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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Minden település fejlődése szempontjából fontosak a 
nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok. A külkapcsolatok 
kiépítése más önkormányzatok tevékenységének megis-
merésére, együttműködésre, információ- és tapasztalat- 
cserére ad lehetőséget, a település turizmusát és kulturális 
életét is támogatja. Hosszú távon gazdasági jelentősége 
sem elhanyagolható, hiszen a kultúra, az oktatás, a sport területén való együttműködés a 
gazdaságra is kedvező hatással lehet. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012 óta van hivatalos testvérvárosi kap- 
csolata a jórészt magyarlakta szlovák kistelepüléssel, Andóddal. Az elmúlt két év során 
ez a kapcsolat egyre mélyült és erősödött, olyannyira, hogy idén közös EU pályázat be- 
adására készülünk. 
A németországi Linum és a csehországi Bolatice településekkel évek óta baráti kapcso-
latot ápol az Önkormányzat, ami eddig a Bázis Ifjúsági Alapítvány révén elsősorban a 
14-21 éves fiatalok találkozását és kapcsolatépítését jelentette a nemzetközi táborokban 
a különböző országok tábori helyszínein, de a jövőben lehetőség nyílhat e kapcsolatok 
hivatalossá tételére, továbbfejlesztésére is. 
Nagykovácsi legújabb partnervárosi kapcsolatai idéntől pedig még távolabbra tekin-
tenek. Augusztus hónapban ünnepélyes keretek között egy háromoldalú testvérvárosi 
egyezmény került aláírásra az olaszországi Poggio Mirteto és a franciaországi Canejan 
városok kezdeményezésére. E két település 13 éves gyakorlattal rendelkezik a testvér- 
városi kapcsolat előnyeinek megtalálása és kiaknázása terén. Mindkét város magas 
színvonalúnak, hasznosnak és sikeresnek ítéli meg testvérvárosi kapcsolatukat. 
Nagykovácsi szempontjából a testvérvárosi kapcsolatok jórészt ismeretlen terepet jelen-
tenek, de biztos vagyok benne, hogy sokat tanulhatunk partnertelepüléseinktől, ami 
mindannyiunk előnyére szolgál. Számtalan lehetőség adódik a továbbfejlődésre, az 
együttműködésre pl. kulturális kapcsolatok, iskolák, intézmények, egyesületek közötti 
cserekapcsolatok, közös programok, nemzetközi rendezvények, konferenciák és tanul-
mányutak megszervezése, idegen nyelv tanulása és gyakorlása, kölcsönösen előnyös 
gazdasági lehetőségek feltárása.    
Egy kedves nagykovácsi lakos, aki a nyelvi nehézségeken segített át minket a Búcsú ide-
jén, így látja ezeket a kapcsolatokat: „A nemzetközi kapcsolatokat kiemelten fontosnak 

találom. Biztos vagyok benne, hogy az Euró-
pai Unió egyik célja és értelme, hogy az egyes 
országok személyes kapcsolatokon keresztül 
is közelebb kerüljenek  egymáshoz, ezáltal 
növelve az összetartozást. Ennek a szombati 
napon egy nagyon szép példáját láthattuk. 
Megható volt látni a koszorúzást, azt hogy 
Nagykovácsi a szlovákiai magyar faluval is tart-
ja a kapcsolatot. Szívből kívánom, hogy ezek 
a nemzetközi kapcsolatok folytatódjanak és 
elmélyüljenek!”
Örömmel tölt el, hogy partnerkapcsolatai 
révén Nagykovácsinak lehetősége nyílik 
szélesebb kitekintésre, több európai ország-

gal való ismerkedésre, ta-
pasztalatok cseréjére, akár 
közös projektek kidol-
gozására, ezzel elősegítve 
Nagykovácsi fejlődését.  
Csak hasznunkra szolgál-
hat, ha nyitottak vagyunk 
az újra, a másra, ha nem 
félünk tanulni a tapasz-
taltabbaktól vagy saját 
tapasztalatainkat átadni 
azoknak, akiknek arra van 
szükségük. 
Mindez váljon Nagyková- 
csi előnyére! 

Testvéreink  
a nagyvilágban
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: www.nagykovacsi.hu 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
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
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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 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 06-26-555-087
Schlosszer Henriett schlosszer.henriett@nagykovacsi.hu  103 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
Volosin Katalin volosin.katalin@nagykovacsi.hu  119 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.sara@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Dr. Németh Zsanett aljegyző
Telefon: 06-26-555-009/106 mellék

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. augusztusi rendkívüli 
üléseiről

A Képviselő-testület augusztus hónapban két rendkívüli ülést tartott.

Augusztus 2-án a képviselő-testület úgy döntött, hogy az ismételten 
kiírt nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a 
Nagykovácsi Általános Iskolai sportpálya lefedésével a Graboplan 
Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft.-t bízza meg nettó 17,9 millió 
forint vállalási áron. A sátor várhatóan október elejére elkészül.

Módosult a sportpark-pályázattal kapcsolatos határozat. A koráb-
ban jelzett 20% helyett 50%-os önerőt – mintegy 4,5 millió forintot – 
kellene biztosítani a 200 méteres futókör megépítéséhez, ezt soknak 
tartották a képviselők.

Az augusztus 26-ai ülésen újabb esőzés okozta úthibák miatti vis 
major támogatás önrészét szavazták meg a képviselők. A Lombos 
utca és az Ady Endre utcai árok egy-egy szakasza rongálódott meg, 
az összköltség 16 millió forint, az önrész 10%.

Módosult a Kispatak Óvoda nyitva tartási rendje. Szeptembertől 
reggel 6 óra helyett 6:30-kor nyit mind a három helyszínen az in-
tézmény.

Az október 2-ai népszavazás zavartalan lebonyolítása érdekében a 6 
szavazókörbe szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat 
választott a képviselő-testület.

Zárt ülésen úgy döntöttek a képviselők, hogy az év eleje óta meghir-
detett Táncsics u. 5. szám alatti önkormányzati telket 18,5 millió 
forintért eladják egy ajánlatot tévő magánszemélynek.

A rendeletek és határozatok továbbra is a www.nagykovacsi.hu hon-
lapunkon tekinthetők meg.

