.
Kiemelendő, hogy az épület egyes helyiségeinek 
tényleges funkciói és az épület egészének  
tényleges hasznosítása a Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzatával lefolytatandó egyezte-
tési folyamat zárásaként kerül meghatározásra.
Az épület fűtését egy korszerű energiatakarékos 
levegő-víz hőszivattyú fogja ellátni geo áramról. 
A világítótestek mind energiatakarékosak, led 
alapúak. A szigetelések és a nyílászárók is meg-
felelnek a mai kor követelményének. A teljes 
épületben beléptető rendszer, riasztó és kamera 
rendszer lesz telepítve. Katasztrófa helyzet ese-
tén aggregátorról is működtethető lesz a teljes 
épület, így alkalmas lesz műveleti központnak, 
illetve befogadónak, melegedőnek is. Polgári 
védelmi eszközökhöz, felszerelésekhez raktárt 
alakítunk ki, ahonnan szükség esetén azonnal 
igénybe vehetők. A közösségi tér is sokrétű fel-
használásra ad lehetőséget, az előadóteremben 
megtarthatjuk gyűléseinket, továbbképzésein-
ket. Terveink között szerepel egy ifjúsági tűzoltó 
tagozat beindítása, amellyel biztosíthatjuk a 
jövőben az utánpótlást. Szeretnénk minél több 
nyílt napot tartani családias környezetben.

De hogy is készült, ki építteti és legfőképp 
mikorra lesz kész?
Az épületet a Készenléti Szolgálatok Nagyko-
vácsi Egyesülete építteti, a közbeszerzéseket 
is ő írta ki, a vállalkozóval szintén ő szerződött. 
A kapott támogatásokkal határidőben a 
törvényeknek megfelelően mindig elszámol, 
könyvelésében tételesen megtalálható. A 
beruházás végeztével várhatóan a teljes tulaj-
donjogot egy külön megállapodásban rögzített 

feltételek szerint Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának adja át.  
2013-ban elkészültek a laktanya tervei, 
(ingyenes felajánlásból) engedélyezésük 
megtörtént. Rendelkeztünk megnyitott épí-
tési naplóval, műszaki vezetővel és műszaki 
ellenőrrel (szintén ingyenesen). Megtisztítottuk 
a telket a rengeteg szeméttől és bozóttól.
2014-ben 1550 m3 föld kiásása és elszállítása 
megtörtént. Az OKF pályázatain nyert anyagok 
beépítésre kerültek, elkészült a sávalap. Az év 
elején bekért árajánlatok alapján, a legolcsóbb 
vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a 
szerződött munka első osztályú minőségben 

határidőre elkészült. 

2015-ben elkészült 
az alapozás, a pince- 
szint, rákerült a födém, 
az oldal és hátsó ré-
szen elkészült a víz- és 
hőszigetelés. A terep 
90 százalékban kialakí-
tásra került. 

2016-ban elkészült 
a földszint, illetve a 
tetőszerkezet, beke- 
rültek a nyílászárók 
az épületbe. Így az 
épület zárható és szer- 
kezetkész állapotba 
került. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatásában 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
segített, illetve a közbeszerzési eljárást felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként 
végző Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. Az eljárás 
nyertesével megkötöttük a szerződést, aki 
határidőre első osztályú minőségben a munkát 
elvégezte, a számlákat benyújtotta és azok ki-
fizetésre is kerültek.
  
2017. év ismét a közbeszerzéssel kezdődött, 
a közbeszerzési eljárás 3 évre a teljes befe-
jezésre lett meghirdetve, így ezt többet nem 
kell lefolytatni. Az eljárás nyertesével megkötöt-
tük a szerződést, aki határidőre első osztályú 
minőségben a munkát elvégezte, a számlákat 
benyújtotta és azok kifizetésre is kerültek. 
Elkészült a villany csövezése, a víz, a csatorna és 

a fűtés teljes csövezése, alsó hőszigetelés után 
elkészült az aljzatbeton. A tető megerősítése, 
hőszigetelése szintén elkészült.
2018-ban elkészül a teljes hőszigetelés, színe- 
zés, belső vakolás, belső nyílászárók, korlátok.  
A víz és áram közművek bekötése szintén 2018-
ban fog megvalósulni. A tűzoltó autót és a fel- 
szerelések egy részét már a laktanyában tároljuk 
megóvva így a téli hidegtől, és csapadéktól. 
2019-re maradnak a burkolatok, a festés, a ka-
zán, a riasztó, a szerelvényezés, a berendezés, és 
az autóparkoló, illetve a kert kialakítása.

Mennyibe fog kerülni és ki fizeti?
A terveinkkel ellentétben a külső körülmények 
változása miatt a finanszírozás állandóan vál-
tozik, de hála Nagykovácsi Önkormányzatának  
és az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
nak a befejezéshez szükséges pénz rendelkezés- 
re fog állni. A területet Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata biztosította ráépítés és föld-
használati jog engedélyezésével. A terv az volt, 
hogy egy kisebb egy szerbeállásos üzemépü- 
letet építünk, a Fővárosi Önkormányzat, az OKF, 
a Tűzoltó Szövetségek, a Polgárőr Szövetségek 
a Nagykovácsi lakosok és saját, illetve pályázati 
források igénybevételével. Sajnos minden év-
ben valami eltűnt, megváltozott, átalakult.
A Fővárosi Önkormányzat támogatását meg-
szüntették, az évi közel egy millió forintból nulla 
lett. A Tűzoltó Szövetségtől ígért évi 5 millió 
forint nem jutott el hozzánk, mert kikerült tőlük 
a döntési hatáskör. A Polgárőr Szövetségtől 
kapott pénzek ötödére zsugorodtak. Az adó 

Tűzoltó Laktanya  
és Közbiztonsági központ
Honti Zoltán Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete
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1% felajánlások az adózási rendszer miatt ne-
gyedére estek vissza. A nagykovácsi lakosoktól 
laktanyára készpénz egy helyről érkezett, de 
ez legalább nagy összeg (megközelítőleg 1,4 
millió Ft). A NEA és egyéb pályázatok egyike 
sem támogat Tűzoltó Laktanya építését. Uniós 
pályázatot szintén nem találtunk ebben az 
időszakban. Sokan próbáltak segíteni kapcsolati 
tőkével, de sajnos a végén pénzt nem kaptunk 
sehonnan.
A Nagykovácsit sújtó jégkárból hamar levontuk 
a következtetést, miszerint komoly baj esetén 
meg kell tudnunk magunknak oldani mindent. 
Így állt a Tűzoltó Laktanya mellé Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának polgármestere 
és képviselő-testülete, biztosítva a szükséges 
forrásokat. Évről évre lehetőségeihez mérten 
támogatja az építkezést. A tervekhez képest 
az épület lényegesen nagyobb, esztétikusabb, 
többcélú, energiatakarékos, modern változata 
került megtervezésre. Mindenki úgy gondol-
ta, hogy szükségünk van egy minden igényt 
kielégítő jövőbe mutató épületre, mely hosszú 
távon tudja szolgálni településünket.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
2015-2016. években 15-15 M Ft-tal, 2017-ben 
10 M Ft-tal támogatta, 2018-2019. években 10-
10 M Ft-tal fogja támogatni az épület létrejöttét.
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2015-2016-2017. években pályázati úton 1-1 M 
Ft-tal támogatta, 2018-2019. években is számí-
tunk rá.
Az egyesület tagjai és településünk vállalkozói 
által vállalt ingyenes munka körülbelül 15 millió 
forint értékben valósultak meg, illetve fognak 
megvalósulni (tervezés, ellenőrzés, irtás, terep- 
rendezés, épületen belüli fűtés, víz, csatorna, 
teljes elektromos munka, riasztó berendezés, 

festés, rádióhálózat kiépítése, hideg és meleg 
burkolás, kertépítés stb.) A szükséges anyagokat 
a közbeszerzés tartalmazza, de munkadíjat 
senki sem számol fel érte, ezúton is köszönet az 
önzetlen munkájukért. 
A leírtakból látszik, hogy a közel 80 millió forint 
és a ráfordított idő nem csekélység, de egy ek-
kora településen ez elengedhetetlen beruházás.
Földrajzi adottságunkból fakadóan szükség van 
arra, hogy saját magunk tudjuk megoldani a 
felmerülő problémákat, segíteni tudjunk a la- 
kosságon, ha baj van.

És végül mi történt 2017-ben településünkön, 
ahol a Tűzoltóinkra szükség volt:
Egyesületünk 25 tűzesethez, 2 CO szivárgáshoz, 
12 téves jelzésre, 4 vaklármára, 30 közú-

ti balesethez, 13 fakidőléshez/viharkár, 5 
csőtöréshez, 4 csapadékvízhez, 5 egyéb eset-
ben vonult.
Segítségnyújtás mentőknek 2 esetben, rend- 
őrségnek 4 esetben, civileknek 18 esetben tör-
tént.
Bemutatón gyakorlaton 15 alkalommal vettünk 
részt, rendezvényt 8 alkalommal biztosítot- 
tunk.

Polgárőreink Polgárőr-Rendőr közös szolgálat- 
ellátást 706 munkaórában végeztek, Rendezvé-
nyek biztosítását 1054 órában.

Ezúton is szeretném megköszönni Egyesü- 
letünk tagjainak egész éves ingyenes mun- 
káját.