Papp István
    jegyző

Képviselő-testületi ülés A Kossuth Lajos utca 64. szám 
alatti épület revitalizálása

Az elmúlt években még gyermekorvosi rendelőként funkcionáló épület 
2013-ban került – állami tulajdon ingyenes átadása révén – kizárólagos 
önkormányzati tulajdonba. Mivel az épület karbantartása hosszú éveken 
át elmaradt, az ingatlan hasznosítására felújítás nélkül nem volt lehetőség.

Úgy tűnik, mára a probléma megoldódott.

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdetett 
meg az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket 
állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására. Az Önkormányzat 
pályázatot nyújtott be emlékszoba kialakítására, ahol egyrészt általános 
szempontból mutatja be az ’56-os forradalmat, másrészt elhelyezi a Dr. 
Schmidt Imrére, ’56-os hősre, Nagykovácsi első szabadon választott 
polgármesterére vonatkozó dokumentumokat. Az emlékszoba a ház 
keleti szárnyában kerül kialakításra, az épület részleges rekonstrukcióját, 
valamint a kiállítási eszközök beszerzését követően. A megvalósításra az 
Önkormányzat 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Az épületrész felújítására és az emlékszoba kialakítására az Önkormány- 
zat árajánlatokat kért be, a megfelelő vállalkozás kiválasztása folyamat- 
ban van. A munkálatok rövidesen megkezdődnek annak érdekében, hogy 
az emlékhely idén október 23-ára már látogatható legyen. 

Ezúton is felkérnénk mindazon lakosokat, akik rendelkeznek az 1956-os 
forradalomra vonatkozó tárgyi emlékekkel, hogy azokat bocsássák – akár 
időszakos jelleggel – a kiállítás szervezőinek rendelkezésére. 

Az épület nyugati szárnyában a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 
fog működni, az épületrész felújítását saját forrásból finanszírozzák.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. félévi adó befizetéséhez szükséges 
értesítőket és a csekkeket augusztus hónap kipostáztuk. 
A II. félévi adó befizetési határideje: 2016.szeptember 15.
Amennyiben valami oknál fogva nem tudja teljesíteni határidőben az 
adó befizetési kötelezettségét  mindenképpen jelezze azt, írásban az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre a befizetési határidő lejárata előtt.        

Szálláshely szolgáltatók FIGYELEM!
Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy  
vendégéjszakát eltölt. Az adatszolgáltatás és az adó beszedése a szál- 
lást biztosító kötelezettsége. Az adóbevallást az idegenforgalmi adó be- 
fizetésével együtt minden hónap 15-ig kell benyújtani adóhatóságunkhoz. 
Az idegenforgalmi adó rendelet és a szükséges nyomtatvány a  
www.nagykovacsi.hu honlapunkon megtalálható.  

Felhívjuk az tisztelt lakosság figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény 
rovatba a befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:        11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám:11600006-00000000-45851245

Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármi- 
lyen változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állan- 
dó bejelentett lakosok változása, (születés, halálozás), lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása,) úgy kérjük, hogy azt haladéktala- 
nul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtatványon!
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a 
változást, így a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Tájékoztatás belterületbe vonásról:
    
Tájékoztatom, hogy a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
2015.12.15. napján kelt 49470/2015.12.15. számú határozatában jogerősen 
bejegyzésre került a 0135/32 - 0135/190, valamint a 0138/2 helyrajzi számú 
külterületi földrészletek belterületbe vonása, melynek következtében a 
belterületbe vont ingatlanok 2016. január 1-től telekadó hatálya alá 
kerültek.
A bevallási nyomtatvány minden érintett tulajdonosnak ki lett postázva.  

Tájékoztatás a pálinkafőzéssel kapcsolatos Jövedéki Törvény (Jöt.) 
változásról:

Jöt. 64. & (6) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat 
előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni 
a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzött egy liter 
magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 
700,– Ft értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges 
alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző 
tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerezhet be és 
tárgyévben legfeljebb 86 db párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb 
ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. 
Jöt. 67/A (5a) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző 
jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy 
igénylésekor a vámhatóságnak megadja a nevét, lakcímét, adóazonosító 
jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, 
hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
   

Tájékoztatás telekadó fizetésével kapcsolatban, építménnyel 
lefedett 1500 m2 feletti telekterület esetében (példával):

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. 
számú rendelet (továbbiakban: A helyi adókról szóló rendelet) 25. §-a 
alapján teleknek minősül „az épülettel be nem épített földterület.”

A helyi adókról szóló rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében „Az 
építményadó megállapítása során az építményhez tartozik az épületnek 
minősülő építmények rendeltetésszerű használatához szükséges 
önálló helyrajzi számonként legfeljebb 1500 m2 nagyságú földrészlet. 
(telekrészlet)”
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § a) pontja alapján mentes 
a telekadó alól „az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező 
nagyságú telekrész.”

Példa:
Adott egy 2000 m2 nagyságú földterület, melyen egy 200 m2 hasznos 
alapterületű építmény áll. A telekadó kiszámításánál a telek teljes 
területéből (2000 m2) levonásra kerül A helyi adókról szóló rendelet 
alapján, az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges 1500 
m2, továbbá A helyi adókról szóló törvény alapján járó az ingatlanon álló 
építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész. (200 m2)

Az így kapott matematikai művelet (2000-1500-200=300) elvégzése 
után megállapítható, hogy a példában leírt állapot fennállása esetén az 
ingatlantulajdonos az épület után fizetendő építményadón felül a telek 
300 m2-es része után telekadó megfizetésére is kötelezett.

Általános tájékoztatás:

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

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

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

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

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, be- 
hajtások

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

Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127 

Osztályvezető: 
dr. Halmosi-Rokaj Odett halmosi.odett@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@nagykovacsi.hu 118 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Páva Józsefné pava.jozsefne@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Közjegyzői elérhetőségek
dr. Komáromi József – 06-23-457-032, 2092 Budakeszi, Fő utca 136.,
dr. Huszár Éva – 06-23-451-381, 2092 Budakeszi, Fő utca 186.
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TÛZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is
elôírhassa nem magyar állampolgárok

Magyarországra történô  
kötelezô betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA:
2016. OKTÓBER 2.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt  

felvételükrôl
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkezô  
választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétôl távol tartózkodó 
választópolgár

belföldön az általa megjelölt településen  
átjelentkezéssel,

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

Átjelentkezést  
2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,

a külképviseleti névjegyzékbe vételt  
2016. szeptember 24-én 16.00 óráig lehet kérni  

a valasztas.hu oldalon, illetve levélben  
vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes  

helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg  
a valasztas.hu weboldalt,

vagy forduljon a polgármesteri hivatalban mûködô 
választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

Dr. Áder János köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 
2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki. 
A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az 
Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepíté-
sét?”
A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig 
tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban. 
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a 
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén 
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezés 2016. szeptem-
ber 30-án (péntek) 16.00 óráig kérhető. 
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Ma- 
gyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás 
feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Választási Iroda fel- 
vegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptem- 
ber 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához. 
Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel szemé-
lyesen, ajánlott levélben, a http://valasztas.hu/ honlapon, vagy ügyfélka-
pus regisztráció esetén a https://magyarorszag.hu/ honlapon kérhető.
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé té-
tele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság lega-
lább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár 
írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember  
30-án (péntek) 16.00 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás 
napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet sze- 
mélyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű  
magánokiratba foglalt meghatalmazással, ajánlott levélben, a  
http://valasztas.hu/ honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a 
https://magyarorszag.hu/ honlapon lehet benyújtani.
Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 
óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
névjegyzékben szerepel.
A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló 
értesítőn szerepel. Szavazni érvényes igazolvány(ok) bemutatásával le-
het (lakcímet tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolvány vagy 
lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy 
vezetői engedély). 
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz 
a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és a ma- 
gyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választó- 
polgárok több mint fele érvényesen szavazott. Az országos népsza-
vazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több 
mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz  
nincs szavazategyenlőség.
 
Nagykovácsi Helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatalban  
(2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.) működik. A népszavazással kapcso- 
latban jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás kérhető a 26/555-009/106  
mellék telefonszámon, illetve személyesen a Hivatal ügyfélfogadási ideje 
alatt. A Helyi Választási Iroda a népszavazással kapcsolatos kérdéseket, 
észrevételeket a valasztas@nagykovacsi.hu címen is fogadja.

Tisztelt Választópolgárok!
Papp István HVI vezető

 Név Elérhetőség Feladat
  Papp István 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. Helyi Választási Iroda vezetője
 Telefon:  06-26-555-009/106; Fax: 06-26-389-724
 valasztas@nagykovacsi.hu
  dr. Németh Zsanett 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.  Helyi Választási Iroda helyettes vezetője
 Telefon: 06-26-555-009/106; Fax: 06-26-389-724
 valasztas@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi Helyi Választási Iroda
vezetőinek elérhetősége
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„A magyar-lengyel szolidaritás 
évének nyilvánította 2016-ot 
az Országgyűlés.”

Lengyel-magyar ’56  
címmel ünnepi 
műsort rendezünk 
Az én pódiumom sorozat keretében a nagykovácsi 
Öregiskolában 

2016. október 10-én 19 órakor
A vendégeket üdvözli Rónayné Slaba Ewa (Országos Lengyel 
Önkormányzat) és Szomolányi Attila (Linum Alapítvány) 
Köszöntőt mond Kiszelné Mohos Katalin Nagykovácsi 
Polgármestere. 

„In memoriam ... Kvartett az 1956-os lengyel-magyar 
forradalom és szabadságharc emlékére” – Sáry László 
zeneszerző kiváló művész ez alkalomra komponált művének 
bemutatója. Előadják a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 
művészei.

Lengyel-magyar ’56 – Molnár Imre történész előadása.

Közreműködnek: Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói, Nagykovácsi Általános Iskola és az Országos 
Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola

 „A Lengyel-magyar ‘56 szakmai program 
megvalósítását 2016. évben 
a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.”

A Diófa utcai híd 
és az Ördög-árok medrének
rekonstrukciója

A 2015. október 15-
16-án bekövetkezett 
viharos időjárás és  
nagy esőzések hatá- 
sára az Ördög-árok 
„villámár” formájában, 
igen megnövekedett 
vízhozammal, hatal- 
mas mennyiségű csa- 
padékvizet szállított  
keresztül a települé- 
sen. A víz által szállított 
hordalék és uszadék a Kolozsvár utca és a Diófa (korábbi nevén Úttörő) 
utcák kereszteződésénél található kis közúti hídnál okozott károkat, 
illetve a víz sodrása az Ördög-árok mederfalának erózióját, a partfal 
omlását eredményezte a Kolozsvár köz – Dózsa György utca és Kolozsvár 
tér közötti szakaszon.
Mivel a szükséges helyreállítás költségeit az Önkormányzat önerőből 
biztosítani nem tudta, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
megrongálódott híd és műtárgyainak, valamint az Ördög-árok patak 
sérült partfalának helyreállítására vis maior címen támogatási pályázatot 
nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A pályázat benyújtását, a műszaki szakértői vélemény elkészítését, 
valamint a pályázat sikeres szabályszerűségi felülvizsgálatát követően 
a Belügyminisztérium támogatói okiratot adott ki, amely alapján a 
keletkezett károk helyreállításának elismert bruttó költsége 9.159.494.- Ft, 
melynek 90%-át a Belügyminisztérium, mint vis maior kérelem alapján 
jóváhagyott támogatást nyújtja településünknek, a fennmaradó 10% 
pedig Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának vis maior keretéből 
kerül biztosításra.
2016. augusztusában a kivitelező cég pályázati eljárás útján a 
legkedvezőbb ajánlat elve alapján került kiválasztásra. A Vianova ’87 Zrt. 
által kivitelezésre kerülő munkálatok tervezett befejezési ideje október 
közepére várható. 
Reményeink szerint az 1930-ban épített, és 1970-ben jelentősen fel- 
újított kis híd ez év októberének végére így már új pályaszerkezettel és 
helyreállított hídfőkkel, míg az alámosott mederfal új rézsűvel, a rajta futó 
útpálya pedig új aszfalttal szolgálhatja majd tovább a rajta közlekedőket.

Szeptember első vasárnapja az Országos Bányásznap. Az ünnep hosszú 
múltra tekint vissza, de 1951 előtt a különböző bányavidékeken eltérő 
időpontban került megrendezésre. A világháború után a tatabányai 
bányászok sanyarú sorsa, valamint az 1950-es nagy bányaszerencsét- 
lenség, és az ezek miatti elégedetlenségi hullám késztette a kormányt a 
bányászok helyzetének javítására. Ennek egyik eszköze volt a Bányásznap 
törvénybe iktatása és az évenkénti ünnep napjának kijelölése. 
Idén Nagykovácsi Önkormányzata, a műemlék jelleggel felújított csillesor 
szomszédságában található bányász emléktáblát – amely az évek alatt 
megrongálódott – felújíttatta. Az eredeti táblán szereplő szöveget a 
tábla alapjául szolgáló sziklába vésette, így állítva méltó emléket Nagy- 
kovácsi valamikori bányászainak. Az „új” véset felavatására szeptember 
4-én került sor ünnepélyes keretek között. 