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy 
kéményseprőipari szolgáltató megrendelés 
nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági 
okból ingatlanról-ingatlanra járva, úgyne- 
vezett „sorban” végzett ellenőrző tevékeny-
sége. Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz 
tartozó tüzelőberendezés égéstermékének 
elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tar-
talékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő 
elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgá-
lására, szükség szerinti tisztítására, négyéven-
kénti műszaki felülvizsgálatára.

2016. július elsejétől ez a tevékenység a termé-
szetes személyek tulajdonában lévő ingatla-
nokhoz tartozó égéstermék-elvezetők eseté-
ben ingyenes.

A sormunka keretében történő ellenőrzés 
a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű be-
rendezésekhez kapcsolódó égéstermék-
elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a 
zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kap- 
csolódó kémények vagy kéményrendszerek 
esetén kétévente történik meg, a kémények 

teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát 
pedig négyévente kötelező elvégezni.
Az égéstermék-elvezető használata és műszaki 
állapota alapján a kéményseprőipari szakem-
ber az előírtnál gyakoribb ellenőrzést és tisztí-
tást javasolhat. Erről az ingatlan használóját és 
a tűzvédelmi hatóságot egyaránt értesíti.
Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és an-
nak eredményeiről a kéményseprő tanúsít-
ványt állít ki, amelynek egy példányát az ügy-
félnek igazolt módon átadja.
2018. január elsejétől a klasszikus értelemben 
vett sormunka csak a társasházakban és a 
lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, 
és a kéményseprő által megajánlott első két 
időpontban ingyenes.
A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó 
szervezet székhelyeként, telephelyeként, 
fióktelepként be nem jegyzett egylakásos 
ingatlanok tulajdonosai – zömmel családi-
ház-tulajdonosok – részére a sormunka nem 
kötelező, de ajánlott. A kéménytulajdonosok 

vagy kéményhasználók kezdeményezésére a 
közszolgáltató – közöttük ellátási területén a 
katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve 
– egy közösen egyeztetett időpontban, a tör- 
vényben előírt gyakorisággal, ingyenesen vég-
zi el a felülvizsgálatot. A törvényben megállapí-
tott egy, vagy két évnél gyakoribb ellenőrzés 
– ha azt nem a kéményseprő írja elő – megren-
delésnek minősül és költségekkel jár.

Az ingyenes sormunka iránti igény 
időpontfoglalással jelenthető be:
•   Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszol-

galat oldalon az „időpontfoglalás” elektro- 
nikus űrlap kitöltésével

•   Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
•   E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@

katved.gov.hu címen 
•   Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 

1903 Budapest, Pf.: 314. címen
•   Személyesen, nyitvatartási időben a megyei 

ügyfélszolgálati pontokon (http://www.ke-
menysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei)

•   Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással 
hívható telefonszámon.

Az ütemterv és a tevékenységellátásával kap- 
csolatos minden további részletes információ 
a lakossági honlapon www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu elérhető.

Tájékoztató a 2018. évi 
kéményellenőrzési szolgáltatásról

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint Nagykovácsiban 2018-
ban május 1. és augusztus 31. között kerül sor a kémények ellenőrzésére, sormunka keretében.
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„Az igazi szabadság az, ha úgy adunk, hogy nem várunk érte 
elismerést, sem köszönetet.”

(Stephanie Dowrick)

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok! Szeretettel köszöntjük Önöket!
Engedjék meg, hogy röviden, néhány gondolatban bemutassuk 
Önöknek járatunkat.
Nagykovácsi Nagyközség lakosságának nagy részét a kisgyerme- 
kes családok alkotják. Illetve vannak olyan Településrészek, 
amik sokkal messzebb vannak a Faluközponttól. Elgondolásunk 
alapja, a segítség. Mégpedig abban, hogy azon lakosok is 
zökkenőmentesen eljussanak akár Iskolába, akár vásárolni, akár 
csak a gyermekorvoshoz, akiknek alapesetben ez nehezebben 
megoldható. Járatunk útvonalát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy 
minél nagyobb Településrészt fogjon össze. Ezt folyamatosan – 
lakossági igényeket, véleményeket is természetesen figyelembe 
véve – módosítani, jobbá tenni mindenképpen a lehetőségeinkhez 
és a busz biztonságos közlekedését figyelembe véve! 
Számunkra a legfontosabb utasaink biztonsága! A járat azon 
a helyeken közlekedik és olyan útviszonyok között, ami nem 
veszélyezteti utasaink biztonságát! Járatunkat mozgáskorlátozott 
utasaink is igénybe vehetik.
Járatunkat érvényes állandó lakcímkártyával rendelkező utasaink 
térítésmentesen vehetik igénybe. Állandó gyermek utasaink 
részére egy úgynevezett Szülői Nyilatkozat áll rendelkezésre, 

amit kitöltve, aláírva leadnak a gépjárművezetőnél. Erre azért volt 
szükség, mert nem szeretnénk, hogyha az Iskolába náluk lenne 
a Lakcímet igazoló kártya, amit akár, hogyha elveszítenek, az 
kellemetlenséggel jár. 
Ma már járatunkat számos állandó „törzs”utas veszi igénybe. 
Számuk egyre növekszik. 
Igény szerint teljesítettünk reptéri transzfert, illetve egyéb 
személyszállítási szolgáltatást, segélyszállítmányt juttattunk el. 
A járat biztonságos és minőségi üzemeltetéséhez, támogatásra 
van szükségünk, melyet, egy úgynevezett támogatói jegy 
megvásárlásával tudnak megtenni, amit nagyon megköszönünk 
minden kedves támogatónknak!
Járatunkat az alábbi Alapítványon keresztül támogathatják: 

Kedves Nagykovácsi Lakosok! Járatunk weboldala hamarosan 
elkészül, ahol kibővített szolgáltatásokkal állunk az Önök 
rendelkezésére!

NAGYKOVÁCSI 
Hegyi Busz
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Felnőtt orvosi rendelőnk épülete matuzsálemi korúnak mondható: a 
Száva utca 4. alatti épület az 1900-as évek elején épült, első átadása 
óta az 1970-es években bővítették, 2005-ben pedig belsőleg átalakítot-
ták. Azonban a nyílászárók, a szigetelések mind a múlt század elejének 
műszaki termékei, nem felelnek meg a XXI. századi követelményeknek. 
A teljes felújítás tovább nem várhatott, ezért Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztéri-
umhoz az épület energetikai korszerűsítésére. A tervezett munkálatok 
magukban foglalják a nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, a födém 
hőszigetelését, valamint a tetőszerkezet felújítását és a tetőfedés cseréjét, 
illetve az épület klimatizálását is, így valóban megújulhat a felnőtt orvosi 
rendelő. 
A projekt végrehajtására az Önkormányzat 29.871.721,- forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el, amely a költségek 95%-át fedezi, míg a 
korszerűsítéshez az Önkormányzatnak a Támogatási Szerződés szerint 
1.572.196,- forint saját forrást kell biztosítania. A projekt tényleges költ-
sége a kivitelezői ajánlatok beérkezését követően válik véglegessé.
A beruházás eredményeképpen amellett, hogy az épület energiaköltségei 
nagymértékben csökkennek, javul mind az orvosok, mind a páciensek 
komfortérzete. Az orvosok rövidesen a XXI. századnak megfelelő 
környezetben fogadhatják betegeiket, Nagykovácsi és Remeteszőlős 
lakóit.

Végre megújul  
a felnőtt orvosi rendelő

Buszmegállóink méltatlan állapota régóta szúrja a nagykovácsiak szemét. 
Joggal, hiszen karbantartásuk a bonyolult jogi helyzet miatt megoldat-
lan volt. Röviden arról van szó, hogy Nagykovácsi főutcája, amelyen a 
63-as busz közlekedik, s amelyen a kérdéses – BKK tulajdonát képező – 
megállók elhelyezkednek, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, ez utóbbi kezelési, karbantartási 
kötelezettsége azonban nem terjed ki a buszmegállók, várók területére. 
Nagykovácsi Önkormányzata a helyzet megoldására törekedve min- 
dent megtett annak érdekében, hogy a buszvárók felújítására jogi alapot 
teremtsen. Hosszas utánjárás és számtalan tárgyalás eredményeképpen 
lehetőség nyílt arra, hogy a buszvárók felújítására megtaláljuk a legjobb 
megoldást. 
Egy üzleti partnert sikerült bevonni a projektbe, a reklámfelületek értéke-
sítésével és üzemeltetésével foglalkozó JCDecaux Hungary Zrt.-t, aki az 
önkormányzattal 2017. december végén aláírt megállapodásban vállalta 
Nagykovácsi buszmegállóinak új utasváróra cserélését és üzemeltetését, 
cserébe várónként 1 db CityLight reklámfelületet helyeznek ki és üze-
meltetnek. Ezen felül az önkormányzat részére utasvárónként 1 db infovit-
rint biztosítanak a közérdekű kommunikációs célok megvalósítására. 
Kedvező konstrukció ez, hiszen így a buszvárók felújításának és üzemelte-
tésének költségeit nem közpénzből finanszírozzuk, állagmegóvásukat, 
karbantartásukat pedig hosszú időre sikerül biztosítani a nagykovácsi 
utazóközönség elégedettségére.