Bányász emlékhely avatás Pásztorkereszt avatás

A régi hagyomány szerint a falu határát keresztek jelölték. 
Szeretettel hívjuk 2016. szeptember 18-án 13.00 órakor 
az 1945-ben „elpusztult”, most újraállított Pásztorkereszt 

megáldására.

Kemenes Gábor atya, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Amikor legutóbb London-
ban jártam, a Trafalgar té-
ren felfigyeltem arra, hogy 
Nelson admirális körül 
csak három talapzaton 
állnak büszke hadvezé-
rek, a negyediken éppen 
egy óriási kék gall kakas 
díszelgett, egy modern 
szobrászati alkotás. Kicsit 
utánajárva a dolgoknak 
megtudtam, hogy erre 
a talapzatra egy lovas 
szobrot terveztek állítani 
még 150 évvel ezelőtt, de 
az soha nem készült el. 
Néhány évtized óta viszont 
mindig más művésznek 
adnak lehetőséget, hogy 
alkotását itt elhelyezze, így 

került a hatalmas kék kakas is a 
londoni térre. 
Hazaérve a mi kis Nagyková- 
csinkba,  arra gondoltam, miért 
ne lehetne nekünk is egy ilyen 
változó alkotásoknak helyet 
adó műalkotásunk mondjuk a 
Főtéren és ennek a legjobb he-
lye a Faluház előtti szürke be-
ton kútgyűrű lehet. Jó néhány 
hónap egyeztetés, támogatók 
felkutatása után elkészült a 
mű, Gaszner Ildikó festőművész 
alkotása, amely nem az örök-
kévalóságnak készült, ha már az időjárás megtépázza, új művész, új 
alkotása díszítheti majd a kutat mindannyiunk örömére.
Néhány sor még a motivációról: számos dolgot hoztunk már létre 
Nagykovácsiban, összefogva közösen. Határkövet állítottunk, leasz-
faltoztunk két utcát, hatszor rendeztük meg az Árvácska fesztivált az 
utca lakóival. Mindennek a hátterében a tenni akarás állt, az, hogy 
környezetünk minél rendezettebb, lakóhelyünk minél élménydúsabb 
legyen és soha nem adtuk fel terveinket, végig vittük a megvalósu-
lásig. Természetesen ehhez, mint a kút díszítéshez is szükségünk volt 
az Önkormányzat támogatására, de a tettek nélkül soha nem jutot-
tunk volna el a megvalósulásig. Számos tervünk van még, további 
projekteken dolgozunk közösen, összefogással.
József Attila soraival búcsúzva:
 „Csak egy kis darab
 vékony ezüstrongy - valami szalag -
 csüng keményen a bokor oldalán,
 mert annyi mosoly, ölelés fönnakad
 a világ ág-bogán.”
Célunk az, hogy minél kevesebb mosoly, ölelés és jó ötlet akadjon 
fenn a világ ág-bogán és jusson el a magvalósulásig mindannyiunk 
örömére!

Kút díszítés a Főtéren
gondolatok Londontól József Attiláig
Bánhegyi Andor

Külön köszönet Gaszner Ildikó festőművésznek, aki munkájáért 
díjazást nem fogadott el, evvel is hozzájárulva Nagykovácsi egy 
újabb színfoltjának megvalósulásához.

A Nagyszénás  
utca, Kazal utca  
által határolt te- 
rületen, a Vörös-
vár Invest Kft. 
beruházásában 
elkészült az új 15 
férőhelyes par- 
koló, továbbá az 
iskola melletti jár- 
da is tovább- 
vezetésre került 
a Nagyszénás ut- 
cáig.

A parkoló megépítésével az általános iskola reggeli és délutáni parko-
lási problémáit szeretnénk enyhíteni, valamint olyan forgalmi rendet 
kialakítani, ami a jelenleginél nagyobb biztonságot jelent a gyerme-
kek számára. Így a Nagyszénás utca már a Kazal utcától egyirányú lesz 
a Sport utca felé, de – hasonlóan az iskola melletti parkolóhoz – a 
Kazal utca is megközelíthető marad az új parkolón keresztül.  
Az új forgalmi rend alkalmazásában, a csúcsidőszakokban a Készen- 
léti Szolgálat önkéntesei és a körzeti megbízott nyújt segítséget  
szeptember hónapban. 
Kérjük, hogy gyermekeink biztonsága érdekében fokozott figyelem-
mel közelítsék meg a helyszínt.

Új parkoló 
az általános iskolánál

Mint már bizonyára tapasz-
talták, augusztus közepén új 
köztéri szemetes edényekkel 
gyarapodott településünk. 
Az Önkormányzat 20 szemét-
tároló edényt vásárolt, melyek 
közül 9 db már a helyére került, 
részben közintézményeink (Ál-
talános Iskola, Kispatak Óvoda 
Dózsa és Száva utcai Tagóvodái, 
Öregiskola, Inkubátorház, stb.) 
előtt. A többi kihelyezése folya- 
matban van, várhatóan szep- 
tember végére befejeződik.
Az edények egy részének meg-
vásárlására az önkormány- 
zat tulajdonában lévő haszon- 
gépjármű felületére tervezett, 
a helyi vállalkozók, cégek tevé- 
kenységét reklámozó hirde- 

tések bérleti díjából biztosított a fedezet.  
Reményeink szerint a tárolók megléte nagyban hozzájárul közterü- 
leteink tisztaságához, tisztántartásához, amelyhez természetesen az 
Önök segítségére is számítunk. 
Tegyük együtt szebbé, tisztábbá Nagykovácsit! 