Megújulnak 
Nagykovácsi buszmegállói

Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy 2018-ban, kb. 7 milliárd fo- 
rintos beruházással a II/A kerületben megkezdődik az uszodakomp- 
lexum építése. A versenymedence mellett, tanmedence és külső me-
dence is kiszolgálja a sportolókat és az ott élő, valamint a környező te- 
lepülések, többek között Nagykovácsi lakosságát is.
Régi álom Nagykovácsiban is, hogy saját tanuszodánk legyen.  
Az Önkormányzat által benyújtott kérelem a következő bírálati körre 
vár. Addig is sokat javít a nagykovácsi lakosok lehetőségein a mária- 
remetei Gyarmati Dezső Sportuszoda, amelynek építése 2018. már-
ciusában kezdődhet.
A beruházás keretében egy 50x25 méteres versenymedence, egy 20x10 
méteres tanmedence, valamint egy téliesíthető, vízilabda-mérkőzések 
megtartására alkalmas 33x20 méteres kültéri medence épül. Az uszo-
da főbejáratát a Máriaremetei út felől érhetik majd el, a létesítmény fő 
parkolója is innen fog nyílni. Összesen 178 parkolóhelyet és 53 kerékpár-
tárolót alakítanak ki. 
A belső fedett térben megtervezett 50x25 méteres versenymedence 
keresztirányú megosztásával és elválasztásával kialakítható két 25x25 
méteres vízfelület, amelyek egy időben tudják kiszolgálni a lakossági igé-
nyeket és az iskolai úszásoktatást, illetve a vízilabdautánpotlás edzések 
megtartását. A létesítményen belül fitneszterem és büfé is kialakításra 
kerül. A nemrég megalakult II. kerületi vízilabda klub egyik fő törekvése a 
környékbeli oktatási intézményekkel való együttműködés. 
Az építkezés során az uszoda környezetét is rendezik a biztonságos 
megközelíthetőség érdekében. A Máriaremetei úton a Bölény utcánál 
g y a l o g á t k e l ő h e l y 
létesül, az uszoda 
előtti buszmegállót a  
főbejárathoz illesz- 
kedően áthelyezik és 
megálló öblöt alakíta- 
nak ki. Az uszodatöm-
böt határoló utcákban 
f o r g a l o m c s i l l a p í t ó 
küszöböket helyeznek 
el, és a teljes tömböt 
gyalogosjárda veszi 
majd körül. 

Sportuszoda épül  
Máriaremetén

Örömmel osztom meg a település lakosságával azt a rendkívül jó hírt, 
hogy a Klebelsberg Központ és az Érdi Tankerület jóvoltából a tavalyi 
év végén nagyszámú informatikai eszközt kapott az iskolánk. 

A 27 asztali számítógép, a 12 laptop és ugyanennyi projektor jóval több 
annál, hogy egyszerűen csak azt mondhassuk, hogy a meglevők ki- 
egészítéséhez elegendő lesz. Át kellett gondolnunk azt, hogy hogyan 
használjuk fel, milyen előremutató fejlesztést valósítsunk meg ebből az 
eszközparkból. Reindl Gyula igazgatóhelyettes kollégám javaslatára, a 
tantestület által kigondolt tervünk az, hogy kialakítunk egy új eszközökkel 
felszerelt olyan tantermet is, ahol minden tantárgy számára lehetséges 
lesz órát tartani. Mégpedig akár olyan kooperatív órát is, amelynek céljait, 
feladatait minden tanuló bevonásával lehet csak teljesíteni. A tantestület 
számára tervezünk egy informatikai belső továbbképzést is, már a tavaszi 
szünet végére. Az új terem kialakításával párhuzamosan persze a többi 
osztály is részesül a sok számítógép adta szélesebb körű felhasználási 
lehetőségekből. A célunk az, hogy hosszabb távon ezen új elgondolások 
mentén is emelkedjen iskolánk oktatási színvonala.

IKT-fejlesztés az iskolában
Fehér Imre intézményvezető
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HIRDETMÉNY
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,  

hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete a 110/2017. (IX.21) Kt. számú határozatában 

foglaltaknak megfelelően, a temetőkről  
és temetkezési szolgáltatásról szóló  

1999. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdésében előírtak szerint
a Nagykovácsi Köztemetőben található, 1990. évig 
lejárt és újra nem váltott temetési helyeket lezárja.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény  
(továbbiakban: NATÜ) a temető üzemeltetőjeként több helyen,  

így országos és helyi lapokban, hirdetményeken  
és az érintett temetési helyek felcímkézésével hívja fel  

a hozzátartozók figyelmét arra, hogy a temetési helyek felett  
a rendelkezési joguk lejárt. A lejárt temetési helyek listáját  

az önkormányzat honlapján (www.nagykovacsi.hu, valamint  
a temetőt üzemeltető Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 

honlapján http://natu.nagykovacsi.hu) találhatják az Érintettek, 
továbbá olvashatják a Nagykovácsi Temető hirdetőtábláján.
A meg nem váltott temetési helyek 2018. április 30. napjától  

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

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

Ehhez a temetőgondnokot a Nagykovácsi Temetőben,  
vagy a NATÜ irodát (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) kell felkeresni, 

ahol az adategyeztetés mellett felvilágosítást adnak a temetési 
hely lezárásával és megszüntetésével kapcsolatban,  

illetőleg az újraváltás módjáról.

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény

NATÜ-s munkák a téli Nagykovácsiban Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény



Akkor vágjunk, vagy ne vágjunk ?
Német nemzetiségi közösségünkben éves programjaink tervezése kap- 
csán évről-évre felmerül ez a kérdés. Asszonyaink nem túl lelkesek: jaj az 
a sok piszok, zsíros edény, mosogatás, estére megtelünk a szagokkal, il-
latokkal, enni sem tudunk.
Mire a férfi nép: ugyan már, kora reggel egy jó pálinka, gyorsan lebökjük, 
megint egy pálinka, forrázzuk, perzseljük, fel a „rénfára” egykettőre  
szétszedjük, délre már készen is van a hurka, kolbász, főhet az üstökben  
az orjaleves és a toros káposzta..
Végül is megtörtént, s így történt.

A szükséges eszközöket összehordtuk 
a faluházba, a böllérek és segédeik 
felkészülten várták a kb. 120 kg-os 
jószágot, pálinka is került, s aki dél-
ben benézett a faluház udvarába, 
gyönyörködhetett a hagyományos sváb 
zsemlés májas és véres hurka tekervé-
nyekben, belekóstolhatott a rotyogó 
káposztába, ízlelhette az orjalevest, 
aminek disznóvágáskor van a legjobb 
íze a sok friss húsos csonttól.
Kóstolhatták a vendégek a hagymás sült 
vért, s a friss ízletes pecsenyét is.
Kolbász, sonka füstre került, legköze- 
lebb közösségi rendezvényeinken látjuk 
újra őket.
Ragyogó januári napsütéses, fáradságos de jókedvű napunk volt.
Nem beszéltünk róla, de remélem, hogy jövőre – ahogy mondani szok- 
ták – nagyobbat vágunk.

Disznóvágás... ahogy régen
Dr. Klein Ferenc Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

2015. március4
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Első alkalommal 2016-ban indította el Nagykovácsi Önkormányzata 
Bánóczi Margit képviselőasszony ötlete alapján a programot, mely remé-
nyei szerint hagyománnyá válik, és ezzel kifejezheti a környezet védelme 
és a vendégváró település kialakítása iránti elkötelezettségét, valamint 
ösztönözheti Nagykovácsi lakóit az e célt szolgáló összefogásra. 
Szeretnénk megmutatni a gyönyörű fekvésű, nagyszerű adottságokkal 
bíró Nagykovácsi virágos, gondozott, idilli kerteket rejtő oldalát. Ezért 
azokat, akik példát mutatva egyéni alkotó kedvvel és munkával hoztak lét- 
re gyönyörű kerteket, kertrészleteket, teraszokat, előkerteket, kiválaszt- 
juk, bemutatjuk és megjutalmazzuk.
Célunk egy vonzó, barátságos falukép kialakítása, saját környezetünk, 
kertjeink, utcai előkertjeink szépítése. A természetet, környezetüket 
szerető és gondozó polgárok munkájának elismerésével olyan példával 
szeretnénk szolgálni, ami kisgyerekeknek és fiataloknak követendő lehet, 
majd igényükké válhat. 
Célunk, hogy bebizonyítsuk lakótársaink munkáján keresztül, hogy az 
irigyelt előkerteket, virágos kerteket, teraszokat érdemes megvalósítani. 

Szempontok a véleményezésnél, hogy olyan kialakítású kertek, teraszok, 
előkertek pályázzanak, ahol
–  egyénileg alakítják ki a virágos környezetet (nem kertépítők által);
–   alkalmazzák a régi idők költségkímélő technikáit és ötvözik az 

ökogazdálkodás házi méretekben alkalmazható módszereivel (pl. kom-
posztálás, esővíz visszaforgatása);

–   törekednek környezetünk karakterének megőrzésében, illetve kialakí-
tásában (olyan virágokat, növényeket, fákat telepítenek, gondoznak, 
amelyek nem környezet idegenek, pl. nem örökzöld, nyírott tujákkal 
népesítik be a kertjüket);

–   a kertben és a kert körül élő állatok integrálását, óvását is figyelembe 
veszik (háziállatok tartása, madarak védelme, etetése, sünvédelem, pil-
langó- vagy rovarház kihelyezése);

–   jól hasznosítják az adottságokat, helyszíni feltételeket (pl. meredek 
fekvés, keskeny bejárat vagy túl árnyékos kert);

–   a kialakított terület a pályázó saját elvárásán túl is szolgálja és elnyeri a 
környezetében élők tetszését is; 

–  nem időlegesen kialakított, hanem folyamatosan fenntartott az állapot;
–   a pályázó követ egy általánosan kivitelezhető mértéket, mind költség-

ben, mind munkaterület méretében (nem elég két virágláda az ablak-
párkányon, de nem szükséges egzotikus növényekkel telerakott téli- 
kert).

A program fővédnöke Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszony.
Nevezési határidő: 2018. április 30.
Kétszeri elbírálás lesz, amelyek várható időpontjai: 2018. május 31. és jú-
lius 31. 
A bírálat eredményének közzététele és a győztesek megjutalmazása 
2018. augusztus vagy szeptember hónapban történik.

Nevezési kategóriák:
  I.  kicsi virágos kert (20-100 m2 között), balkonkert, teraszkert vagy ezek 

kombinációja;
 II.  nagy virágos kert (100-500 m2 között) „Nagykovácsi legszebb kertje” 

kitüntető címet nyer a kategória nyertese (magában foglalhatja a 
fákat, bokrokat, virágokat, fűszernövényeket, veteményest, pázsitot, 
illetve ezek bármilyen variációját);

III.  Nagykovácsi legvirágosabb utcája minimum 6 ingatlan előtti külső 
előkert, bejárat.

Díjak
  I. 1. helyezett 30.000.- 
  2. helyezett 20.000.-
  3. helyezett 10.000.-
 II. 1. helyezett 40.000.-
  2. helyezett 30.000.-
  3. helyezett 20.000.-
III. 1. helyezett 50.000.-
  2. helyezett 40.000.-
  3. helyezett 30.000.-

A pénzdíjazáson felül egyéb meglepetés ajándékok is várnak a legszebb 
kertek gazdáira.
Jelentkezés módja: 
A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról (nagykova- 
csi.hu).
Kitöltés után elküldhető az alábbi e-mail címekre:
banoczimargit@t-online.hu vagy titkarsag@nagykovacsi.hu
Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a tit-
kárságon Fábos Évának vagy Bánóczi Margit képviselői postaládájába 
bedobva.

Virágot Nagykovácsinak
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Szent László királyunk emlékévében a Nagykovácsi Általános Iskola felső 
tagozatában a humán munkaközösség történelmi, irodalmi, plakát és  
rajzversenyt szervezett a diákok számára. A versenyek célja az volt, hogy a 
tanulók jobban megismerjék Szent László királyunk életét, uralkodásának 
jelentőségét és az életével kapcsolatos mondákat.

A plakátversenyre minden osztálynak két plakátot kellett elkészítenie a 
megadott témák alapján. Igényes, szép és szemléletes plakátok készültek. 

A győztes plakátokat készítő osztályok:
  I.  helyezett: 6. c  
 II.  helyezett: 5. a 
III.  helyezett: 5. c 

A történelem- és irodalomverseny két fordulóból állt és csapatokban kel-
lett megoldani a különféle feladatokat. 
A győztes csapatok: 
  I. Egri Vince, Fehér András, Fodor Bálint, Sallay Kornél, Szalai Bálint (6.c)
 II.  Környei Kristóf, Meszlényi Attila, Simon Torda, Tegzes Botond, Tren- 

csánszky Mendel (5.c)
III. Andersen-Soós Emma, Golda Eszter, Holics Hanna, Torvaji Kinga (5.c) 
A rajzversenyre Szent László életével kapcsolatos mondákat kellett egyé-
nileg feldolgozni. A győztes rajzokból kiállítást rendeztünk. 

A rajzverseny győztesei:
5.-6. osztály: 
I. helyezettek:  Meszlényi Attila 5.c, Pásztor Salamon 6.c  
II. helyezettek: Hornok Levente 5.b, Lányi Szilárd 6.c, Ihász Ábel 5.b
III. helyezettek:  Vörös Lili Emese 5.a, Trencsánszky Janka 5.d, Zombori  

Attila 5.a
Grafikai különdíj: Hodász Dorka 6.c
7.-8. osztály:
I. helyezett: Trencsánszky Natasa 7.b
II. helyezettek: Földesi Katinka 8.b, Egri Mátyás 8.a, Hodász Ibolya 8.a
III. helyezettek:  Milbauer Jázmin 8.a, Székelyhidi Csenge7.b, Ducsai  

Boglárka 8.b

Szent László emlékév
Dutkainé Bödő Gabriella, Hanula Krisztina, 
Kuszál-Gombos Adrienn, a versenyt szervező tanárok

Osztályok tablói

Diákok rajzai
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„A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű  
játékával.” Kazinczy Ferenc
Iskolánkban január 11-én került megrendezésre az alsó tagozatos Kazin- 
czy-verseny. A harmadik és a negyedik évfolyamból több, mint 30 ta- 
nuló mérte össze tudását. A gyerekek nagyon felkészülten érkeztek a ver- 
senyre. A szabadon választott és az egységes szövegeket szépen hang-
súlyozva, kifejező olvasással adták elő. A zsűri tagjai egyetértettek ab-
ban, hogy idén különösen nehéz feladat volt a sok színvonalas felolvasás 
között a végső sorrendet felállítani.
A díjazottak:
3.évfolyamon   4. évfolyamon
Arany minősítés Takács-Bajay Fruzsina 3.a Szabó Hunor 4.b
 Bolváry Luca 3.c Tuba Lídia 4.b
 Hevér Vilma 3.c Papp Levente 4.b
   Surányi Zoé 4.c Ezüst minősítés: Rantal Sára 3.b Kovács Lídia 4.a

 Tőgyi Lujza 3.b Tafferner Márton 4.b
 Bánfi Bulcsú 3.c Kiss Izabella 4.b
 Kőszegi Kira 3.c Sebők Zsófia 4.b
 Laki Maja 3.c

Bronz minősítés: Angeli Blanka 3.a Kovács Péter 4.a
 Torvai Nóra 3.a Kisida Kata 4.c
 Szabadházi Petra 3.a
 Molnár Lilla 3.a
 Mátyás Dóra 3.b
 Lővenberg Nádja 3.b
 Lakauer Gréta 3.b
 Bognár-Incze Orsolya 3.b
 Haaz Réka 3.c
 Jónás Aliz 3.c
 Móricz Luca 3.c
 Kunos Abigél 3.d
 Lővenberg Nóra 3.d

Kazinczy  
Szépkiejtési verseny

Iskolánk a karácsonyi előkészületek idején sem feledkezett meg tollas kis 
barátairól. Madárbarát kert lévén minden télen nagy figyelmet fordítunk 
a madarak védelmére.
Sok osztálynak saját etetője van, sokan fákra felakasztott cinkegolyók-
kal, szalonnabőrrel kedveskednek a kis vendégeknek. Idén először, a téli 
szünet előtti héten karácsonyfát is készítettünk nekik. Sok finomsággal 

díszítettük fel a hátsó udvar 
fenyőfáját. A már említett 
cinkegolyón és szalon-
nán kívül madárkalácsot, 
gyümölcsöt, magfűzért, 
almába szúrt fekete nap-
raforgó magot, tobozba 
nyomkodott zsíros mag- 
keveréket is akasztottunk a 
tűlevelek közé, a madarak 
nagy örömére.

Természetesen az eleséget 
tavaszig folyamatosan pó-
toljuk az etetőkben, hiszen 
a kis cinegék, vörösbegyek, 
zöldikék és még sok más 
apróság számít a gon-
doskodásunkra. Mi pedig 
csodálhatjuk szépségü- 
ket és hallgathatjuk éne- 
küket.

Madárkarácsony
Erdőszegi Klára tanító Az idei tanév első féléve új élményt tartogatott a negyedik évfolyam 

számára. A korábbi évekkel ellentétben már alsó tagozatosaink számára  
is lehetőség nyílt a testnevelésórák keretein belül az úszástanulásra, 
úszástudásuk fejlődésére.

Az Érdi Tan- 
kerületi Köz-
pont támoga- 
tásával a há- 
rom osztály he- 
ti egy alkalom-
mal utazott a  
budakeszi Or- 
szágos Orvo- 
si Rehabilitá- 
ciós Intézet 
u s z o d á j á b a ,  
ahol a Balus- 
wim Úszóiskola 
s z a k k é p z e t t  

oktatói szívvel-lélekkel tökéletesítették tanulóink úszástudását. A gye- 
rekek lelkesen várták az úszás napjait, néhányuknak ez az egyetlen 
lehetőségük volt, hogy képzett oktatók segítségével vízbiztonságot, 
alapokat szerezhessenek. A már úszni tudó gyerekek is élvezték,  
ahogy technikájukat tökéletesítették és új úszásnemekkel is megis-
merkedhettek. A legélvezetesebb azonban mindannyiuk számára a vízi 
játékok voltak. 
A következő félévben már a felső tagozatosok órarendje tartalmazza 
majd az úszásórákat. Reméljük, hogy az ötödik évfolyam közel száz diákja 
szintén hasonló élményekkel emlékszik majd vissza erre a pár hónapra. 