Köztéri szemetesek 
Nagykovácsi területén
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Kisiskolás koromban, a déli 
krónikát követően valamilyen 
akkori mágia hatására szinte 
mindig meghallgattam a vízál-
lás jelentést. Tudom, nem én 
voltam a célközönség, még-
sem voltam képes kikapcsolni 
a rádiót. Elmélkedtem a Krasz-
na, a Hernád vagy a Bodrog-
hoz rendelt számok és adatok 
sokaságán és azon, hogy hol 
lehet és hol nem szabad a 
hajóvontáknak találkozni. Tulaj-
donképpen nem sokat értettem 

belőle, hasonlóan a mai vízmérő órák működéséhez és ahhoz a 
varázslathoz, amivel elbűvölni igyekszik bennünket a DMRV Zrt. a 
különböző számláik és értesítéseik során.
Júniusban éves elszámoló számlát kaptunk, párhuzamosan sok más 
nagykovácsi lakossal, amelyet csak lassú bogarászás után tudtam 

értelmezni, de a végösszeg nagysága így is elborzasztott, közel két- 
szerese volt a forintnagyság, mint a normálisnak gondolt díj.
Nopláne mindezt leolvasás nélkül, saccolva. Megkérdeztem másokat 
is, hogy Ők kaptak-e hasonlót és szinte minden értesítésben komoly 
eltérés volt a valós vízfogyasztáshoz képest.  
Összeszedtem az összes számlát és rögzítettem az aktuális vízóra 
állásokat, majd ezen fegyverzet birtokában megjelentem a helyi 
ügyfélszolgálati irodában. Ti. az Öregiskolában minden hónap első 
szerdáján áll a rendelkezésünkre a szolgáltató, igaz ehhez az szük-
séges, hogy Nagykovácsi Önkormányzatának kell fizetnie a munka-
társ bérét.
A Vízműves kollegának – becsületére legyen mondva – szeme sem 
rebbent, felkészülten, nyugodt hangsúllyal és korrekten válaszolt a 
kérdéseimre. Már amennyire korrektnek lehet nevezni a DMRV Zrt. 
írásos adminisztrációját.
Megtudtam, hogy valóban Nagykovácsiban a legmagasabb a víz- 
díj 500 Ft köbméterenként és 500 Ft az ehhez rendelt csatorna- 
díj, plusz a rendszer működésének is van díja. Valóban becsülik a  
fogyasztást, az előző év fogyasztása alapján. Nem kötelességük 
havonta leolvasni az óraállást és ha határnap után fizetünk be egy 
számlát, azt már az éves elszámolásba nem mindig számolják bele. 
Családonként 3-6 köbméter az általuk becsült fogyasztás. A kerti lo- 
csolóóra által „megspórolt” csatornadíj gyakorlatilag levonásra kerül, 
vagy nem. 

Vízállás jelentés 2016. 
Nagykovácsi
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor

Jótanácsok Nagykovácsi lakosainak!
 
1.  Csak ellenőrzött fogyasztás után fizessük ki a számlát.
2.  A befizetési csekken kívül tegyük el a számlalevelet, mert ezen 
vannak az adatok.
3.  Lehetőleg írjuk fel havonta-kéthavonta a vízfogyasztásunkat.
4.  A leolvasó adatait ellenőrizzük, főleg ha két óránk is van, mert 
néha összekeverik és komoly eltérések adódhatnak. 
5.  Két havonta saját leolvasásra és bediktálásra van lehetőség, így 
magunk ellenőrizhetjük a fogyasztásunkat. 
6.  Választhatunk negyedéves átlagfogyasztás fizetést.
7.  Amennyiben gondunk van a számlával ne fizessük ki, mert a 
jóváírás vagy a visszafizetés már gondot jelenthet. 
+    Lehetőleg gyűjtsük az esővizet   és azt használjuk kocsimosáshoz 
vagy locsoláshoz. 

Magyarországon egy fő naponta átlagosan 100 liter vizet fogyaszt, 
ami azt jelenti, hogy egy négytagú „átlagcsalád” 12 köbméteres 
havi vízfogyasztása nem tekinthető magasnak. Természetesen a 
vízfelhasználás nagy eltéréseket mutathat területenként és csalá-
donként, az alábbi adatok mégis tájékoztató jeleggel bírhatnak. 
A havi vízfogyasztás a következőkből tevődik össze:
–   zuhanyozás  legalább  15 - 50 liter/alkalom,

–  kádban fürdéshez 100-150 liter vizet is elhasználunk alkalmanként,

–  automata mosógép használata  40 - 120 liter/alkalom,

–  wc öblítése  3 - 16 liter/alkalom,

–  ivás, főzés (előkészítéssel) személyenként 5 - 10 liter/fő /nap,

–  mosogatás 10 - 40 liter/alkalom,

–   számoljuk még hozzá a mosdásokat, kézmosásokat, illetve a ta-
karítást, locsolást, kocsimosást is!

Honti Zoltán elnök
Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a 2016. július 17-én, vasárnap délután nyújtott önzetlen és gyors segítségükért. A viha-
ros napokban a háztetőnkről levitt a szél egy cserepet és Önök telefonálásunktól számítva néhány perc alatt kiérkeztek hozzánk 
és a tátongó lyuk helyére visszatették a cserepet, így megmentettek bennünket a további beázástól. Külön köszönetünket szeret-
nénk kifejezni az aznapi ügyeletes kollégának (sajnos a nevét nem tudjuk) és a kiszálló Bagó Lászlónak, aki vasárnap délután 
hathatós beavatkozásával percek alatt elzárta a beömlő víz útját.

Őszinte tisztelettel:

Kerékgyártó Júlia
Barabás József

Rozmaring u. 34/B
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Önkormányzati hírek

Nagykovácsi Önkormányzata a NATÉ-val 
karöltve jelentkezett az idén is  A legszebb 
konyhakertek Magyarországon verse-
nyére.
A helyi eredményhirdetésre 2016. augusz-
tus 13-án a Búcsú napján került sor. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester  
asszony köszöntötte a verseny résztvevőit 
és átadta a szót Bánóczi Margit képviselő 
asszonynak, aki a zsűri nevében ismertette 
az értékelést és a helyezéseket.

Díjazottak:
Közösségi kategóriában indultak a Kaszáló 
utcai Kispatak Óvodások 
Mini kategória (50-m2-ig)
I.  helyezett  Monoki Péterné  
II. helyezett Vilhelm Lászlóné 

Normál kategória (50 m2 felett)
Nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri, ezért 
két első helyezett lett.
Bányainé Pajor Gabriella, Daróczi János és 
felesége 
II. helyezett Ziegler Csaba 
különdíjban részesült Mátyus Vendel 
Díjak: könyvjutalom, vásárlási utalvány, 
vetőmagcsomag, receptek és oklevél.

Gratulálunk  a résztvevőknek!