Úszásoktatás alsó tagozaton
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2018. tavaszán lakossági kezdeményezésre játszótér épül a Kossuth La-
jos utca végén, a Telki út-Tinódi köz-Ördögárok utca által hatrolt három-
szög alakú területen, melynek megvalósítasához az Önkormányzat egy 
800 m2-es területet ajánlott fel. A kivitelezés részben pályázaton elnyert 
pénzből, részben közösségi finanszírozással valósul meg.
Várjuk olyan magánszemélyek, CÉGEK jelentkezését, akik akár munkával 
(pl. tereprendezés, útépítés, léckerítés építése), akár építőanyaggal (pl. fa, 
homok, murva, gyöngykavics) akár anyagi támogatassal tudnák segíteni 
a kivitelezést! Mindazon cégek akik hozzajárulnak segítsegükkel a tervek 
megvalósításához, nevét egy, a játszóter területén kihelyezett „patrónus” 
táblán feltüntetjük, valamint közzétesszük minden, a játszótérhez kap- 
csolódó fórumon, hirdetményen is. 
A projekt kapcsán egyesületet hozunk létre az egyszerűbb ügyintézés, 
finanszírozás érdekében – erről a későbbiekben tájékozatni fogjuk a la-
kosságot!
A rendelkezésre álló pénzösszeg függvényében alakul, módosul a játszó-
tér kialakítása, felszereltsége. A tervek lehetőséget adnak a munkálatok 
ütemezésére, a játszótér továbbfejlesztésére.
A pályázat anyaga megtekinthető a „Nagykovácsi - Ebadta játszótér” Fa-
cebook csoport oldalán. Kérdéseikkel, felajánlásaikkal e fórumon keresz-
tül (vagy az alábbi email címen: ebadtajatszoter@gmail.com) fordulhat-
nak a szervezőkhöz. 

Céljaink
Pályázatunk célja Nagykovácsi község fejlesztése, egy új közösségi tér  
létrehozása, mely kicsik és nagyok számára is kikapcsolódást nyújt, 
örömöt jelent.

Koncepció
Nagykovácsi számos természetvédelmi terület közpntjában helyezkedik 
el. Jelentős mennyisegű túraútvonal, zarándokút és tanösvény indul a 

falu határán, illetve átvezet a településen. Egy ilyen út mentén helyez-
kedne el az Ebadta játszótér is. 
Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy egy tematikus játszóteret építenénk, 
ami amellett, hogy megmozgatja a gyermekek fantáziáját és növeli krea-
tivitásukat, egyben tanít is. A játszótér fő témája a helyi növény- és állat-
világ, melyet az egyes játékokon, illetve fából készül figurák formájában 
jelenítünk meg. A játszószerek gyártására olyan magyar cégeket ke- 
restünk fel, akik hazai alapanyagokból készítenek egyedi, minősített 
játszóeszközöket. 
A játszótér tervezése során szempont volt, hogy a tipegőktől az álta-
lános iskolai korosztályig mindenki megtalálja a magának tetsző já-
tékot. Terveink szerint a területen megtalálható lesz néhány szokványos, 
minősített játszótéri elem (homokozó, csúszda, rugós játékok, kis ház) 
és egyéb, kreativitást és ügyességet fejlesztő játszóeszközök (ügyességi 
pálya, sövénylabirintus, mezítlábas ösvény, krétafal, ugróiskola, stb...).
Az utcabútorok elhagyhatatlan elemei egy játszótérnek, az összképet eb-
ben az esetben információs tábla, kerékpártároló, padok és asztalok teszik 
teljessé.

Új játszótér az Ófaluban
Pászti-Pál Zsuzsanna, Bereczki Katalin, dr. Hermányi-Csiki Vanda
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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

A tél beköszöntével az édességek észrevétlenül lopódznak be életünkbe. 
Kezdve a Mikulás csokoládékkal, majd a karácsonyi süteményekkel, az ün-
nepek után pedig csak úgy a hideg téli esték végett készülnek a desszer- 
tek, hogy egy-egy családi ebéd vagy fárasztóbb nap után ínycsiklandozó 
finomságokkal kényeztessük magunkat és gyermekeinket.
A csokoládét mindenki szereti! Így vagyunk ezzel mi Levendulások is, de 
hogy ne kelljen lemondanunk kedvenc nassolnivalónkról, és fehér fogain-

kat is szeretnénk megóvni, 
akkor fogaink védelmére is 
oda kell figyelni. „Egy hét 
a ragyogóan fehér mo-
solyért” címmel alaposan 
körbejártuk a Levendula 
csoportosokkal a fogápolás 
legfőbb szabályait. 
Fogat mosni látszólag min-
denki tud, még a legkiseb-
bek is lelkesen húzogatják 
a fogkefét a fogaikon... 
de vajon ez elegendő a 
makulátlan fogsorhoz? 
A Levendulás gyerekek 
plakkkfestő rágótabletta 
segítségével szembesültek 
azzal, hogy hiába sikálják 
meg a fogukat, az még-
sem lesz tiszta. Meghív-
tuk a csoportba Egervári 
Gábort – alias Óriásfog 
– fogtechnikust, aki pre-
venciós interaktív előadást 
tartott a helyes fogápo-
lás szabályairól. Meg-

tanultuk, hogy tudjuk „kiseprűzni” a fogmanókat a szánkból, milyen 
élelmiszerekkel vigyázzunk, milyen fogkefét használjunk. A vicces foglal- 

kozás alatt a gyerekek 
észrevétlenül sajátí-
tották el a helyes fog-
mosási technikát.
Meglátogattuk a 
Száva utcai fogor-
vosi rendelőt, ahol 
a gyerekek ki- 
próbálhatták milyen 
fogorvosnak valamint 
páciensnek lenni. A 
doktor nénik mo-
solyogva válaszoltak 
a gyerekek összes  
kérdésére, és kedvesen 
„lifteztették” őket a 
kezelőszékekben. Több 
kiscsoportos minden 
félelmét elhagyva ki 
sem akart szállni a 
fogorvosi székből. A 
tavaszi szűrésre már 
magabiztosan és öröm-
mel fogunk érkezni.

A hét lezárásaként nyírfacukor nyalókával is megleptük magunkat, amivel  
nem csak ízlelőbimbóinknak, hanem a fogainknak is örömet okoztunk, 

hiszen a tudomány mai ál-
lása szerint a szájban meg-
található baktériumok nem 
képesek felhasználni a xillitet 
a fogszuvasodást előidéző sa-
vak termeléséhez. 
Az egészségtudatos életmód 
fontos része a fogápolás. Ez a 
hét tökéletes volt arra, hogy a 
gyerekek megtanulják, hogy 
nem baj, ha elcsábulnak, csak 
utána alaposan mossanak 
fogat, hiszen a tejfogacskák 
után érkező maradandó fogak 
egy életre szólnak, vigyáz-
nunk kell rájuk.

Figyelem! 
Fogkefével felkészülni, a 
fognyűvő manók senkit sem 
kímélnek... 

Egy hét a ragyogóan 
fehér mosolyért
Horváth-Meszes Bettina, Levendula csoportos óvodapedagógus
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2017. december 8-án óvodás csoportunkkal a Kolibri Színházba látogat-
tunk, ahol Nemes Nagy Ágnes Bors néni című meséjének színpadi válto-
zatát tekintettük meg. Ez a színházi előadás cseppet sem volt szokványos, 
hiszen gyakorlatilag már az előtérben megkezdődött azáltal, hogy a 
porondmester és a zenészek egy nagyon pörgős, dinamikus, jókedvű 
és jó hangulatú, interaktív zeneovis foglalkozást prezentáltak az ott to-
longó lelkes gyermekcsoportoknak. Itt értesültünk egy rendkívül fontos 
eseményről, miszerint Bors néni 80 éves, és éppen ma van a születés-
napja! Ezért is vált szükségessé, hogy erre a jeles alkalomra a születés-
napi köszöntő dalt elsajátítsuk. Mindeközben – mintegy észrevétlenül –, 
egyéb, az előadás későbbi részében megjelenő dalokkal is megismerked-
tek a gyerekek. Ez lehetővé tette, hogy ebben a zenés mesejátékban a 
színészek mellett a gyerekek is szerepelhessenek, vagy a nézőtéren 
énekelve és mozogva, vagy a színpadi szereplésre lehetőséget kapva. 

Az előadás folyamán Bors nénivel és barátaival sok csodálatos és fan-
tasztikus dolog történt. Betekinthettünk gyerekkorába, elutazhattunk 
Talla-Gallába, izgulhattunk vajon hová tűntek a futóbabok, milyen a Nap 
és a Hold látogatása, valamint a szétszóródott borsszemek összefúvása? 
Végül a születésnapi köszöntésre és Bors néni hatalmas fekete cipőjének 
megtekintésére is sor került. Az előadás ott ért véget, ahol elkezdődött. 
Az előtérben a gyerekek rajzolhattak Bors néninek, és át is adhatták raj- 
zaikat. Az előadás további érdekessége még, hogy a társulat hol a há-
tunk mögött, hol a fejünk felett, hol mellettünk jelent meg, így a gye- 
rekek fejcsavargatása még további aktivitás lehetőségét biztosította 
számukra. A zenés, mókás, humorral és költészettel átitatott interaktív 
előadás a gyerekek életkori sajátosságait maximálisan figyelembe vette, 
érdeklődésüket, lelkesedésüket 100 percen át sikeresen fenntartotta. 

„Hogyha láttok fekete cipőt
sétálni a levegőben
napsütésben, holdsütésben,
mégis inkább holdsütésben,
Bors nénié az a fekete cipő.”

Van egy kislányom, óvodás, nagycsoportos óvodás. Igen, a hangsúly a 
nagycsoportos jelzőn van, ugyanis szeptember óta mind Ő, mind pe-
dig mi, a szülei érezzük, hogy ez már valami más. Persze a kiscsoport, 
a középső csoport is az, de ez most úgy igazán. Olyan mintha nemrég 
kezdtük volna, s bár első pillanattól otthon éreztük magunkat a csoport-
ban, mára tudott igazán tökéletessé válni az, ami a kiindulástól tökéletes.
Beilleszkedtünk egy családba, tudjuk miért fontos, hogy reggel időben 
érkezzünk, hogy a tornaterem a napindítás feltétlen része, hogy szüli-
napok, vigasztalások sosem maradnak el, csakúgy mint a heti tervek, s 
egyáltalán, a csoportban tulajdonképpen ugyanolyan biztonságban van, 
mintha velünk lenne.

De az élet megy tovább, iskolába megy a lányom, ez az élet rendje, ugye-
bár.
De hogyan, hol találjuk meg azt, amire szüksége van? Egyáltalán mire 
is van szüksége? Erre van válasz, nem aggódunk: az óvodapedagógus, 
a fejlesztőpedagógus aki első napja óta látja, fejlődését figyeli, tanítja, 
felméri, s ismét figyeli, s ha kell, jelzi a kételyeit, ugyanúgy ahogy én is 
jelezhetem felé. S tulajdonképpen ezzel rendben is volnánk, de mégis... 
Most mindent kezdhetünk előröl: megtanuljuk a napirendet, a felada-
tokat, az ünnepeket, együtt tanulunk... Persze sorolhatnám tovább, de 
még azt sem tudom, hogy milyen feladatokkal állunk szemben, csak azt 
tudom, hogy valami megváltozik. S mint mindig az életben, most is az 
emberi tényező az, ami a legjobban elbizonytalanít: a tanító néni tudja 
majd, ha a lányomnak rossz napja volt, s azt is, hogy miért, s szól majd? 
Elfogadja-e, hogy Ő ilyen?
Megdorgálja, de szereti? Tudja-e, hogy nekünk Ő a legfontosabb a vi-
lágon?
Megoszt-e velem mindent, s együttműködve élvezzük-e majd a szülő és 
pedagógus közös munkájának gyümölcsét?
Sok a kérdés, de azért van, ami biztos: a lányom iskolába megy, az elmúlt 
6 év – benne az óvodai évekkel – egészen biztosan nem telt el „haszon-
talanul”, mára mindene megvan ahhoz, hogy tovább lépjen. S ami 
még biztos: holnap fogadó órára megyünk, az utolsó fogadó óránkra, s 
remélhetőleg a fogadó óra végére a kérdéseim száma is csökken...

Színházlátogatás 
a Gesztenyefa csoporttal

Iskola, iskola,  
ki a csoda jár oda?

Domokos Csilla

Egy kirepülni készülő Cinege fióka anyukája

Új év új élet
Soma 2018. 01. 01-én 21:49-kor 50 cm, 2950 grammal jött a világra, 

Nagykovácsi idei első babájaként. Nagyon örülünk, hogy új  
lakosként ezen a csodálatos településen nevelhetjük fel őt  
a legnagyobb boldogságban és a legjobb egészségben. 
Boldog Újévet kíván Soma és kis családja mindenkinek.

Anyuka: Szőke-Vigh Emese     Apuka: Szőke Gergő  

Kedves kicsi Soma!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében szeretettel 

köszöntlek, mint a 2018-as év első nagykovácsi újszülöttjét.  
Légy üdvözölve a mi kis közösségünkben!  

Kívánunk jó egészséget, boldogságot és sok szerencsét az életben.
Kiszelné Mohos Katalin 

polgármester

 

Szeretettel köszöntjük házassági évfordulójuk alkalmából a párokat, 
akik 50 évvel ezelőtt február hónapban kötöttek házasságot  

Nagykovácsiban.
Balázs Éva és Korcsog Károly

Karkus Erzsébet és Szabó György

„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 házaspároknak!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester
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Sport

Az év első hónapja az alapozás jegyében telt el. Minden, az Országos 
Bajnokságban szereplő csapatunk számára a bajnokság folytatásáig 
fontos a prevenciós edzés alkalmazása, a gyerekek erőnlétének és 
állóképességének javítása. Korosztályonként és nemenként változatos 
edzéstervvel igyekszünk felkészíteni őket az előttünk álló feszített 
tempójú második bajnoki szakaszra.

Mindezzel együtt a legkisebbjeink képzése is folytatódik. Az elmúlt 
félévben sokat ügyesedtek, szépen fejlődtek, koordinációs képességeik 
egyre koncentráltabbak. Folytatjuk velük az elkezdett munkát hogy év 
végére lefektessük a játék alapjait.

Januári alapozás 
kéziseinknél
Hajóssy Réka utánpótlás edző

Azzal a nem titkolt szándékkal indultunk el a futsal bajnokságban, hogy 
a téli sivár foci lehetőségeinket kibővítsük és minél több játéklehetősé- 
get tudjunk biztosítani focistáinknak.
A decemberi fordulókat követően sem várt ránk szünet és már az első 
hétvégén a Budakalászi Sportcsarnokban szálltunk harcba a pontokért. 
Valóban hősies és sikeres csatát vívtunk, hiszen mindössze egy cserével 

tudtunk kiállni a sok hiányzó miatt és így is sikerült győznünk úgy, hogy 
néhol egészen tetszetősen tereltük a labdát. Nagy gratula a srácoknak 
ezért a teljesítményért! A következő héten is értek sikerélmények minket 
Szentendrén, ahol régi komoly riválisunkat, Visegrád csapatát tudtuk 
legyőzni. Találkoztunk komoly futsalos múlttal rendelkező csapatokkal is, 
(Piliscsaba és Dunakanyar Szentendre) akiktől leginkább tanulni tudtunk, 
nem a győzelem reményével léptünk pályára, de így is szép élményeket 
gyűjtöttünk az alapszakaszban. Februárban – egyet továbblépve –
indulunk a középszakasz megmérettetésein.
Szeretettel várjuk a labdarúgás és kézilabda iránt érdeklődő srácokat-
lányokat, akik mozogni, sportolni szeretnének és részesei lenni egy remek 
közösségnek, a Sólymok csapatának!

heroldistvan@gmail.com; 06-20/439-0111

Télen is minden héten 
fociélmény
Herold István utánpótlás edző
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Sport – Civil

A téli hónapokat lassan magunk mögött hagyva ismét 
elmondhatjuk, hogy rengeteg élményben volt részünk.  
A nagyok debreceni nemzetközi „ezüst” kupagyőzelme 
után minden korosztályunk belevetette magát a munkába, 
nagyrészt sikeresen.

Volt olyan hétvége, amikor szinte egy időben volt pályán pest megye 
több településén szétszórva az U8, U9, U10, U11, U13, U14, U15 és U19 
és ehhez még csatlakoztak azok a játékosaink, akik mini válogatottakat 
alkotva Solymár és Pilisvörösvár legjobbjaival együtt léptek pályára. Nem 
kis feladat ennek megszervezése sem a szülőknek, sem az egyesületnek.
A lényeg, hogy mindenhol ott voltunk, ha kellett a Futsal7végén, a Bozsik 
tornákon, vagy a Rubók-Schiller kupa küzdelmeiben, álltuk a sarat! 

Volt kellemes kötelezettségünk is, hiszen 11 játékosunk (a teljes U14) vett 
részt és játszott bemutató mérkőzést a műfüves pálya avatóján.
Néhány szó az eredményekről:
A Futsal7vége többfordulós bajnokságban minden csapatunk, a mini 
válogatottakat is ideértve a középházba került csoportjából. Ez annak 
fényében, hogy nekünk szokatlan a futsal, míg ellenfeleink között sokan 
kifejezetten erre specializálódtak, kiváló eredménynek mondható!
Az U13 a legutóbbi Bozsikon nem talált legyőzőre, éretten, okosan 
játszott, gratulálunk (a mellékelt fotón őket látjuk).
A Rubók-Schiller kupán pedig a kicsikre vagyunk a legbüszkébbek. 
Az U10 jó úton halad egy ezüstérem felé (ez egy három fordulós torna, 
összesen 12 mérkőzés csapatonként), míg az U8, vagyis a 2010-es születésű 
labdarúgók szinte biztosan megnyerik a kupát, hiszen két forduló után to-
ronymagasan vezetnek és matematikailag még befogható, de mindössze 
egyetlen döntetlen is elég már nekik a torna megnyeréséhez. Reméljük, 
erről be is számolhatunk legközelebb.
Köszönet edzőinknek, akik az Általános Iskolában a teremben és a sátor-
ban, heti kétszer az Amerikai Iskolában, és szerdánként, amikor nincs pá-
lyánk a szabad ég alatt a futásokon mindent megtesznek a lehető legjobb 
eredményekért. Hajrá edzők: Farkas Balázs, Gerlóczy Máté, Keresztesi Boti, 
Kriskó László, Lukátsy Máté, Lukátsy Zoli, Molnár Ricsi, Kovács H. Bendi,  
Dia néni és a már több mint segéd edzők:  Ádám, Bálint, Peti.
Szóval, minden szinten készülünk a tavaszra, alig várjuk már, hogy friss 
levegőn és füves pályán játszhassunk és dolgozunk azon, hogy minél job-
ban elsajátíthassuk Johan Cruyff azon intelmét miszerint: „Ha nálad van a 
labda, akkor nincs az ellenfélnél”.
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csa-
tornánkon, ahol a leggyorsabban értesülhetsz egyesü- 
letünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy, jelent-
kezz hozzánk focizni!
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék!
info@nuse.hu              tel:  06 30 857 3836                     www. nuse.hu

NUSE – „Ha nálad van a labda, 
akkor nincs az ellenfélnél”

MAGYARORSZÁG
AZ EU

VÉDŐBÁSTYÁJA

GEORG SPÖTTLE
biztonságpolitikai
szakértő előadása

Február 23-án, 
pénteken 
18 órakor

az Öregiskolában 
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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

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

A könyvtár szombati nyitvatartása 9–13 óráig:
 február  17., március 10. (délelőtt nyitva), március 24., 

április 21., május 19.