A díjakat Kiszelné Mohos Katalin polgár- 
mester asszony és a NATE részéről Bárdos 
Zsuzsanna adta át.
A zsűri tagjai: Bánóczi Margit, Fábos Éva, 
Karlócai Eszter és Vojczek Judit voltak.
Köszönetet mondunk az anyagi támogatá-
sért:
LATIN Kertnek, Tandem Könyv és Kávézónak, 
a Zöld Moszkvics Kft. vállalkozásnak és az 
Éles Építőipari Kft.-nek.

Nagykovácsi legszebb konyhakertjei 

Felhívjuk a figyelmüket egy aktuális és 
egyben településünk valamennyi lakosa 
számára rendkívül jelentős és szükséges 
feladat elvégzésére, környezetük rendben 
tartására. Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör- 
vény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekez-
dése értelmében köteles a földhasználó az  
adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig fo- 
lyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterüle- 
ten az Önkormányzat jegyzője, vagy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talaj- 
védelmi Igazgatóság végzi hivatalból, vagy 
bejelentés alapján. (Külterületen a körzeti  
földhivatal végzi a növényvédelmi ellenőr- 
zést). A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél 
előzetes tájékoztatása mellőzhető. 

Közérdekű védekezés elrendelése: 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének a földhasználó nem tesz 
eleget, vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell 
elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, valamint az ál-
lami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. 
rendelet értelmében a közérdekű véde-

kezést belterületen a jegyző, külterületen a 
Kormányhivatal rendeli el. 
A jegyző által elrendelt közérdekű véde-
kezést az általa megbízott vállalkozók vég-
zik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-
mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 
eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. 
A növényvédelmi bírság kiszabására bel- 
terület esetében a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
jogosult, ezért a közérdekű védekezés elren-
delését követően a jegyző az ügyben kelet-
kezett iratokat továbbítja az eljárásra jogo-
sult hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysá-
ga. A bírság mértéke belterületen 15.000 Ft-
tól 5.000.000 Ft-ig terjed. 
Köszönjük mindazoknak, akik az eddigiek-
ben is eleget tettek fenti kötelezettségüknek 
és kérjük ennek folytatását.  
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik ezen 
kötelezettségüket elmulasztották, hogy an-
nak minél előbb tegyenek eleget, mint a 
maguk mint a környezetükben élők érdeké-
ben! 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, 
Ingatlanhasználók! 
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„Itt van az ősz, itt van újra...”
A nyár végeztével új feladatok jelennek meg házunk táján, kertjeinkben:
Elérkezett a füvesítés, a sövények, kisfák metszésének ideje és megkezdődött a lehulló falevelek, ágak-bogak összegyűjtése.
A NATÜ SEGÍT ÖNNEK AZ ŐSZI-TÉLI KERTRENDEZÉSBEN!
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Civil

2015-ben makerspace.hu néven modern közösségi műhely indult 
Nagykovácsiban, a felújítás alatt álló Teleki-Tisza-kastély mellett. A 
Magyar Cserkészszövetség által létrehozott központ küldetése, hogy 
a cselekedve tanulás és a modern technológiák megismertetése az 
oktatás részévé váljon. 

Az első, játékos elektronika képzések 2015. szeptemberétől indultak, 
bő fél évvel később megérkeztek az első 3D nyomtatók, majd az újabb 
és újabb gépek beszerzésével folyamatosan bővült a kínálat. A nyári 
Erőműépítő táborban már asztali lombfűrészt, lézervágót és CNC-marót 
is használtak a 10-14 éves gyerekek, a Nők a Tudományban Egyesülettel 
közös táborban gimnazista lányok hoztak létre saját projekteket a jövő 
szakmáiból kiindulva.
Mostanáig több mint 800 résztvevő fordult meg a makerspace.hu foglal- 
kozásain, családi napjain, csapatépítő tréningjein és táborain. 2016 
szeptemberétől új, izgalmas iskola utáni szakkörökre várják a környékbeli 
általános iskolásokat. Emellett hamarosan minden érdeklődő számára 
kinyílik a műhely kapuja, és szabad műhelyben a rendelkezésre álló tech-
nológiák használatával bárki megvalósíthatja a saját projektjét, amihez 
szakmai támogatást is nyújtanak.

A makerspace.hu szeptember 12-től induló szakkörei
littleBits szakkör 1-4. osztályosoknak
A résztvevők izgalmas, működő dolgokat építenek a littleBits elektroni-
kus moduljaiból: rajzolórobotot, távirányítós autót, lézerkardot, és tesz-
telik is őket, azaz játszanak velük.
Robotépítő szakkör 5-8. osztályosoknak
A tanfolyam során az ismereteket robotépítés közben szerzik meg a 
résztvevők, a cél több apró és egy nagyobb robot építése. Az épített ro-
botokat a részvevők hazavihetik.
Játékfejlesztés Androidos eszközökre - szakkör 5-8. osztályosoknak
Játszva tanulni a legkönnyebb. Ha a tanulás közben ráadásul egy-egy já-
ték is elkészül, a motiváció még nagyobb. A szakkör végére a résztvevők 
egyedül is képesek lesznek appot írni.
Építs okosházat a háziállatodnak! - szakkör 7-8. osztályosoknak
A résztvevők a saját háziállatuknak tervezhetnek és készíthetnek működő 
dolgokat, legyen az jutalomfalatot osztogató cicaszórakoztató eszköz, 
vagy okos akvárium. 
Minecraft mini építészeknek - szakkör 5-8. osztályosoknak
A makerspace.hu épületét hozzák létre a résztvevők Minecraftban, 
miközben építészeti alapismereteket szereznek, anyagismereteket, stí- 
lusismereteket tanulnak. 
KONTAKT
hello@makerspace.hu
06 20 321 0249
MÉG TÖBB INFÓ
makerspace.hu
facebook.com/makerspace.hu
instagram.com/makerspace.hu

Robotika és okosház építés a nagykovácsi kastély 
alkotóműhelyében
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Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester asszonytól vehettem át Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott Nagyková- 
csiért Emlékérmet, amelyet Nagykovácsi hagyományainak felele- 
venítéséért, ápolásáért és a közösségért végzett kimagasló színvo- 
nalú tevékenységéért kapott a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Önkormányzatunk nevében köszönöm az elismerést, képviselő- 
társaimnak, közösségünk valamennyi tagjának és támogatójának pe-
dig a sok-sok önzetlen munkát, segítséget, részvételt.