1. A könyvtári katalógust az Öregiskola honlapján keresztül érhetjük el, a 
könyvtár menüpontban katalógus almenüre kattintva. (1. kép)
2. A belépés gomb segítségével indíthatjuk el a keresést. (2. kép)
3. Saját magunk által kikölcsönzött dokumentumokra kereshetünk rá a 
könyvtári olvasójegy vonalkódjánál található szám beírásával (kezdő nul-
lák nélkül). 
4. A könyvtár állományára a keresőmezőkkel (szerző, cím) kereshetünk.
5. Amennyiben a könyv megtalálható könyvtárunkban, a lelőhelyét és lel-
tári számát érdemes feljegyezni kölcsönzéshez. Ha ki van kölcsönözve, a 
lejárat dátumát is láthatjuk.
6. Hosszabb könyvlisták kikeresésére nincs módunk, lehetőségünk a  
könyvtári pultnál, így javasoljuk az önálló katalógushasználat elsajátítását. 
A katalógus a könyvtárban olvasói gépeken is elérhető.

A könyvtári katalógus 
használata

1. Katalógus a honlapon

2. Belépés a katalógusba

3. Keresőmezők

Közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok  
jelentkezését várjuk:  

az Öregiskolában kulturális és közösségi területen  
(könyvtári munkák és közösségi rendezvények)  

láthatnak el közösségi szolgálatot a tanulók.
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár  

1918. február 2-án, száz évvel 
ezelőtt, született Dr. Schmidt Imre, 
Bakabányán. Elemi és középisko-
láit Besztercebányán és Pozsony- 
ban végezte. Kolozsváron járt egye- 
temre, közgazdászként kapta meg 
a diplomáját. 1945 után Nagyko-
vácsiban kapott munkát, így került 
a faluba. Rövid ideig a bányában is 
dolgozott, de a nehéz fizikai munka 
kikezdte egészségét. 
Az ötvenes években diplomája sze- 
rinti munkát nem tudott vállalni, így 
díjbeszedőként dolgozott.

1956-ban, a budapesti forradalom hírére szerepet vállalt a helyi esemé-
nyekben, lelkesítő beszédet mondott a Világháborús Emlékműnél, ahol 
a 16 pontot is felolvasták. Megalakították a Nemzeti Bizottmányt, tevé- 
kenységével és szervezésében megvalósulhatott a közrend védelme és a 
lakosság ellátása. 

1957 márciusában letartóztatták. 
Elsőfokon hét, másodfokon tíz évre 
ítélték. Ebből hatot leült. 
Idehaza, Nagykovácsiban a fele-
sége és négy gyermeke várta az apa 
kiszabadulását. A börtönévek után 
is sokat dolgozott a közösségért.  
A katolikus egyházközségben tevé- 
kenykedett, 1990-ben elfogadva a 
polgármesteri jelölést, Nagykovácsi 
első polgármestere lett. 
2016-ban az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulóján, a  
Kossuth utca 64-ben pályázati segít-
séggel kialakításra került az 56-os 
Emlékszoba, a Büszkeségpont, 
amelyben a 32 sor című kiállítás 
Dr. Schmidt Imre személyének és 
Nagykovácsi 56-os történéseinek 
állít emléket.
Születésének százéves évforduló-

ja alkalmával emlékező szentmise lesz a nagykovácsi római katolikus  
templomban 2018. február 3-án, szombaton, este hét órakor. Ezen a 
napon az 56-os Emlékszoba hat órától ünnepi nyitvatartással várja az 
emlékezőket. 

Az Emlékszobáról, a 32. sor című kiállításról a nagykovacsikronika.hu  
oldalon részletesebben olvashatnak. 

Dr. Schmidt Imre  
születésének  
századik évfordulója
G. Furulyás Katalin

Fergeteges élményben lehetett része mindazoknak, akik január 22-én, 
hétfőn ellátogattak az Öregiskolába, meghallgatni a Vodku fiait.
A kiváló zenészek Cseh Tamás örökbecsű, érzelmes és gondolatgazdag 
világát tárták elénk, és elröpítettek a 60-as, 70-as évek Magyarországába. 
A jól ismert vagy kevesebbet játszott nóták mellett kellemes meglepetés 
volt egy Bereményi Géza vers, melyet Cseh Tamással való barátságáról írt 
és a Vodku és fiai zenésített meg.
Egyszer mindenki befejezi földi pályafutását, de Cseh Tamás dalai, világ-
felfogása, hangulati élményei generációkat fognak végigkísérni, mint 
egy valódi klasszikust és minden divatáramlattól függetlenül minden 
korban megállják a helyüket. Ennek az élménynek az átélését segítette 

Szabó Árpád, Takács Szabolcs és Bata István zseniális játékával és színpadi 
megjelenésével. Nem véletlen, hogy a közönség is hálásan értékelte a 
kitűnő zenei élményt és zúgó vastapssal jutalmazta a művészeket.

75 éves lenne  
Cseh Tamás
Herold István

Kedves Olvasónk!

2018-ban új rovatot indítunk, amelyben gyakran ismétlődő 
olvasói kérdésekre adunk válaszokat.

Szerkesztőségünk gyakran kap a településünk mindennapjait 
érintő leveleket, érdeklődő e-mailt. Ezekre eddig egyedileg 
válaszoltunk, jelen számunktól azonban megosztjuk olvasóink-
kal, hiszen másokban is felmerülhetnek hasonló kérdések. 

Amennyiben Önnek is van kérdése, amelyre szeretne a Tá-
jolóban választ kapni, kérjük írjon szerkesztőségünknek az 
abraham.moni.tajolo@nagykovacsi.hu címre, és utánajárunk a 
válaszoknak. A kérdések mennyisége és az aktuális cikkek függ- 
vénye, hogy hány kérdést tudunk megválaszolni egy-egy lap-
számban. 

Tisztelt Szerkesztő!
Tavaly lemaradtunk a Varázskastély rendezvényről, amit nagyon 
sajnáltunk. Érdeklődnék, hogy idén is megrendezik-e és amennyi-
ben igen, van-e már időpont?
Természetesen idén is lesz Varázskastély Családi Fesztivál, amelyet 
szokás szerint június első hétvégéjén, június 1-3. napokon rendezünk 
meg. Pénteken, a Pedagógus nap alkalmából különféle programok-
kal köszöntjük Nagykovácsi pedagógusait és a helyi oktatási-nevelési 
intézmények dolgozóit. Szombaton és vasárnap a szokásos gazdag 
programkínálattal várunk minden nagykovácsi kicsit és nagyot a Kas-
tély parkjában.

Tisztelt Szerkesztőség!
A műfüves pályával kapcsolatosan lenne kérdésem. A pályát a la-
kosság is használhatja vagy kizárólag az iskola és a sportcsapatok 
vehetik igénybe?
A műfüves pálya minden nagykovácsi lakos számára rendelkezésre 
áll, azonban előre kell időpontot egyeztetni, hiszen a sportcsapatok 
és az intézmények konkrét időpontokban használják a pályát. 
Pályafoglalás és felvilágosítás a bérlésről az alábbi elérhetőségeken:
NATÜ iroda (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) 
+36 26 355 159; +36 30 483 9721; natu@nagykovacsi.hu

GYIK



Február 9. péntek 15.00–18.00 Farsangi mulatság  
a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub szervezésében
Belépő: Álarc vagy jelmez és valami finomság (étel vagy ital)
 

Február 10. szombat 10.00–13.00 – Télbúcsúztató, 
tavaszköszöntő, farsangi családi nap
Farsangi népszokások, népzene, néptánc, népi játékok  
Vekerdi Mónikával és a Nagykovácsi Muzsikásokkal
Farsangi álarc készítés, kézműves foglalkozás Kemendi Ágnessel
Belépő: 500 Ft /fő
 

Február 10. szombat 11.00–13.00 – Magbörze és szobanövény 
csere-bere a NATE szervezésében
A részvétel ingyenes!
 

Február 10. szombat 16.00–22.00 – Egyházközségi farsang
Belépő: családonként egy tálca sütemény
 

Február 12. hétfő 19.00 – Az én pódiumom
A pódiumon: Farkas Erika (A Hely műsorvezetője)  
és ifj. Domahidy László operaénekes, basszista
 

Február 14. szerda 18.30 – Ökofilmklub a NATE szervezésében
A Holnap című film vetítése, majd beszélgetés
 

Február 16. péntek
17:00 Aprók tánca – Gyermektáncház
18:00 Tini táncház
Élő zenével, tánctanítással
A táncházat vezeti: Czene Zsuzsa táncpedagógus
Belépő: 500 Ft/fő
 

Február 16. péntek 19.00–21.00 – Körtánc a Faluházban
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai.  
Tánctudás nem szüksége.
Oktató: Vojczek Judit (70/378 5077)
Belépő: 1000 Ft/fő
 

Február 17. szombat 09.00–13.00
A könyvtár délelőtt nyitva tart
 

Február 17. szombat 9.00–13.30 – I. Amatőr asztalitenisz verseny
Szervező: K. Kriesch György (26-355-822, 30/9863526)
 

Február 18. vasárnap 13.00 – Jó ebédhez jár a séta – séta  
a Remetehegyre
Találkozó: Nagykovácsi, Tisza István tér, buszmegálló
Táv: 7 km, szintemelkedés: 170 m
Túravezető: Szabó Gábor (30/930 3457) 

Február 23. péntek 18.00 – Magyarország az EU védőbástyája
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő előadása
 

Február 24. szombat 19.00 – Retro Zene Klub a Faluházban
Klubvezető: Bércesné Erika (30/748 0826)
 

Állandó gyermekprogramok a Faluházban:
Ringató foglalkozás hétfőnként 10:00–10.30
Szomora Lívia (20/201 0758)
 
Fonalból mindent klub hétfőnként 16:00-18:00
Kiss Julianna (30/452 8192) – Kiskun Judit (20/596 2858)
 
Tájfutó klub csütörtökönként 15:00-16:30
Hegedűs Zoltán (20/390 1668); Bíró Fruzsina (70/223 4419)
 

Állandó gyermekprogramok az Öregiskolában:
Kerámiafoglalkozás szerdánként 16:30-18:00
Kiss Julianna (30/452 8192)
 
Süni zenebölcsi csütörtökönként 10:00-10:30
Dudinszky Nóra (70/452 8895)
 

Klubok, tanfolyamok az Öregiskolában:
Tiszta Forrás Nyugdíjas klub
Minden hónap első és harmadik hétfőjén 14:00-16:00
Febr. 5., Febr. 19., Márc. 5., Márc. 19., Márc. 26., Ápr. 9., Ápr. 23., Máj.7., 
Máj. 28., Jún. 11., Jún. 25.
Klubvezető: Tompos Marika (70/378 5366)
 
Haladó társastánc tanfolyam párok részére keddenként 19:00-20:00
Székely Attila (30/952 9477)
 
Meridiántorna minden korosztálynak
Keddenként délután 16:30 órától
Szerdánként reggel 9:00 órától
Vilhelm László (30/41706124)
 

Klubok, tanfolyamok a Faluházban:
Senior torna keddenként 9.00–10.00
Lukács Nikolett (20/424 8940)
 
Hatha jóga szerdánként 19.00–20.30
Jurás Éva (20/942 3196)
 
A részletes programokért látogasson el honlapunkra:  
oregiskola.nagykovacsi.hu, vagy kövessen minket a Facebook-on: 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Februári programok az Öregiskolában és a Faluházban
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

2018. február24
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2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EZÜSTKOR SZOCIÁLIS 
GONDOZÓ KÖZPONT 
CSALÁDSEGÍTŐ 
és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Újszülöttek
December

Attila, Liliána, Áron Boldizsár 
Január

Soma Gergő, Lujza, Botond Ferenc,  
Lázár, Leiya, Írisz

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

2018.február 16-án, pénteken dr. Jakab Erika 
továbbképzés miatt nem rendel . Ezen a napon csak 

dr. Kordé Izabella rendel 8-11 óra között.

Február hónapban a többi pénteki napokon  
dr. Jakab Erika 8-11 óráig,  

dr. Kordé Izabella 12-15 óra között rendel.

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
Megbízott intézményvezető: 

Kosztoványi Éva

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 Baranyayné Molnár Katalin: 06-30-654-4991,
                  Balatoni Lilla: 36-70-706-5242
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 – Baranyayné Molnár Katalin,  
Balatoni Lilla – helyettesítéssel
Tanácsadási idő: előjegyzésre.
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469
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
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
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 is ellátja az orvosi ügyeletet,  

telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
február 09. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
február 16. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
február 23. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
március 02. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Január 22 - február 02-ig  Dr. Koltay Angéla,
február 05-09-ig Dr. Solynóczki Katalin,

február 12-14-ig Dr. Sorbán András  szabadságon 
lesz.

Mindkét orvos a saját rendelési idejében  
és saját rendelőjében fogadja a szabadságon lévő 

orvos betegeit.

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

az ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN .  
Rendelési időn túl 

19.00 órától –  másnap reggel 8.00 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: 12.00–18.00
Kedd: 8.00–14.00 Kedd: 12.00–18.00
Szerda: 8.00–14.00 Szerda: 12.00–18.00
Csütörtök: 8.00–14.00 Csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00 Péntek: 12.00–18.00

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
December

Bodnár Anikó (59)
Kovács Ferenc (90)

Január
Guba János (69)

Bölkény János (80)
Kun Józsefné Vass Terézia (62)

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: +36-27-511-511

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

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

Hálás szívvel köszönetet mondok mindazoknak, 
akik Bölkény Jánost  

megtisztelték és elkísérték utolsó útjára.
Bölkény Jánosné 

Közjegyzői elérhetőségek:
dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fő utca 136. 

Telefon: 06-23-457-032
dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fő utca 186.

Telefonszáma: 06-23-451-381
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A Magyar Rádió 6-os stúdiójában a 
zene ünnepét tartotta a Nagyková- 
csi Művészeti Iskola, amikor varázs-
latos koncertet mutattak be az Intéz- 
mény tanulói a nagyközönség számára. A műsorvezetői felvezetőben 
Becze Szilviától elhangzott, hogy az utóbbi években talán soha nem volt 
ekkora érdeklődés ifjúsági zenei esemény iránt. A közel 80 fellépőt szülők, 
rokonok és tanárok tisztelték meg jelenlétükkel és egyben bátorították  
Őket a minél jobb szereplésre. Teljesen megtöltöttük a stúdiót.
Az énnekkar mellett gitár-, furulya-, fuvola-, hegedű-, klarinét-, cselló- és 
zongoraművész palánták mutatták be zenei tudásukat és gyönyörköd-
tették a hallgatóságot a virtuozitásukkal. A műsor összeállításakor a 
felkészítő tanárok igyekeztek minél színesebb zenei palettából válogatni, 
így a Kodály-Bartók feldolgozások mellett barokk művekből, virtuóz, ro-
mantikus darabokból és a könnyedebb műfaj zeneszámaiból is hallhat-
tunk ízelítőt kis művészeink tolmácsolásában. A rengeteg zeneszám 
mellett a NAMI drámatagozata is képviseltette magát, két verssel örven-
deztetve meg a hallgatóságot. 
A 90 perces műsor során rövidebb és hosszabb interjúk is készültek 
az ifjú tehetségekkel, amelyből megismerhettük a személyes mo-
tivációkat, a jövőt illető elképzeléseket és a zenepedagógusok áldozatos 
munkájának ösztönző hatását. A zeneművészet és a hangszerek iránti 
elköteleződéshez, a gyermekek személyes kitartásához a belső affinitás 
mellett szükséges a zenetanárok türelme és a szülők hite a folyamatos 
fejlődésben. A tehetség alapvető kompetencia, de a zenetörténelem be-
bizonyította, hogy a gyakorlás és a kitartás legalább ekkora szerepet tölt 
be későbbi sikerekben.

Legyünk büszkék arra, hogy településünkön egy ilyen híres Művészeti 
Iskola működik, amelyet egyöntetűen támogatnak a családok, az 
önkormányzat és Nagykovácsi adófizető polgárai.

Egy lépésre a világhír
Ábrahám Móni



MŰFÜVES PÁLYABÉRLÉS NAGYKOVÁCSIBAN!

20x40 méteres műfüves pályával várjuk a focizni szerető gyerekeket, felnőtteket,  
baráti társaságokat, sportegyesületeket Nagykovácsiban a Nagyszénás utcában!

Folyamatos nyitva tartás az alábbi időpontokban:

Hétfő-Péntek: 08 – 21 óra
Szombat: 10 – 21 óra
Vasárnap: 12 – 21 óra
Ünnepnapokon:  Zárva

A pályahasználat díja:
 Ár (Ft/óra) Kedvezményes ár (Ft/óra)
  Nagykovácsi székhelyű
  szervezetek

Pályavilágítás nélkül 5000 2500
Pályavilágítással 7000 3500
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Ingyenesen használhatják a pályát: 
       a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói az oktatási napok tanórái keretében,
        a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekei foglalkozás keretében,
        a nagykovácsi családok szombaton és vasárnap az üzemeltető által a NATÜ honlapján  

(http://natu.nagykovacsi.hu/ oldal füves és műfüves sportpálya bérlése fül) meghatározott és előre 
meghirdetett 1-1 órában előzetes pályafoglalással.

Pályafoglalás és felvilágosítás a bérlésről az alábbi elérhetőségeken:
NATÜ iroda (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.) 
Telefon: +36 26 355 159; +36 30 483 9721, e-mail: natu@nagykovacsi.hu

A pályahasználati díj a pályagondnoknál helyszínen előre fizetendő. 

A pályát rendszeresen sportcélra igénybe vevők a használati díjat külön megállapodásban meghatározott 
módon fizetik meg. 