Köszönet!
Dr. Klein Ferenc elnök Német Nemzetiségi Önkormányzat

Augusztus hónap általában minden évben mozgalmas a nemzetiségi 
közösség életében. Az idei különösen az volt, maradandó emlékeket, 
élményt hagyva maga után.
Sokáig nem tudjuk felejteni Mandl Mátyás és családja ajándékát.
Mandl Mátyás – ahogy még most is szólítják barátai, ismerősei, s 
néha kedvesen családtagjai is – MÓCI, gyerekként, 13 évesen élte át a 
száműzetés szomorú időszakát. Bajorországban, München környékén 
kezdett új életet nagyszüleivel és szüleivel. Felnőtté válva Ő is ott alapí-
tott családot, két fia és négy lánya született.
Életét végigkísérte a zene szeretete, egészen idős koráig játszott ze-
nekarokban.
Továbbadva ezt a szellemiséget, családja éneklő, muzsikáló közösség-
ként éli ünnep- és hétköznapjait.

Augusztus 14-én ró-
mai katolikus templo-
munkban 21 tagú csa-
ládi kórusuk – felesége,  
gyermekei, menyei, ve-
jei, unokái – énekelték 
végig a szentmisét, a 
liturgiát, csodálatos egyházi és kórusműveket, karnagyuk és kántoruk, a 
legidősebb fiú vezetésével.
Este a faluházban láttuk vendégül őket, ahol két tangóharmonika kísé-
retében hangzottak fel vidám német és magyar dalok mindannyiunk 
szórakoztatására és örömére.
Köszönjük ezt a szép napot, a család valamennyi tagjának. Nemcsak  
Mandl Mátyásnak a családfőnek okoztak örömet azzal, hogy 
szülőfalujában énekeltek és zenéltek. Mindenki emlékezni fog rájuk, 
aki hallotta őket, s látta példamutató összetartásukat, egymásra fi-
gyelésüket, szeretetüket.

Egy emlékezetes nyári hónap után...

Ragyogó napfényes 
vasárnapon gyűltünk 
össze a Kálvária kápol-
nánál, hogy szentmise 
keretében idézzük fel  
elődeink hagyományát, 
az aratási hálaadást.
Igaz, most már ko-
sarainkban kiskertjeink 
termésére kértük és  
kaptuk csak az áldást, 
de a népviseletet fel- 
öltve, a kálvária domb- 
ról településünkre lenézve közösségünk idősebb tagjai még „látták” 
a búzamezőket.
Köszönjük Kemenes Gábor plébánosunknak, hogy felkarolta és tá-
mogatja ezt a szép hagyományt.

Hálaadás
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Fókusz

Békebeli Búcsú Nagykovácsiban 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak a munkáját, 
akik a Nagykovácsi Búcsúban 
közreműködtek és felléptek. 
Köszönet Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzatának, hogy 
immár hatodik alkalommal kerül-
hetett megszervezésre a ren-
dezvény. Köszönet illeti továbbá 
támogatóinkat, a Jäger Kft.-t és a 
Zöld Moszkvicsot.

az Öregiskola Közösségi Ház 
és Könyvtár munkatársai

„Többünk véleményét összegezve mondhatom, az idei Búcsú nagyszerű élményt nyújtott! Igazi békebe-
li, hangulatos utcakép fogadta a látogatókat, a sok szép és hasznos portéka között mindenki találhatott 
kedvére valót. Újszerű volt a Lámpás Alapítvány (fogyatékkal élő fiatalokat foglalkoztató) és a Művésztanya 
(Nyiss ajtót a barkóságra!) bemutatkozása, egyedi szőttesekkel, különleges festett fatárgyakkal. A templom-
kerti vásárosok és kézművesek testi-lelki egészségünket szolgálták áruikkal, programjaikkal. Mindkét nap 
műsorkínálata színvonalas és igen szórakoztató volt, a Kajárpéci Vízirevű igazi vásári, mégis szellemi élményt 
nyújtó telitalálat volt. Az esti nagykoncert, Radics Gigi fellépése, méltó befejezéssel zárta a két napos rendez-
vényt. A „felfokozott érzelmek” levezetésére szép közösségi élményt nyújtott az éjszakába nyúló muzsikaszó 
és rögtönzött táncház a Nagykovácsi Muzsikások közreműködésével. ”

Az idén is nagyszerű Nagykovácsi Búcsú 
vasárnap esti záró eseménye a koncert 
utáni Táncház volt a Faluház előtti kis téren. 
A talpalávalót a Nagykovácsi Muzsikások 
húzták, amit ezúton is köszönünk nekik, re-
mek hangulatot csináltak! Ami viszont még 
ennél is jobb volt, hogy meglepően sok 
fiatal is részt vett aktívan a táncban, köztük 
erdélyiek is. Volt tánctanítás és szabad tánc. 
A kissé lejtős téren picit nehezebb volt tán-
colni, de ez senkinek nem szegte a kedvét, 
így hajnalig tartott a mulatság. Reméljük 
hagyományteremtő lesz ez az Öregiskola 
által szervezett program, és jövőre még  
ennél is többen fogjuk néptánccal zárni a 
falu hétvégéjét.

Csiha Balázs

– egy résztvevő tollából



2015. március4

Önkormányzati hírek

2016. szeptember14

Részlet az ünnepi beszédből
„Számomra mindenképpen a szövetségről, a szövetség és az elhiva-
tottság megerősítéséről is szól augusztus 20-a ünnepe. 
Engedjék, meg, hogy ebből az alkalomból egyrészt ismét megköszönjem 
a két évvel ezelőtti bizalmukat, egyben pedig szeretném nyilvánosan 
megerősíteni a Nagykovácsival és a nagykovácsiakkal kötött szövet-
ségemet. Az elmúlt két esztendőben polgármesterként is megismertem 
a településünket, tapasztalatokat szereztem a település vezetésével járó 
felelősségek és lehetőségek terén. Összeraktam a képet, felkészültem arra, 
hogy az elkövetkező három tevékeny évben ne csak fenntartsuk Nagy- 
kovácsit, hanem formáljuk, építsük, szépítsük, hogy egy olyan nagyko-
vácsit alakítsunk közösen, amely a legtöbbünk számára még jobb, mint 
azelőtt. 
Kin múlik, hogy így legyen? Csakis rajtunk. Nekünk kell ebben az  
országban békésen együtt munkálkodni! Nekünk kell felülemelkedni  

ideológiai különbségeken, 
pártérdekeken, megosz- 
tottságon. Csak így halad-
hatunk előre! Csak így 
tehetjük jobbá ezt az 
országot, és ezt a tele- 
pülést, Nagykovácsit is.
Szent István után sok év- 
századdal később, nem- 
zetünk sorsának egy 
nagy fordulópontján így  
fogalmazta ezt meg 

Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetet-
len.”
És erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai Magyaror-
szágon és még inkább Nagykovácsiban is. Csakis így lehet hatékonyan, 
tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, településért, csakis így lehet 
tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltón az elődökhöz, méltón 
Szent István királyunkhoz.
Egy ünnep, amely összeköt minket. Egy kötelék, amely mutatja, hogy sok-
kal több bennünk, ami közös, mint ami szétválaszt. Erősítsük ezt az érzést! 
Emlékezzünk rá a mindennapokban!
Az én Nagykovácsi-képem egyik alkotóeleme, hogy minél jobban megis-
merjük egymást és minél közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy létrehoz-
zunk Nagykovácsiban egy olyan élő közösséget, amelyben mindenki úgy 
érezheti, köze van a településhez, köze van a másikhoz.
Egy ilyen közösség megteremtését kívánom Nagykovácsinak, Önöknek és 
az Önkormányzatnak is az idei augusztus 20-a alkalmából.” 

Augusztus 20.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Önkormányzati díjazottak augusztus 20-án
Gulyás Dénes – Nagykovácsi Díszpolgára

Elmúlt 45 éves művészi pályafutása során Gulyás 
Dénes az operairodalom leghíresebb tenorsze-
repeiben világszerte nagysikerű alakításai mel-
lett más komolyzenei műfajokban is elsőrendű 
előadásokat magába foglaló művészi pályája, 
valamint a fiatal ének- és zeneművészek képzé-
sét, illetve pályakezdését segítő fáradhatatlan 
oktatói munkája elismeréseként számtalan díjat 
kapott. Liszt Ferenc-díj (1982), Érdemes művész 
(1985), Kiváló művész (2000), Magyar Örök-
ség díj (2014) és idén: Kossuth-díj (2016). Nem 
maradhat ki a sorból Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának legnívósabb díja sem, a 

Nagykovácsi Díszpolgára kitüntetés. 
Gulyás Dénes 1954. március 31-én született Budapesten. Nős, három 
felnőtt gyermek édesapja.
Tehetségét nagyapjától örökölte. Tizenkilenc évesen bejutott a Zeneaka-
démiára, ahol 1978-ban operaénekesi és művésztanári diplomát szerzett. 
Magánénekese volt a budapesti Operaháznak és a Szegedi Nemzeti Szín-
háznak, vezette a győri Kisfaludy Színház operatársulatát. 
A ‘90-es évek végén alapító tagja volt a Nagykovácsi Linum Művészeti 
Alapítványnak, életre hívta és főszervezője volt a Linum Fesztiválnak.
Felkérésre egy évig a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolának is igaz-
gatója volt.
Jelenleg tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének tanszékén és 
a Vienna Konservatoriumban, továbbá a Pécsi Nemzeti Színház zeneigaz-
gatójaként is tevékenykedik. 
Örülünk, hogy a nagykovácsi közösség tagja, köszönjük színvonalas 
tevékenységét. 

Lorenz Dávid – Nagykovácsiért Emlékérem
1954-ben született Budapesten. 
Iskolái elvégzése után alapító 
tagja lett a Pécsi Reneszánsz 
Együttesnek, tagja és szólistája a 
Camerata Hungarica régi zenét 
histórikus módon előadó kamara 
együttesnek, számos alkalom-
mal dolgozott együtt a Mandel 
Kvartettel, a Bakfark Consorttal, a 
Lassus Kvartettel, és még sorolhat-
nám tovább. Az itthoni és külföldi 

fellépések mellett rádió és TV felvételek készültek vele. Az Eszter-
gomi Gitár Fesztivál rendszeresen meghívott szólistája, a keszthelyi 
Festetics Kastélyban 15 éven keresztül előadásokat és mesterkurzu-
sokat tartott  fiatal gitárosok részére. Az aktív zenélés és tanítás mel-
lett komponál is. Több film kísérőzenéjét jegyzi, számos szóló- és 
kamaramű szerzője. E tevékenységei mellett párhuzamosan tanít 
a II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában, illetve a Nagykovácsi Alap-
fokú Művészeti Iskola megbecsült tanára,  aminek alapító tagja is.  
Lorenz Dávid kiváló szakmai munkája, embersége, a növendékekhez, 
Kollégákhoz fűződő jó kapcsolata megkérdőjelezhetetlen. Állandó 
önzetlen résztvevője községünk rendezvényeinek. Mindig magas 
színvonalon végzi munkáját akár tanításról van szó, akár szólistaként 
tevékenykedik, vagy versenyre készíti  fel növendékeit, zeneművet 
alkot, vagy éppen focizik. 
Köszönjük a közösségért végzett fáradhatatlan tevékenységét. 

Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
2016. augusztus 20-a tiszteletére Magyar  
Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott  
SZABADI EDIT, Liszt Ferenc-díjas balett- 
művész, Érdemes Művész, a Magyar Nemzeti 
Balett volt magántáncosa, jelenleg a Nagy- 
kovácsi Isadora Tánc- és Majorette Együttes  
balett tanára. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata szere-
tettel gratulál a kitüntetéshez, további sikereket 
kívánunk az élet minden területén.

Kiszelné Mohos Katalin 
    polgármester
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Bereczky Márta – Szatmári Lajos Díj

Szatmári Lajos életműve egykoron a nép- 
művelésben összegződött. Idei díjazottunk 
életpályája a kisgyermekek anyanyelvi nevelé-
sében, fejlesztésében öltött testet. 
Bereczky Márta, mint logopédiai szakember 
azért dolgozott egész pályája során, hogy a 
nagykovácsi gyerekek beszédhibáit orvosol- 
ja, hogy hozzásegítse őket édes anyanyelvük 
tökéletesítéséhez.
Bereczky Márta a munka világába 18 éves ko-
rában került. 1975-től a budapesti Kisegítő Isko-
lában dolgozott 18 éven keresztül. Munka mel-

lett szerezte meg gyógypedagógus diplomáját logopédia szakirányon, a 
Gyógypedagógiai Főiskolán.
„Nyelvében él a nemzet”, tartja a mondás. Mártinál pedig mindez a 
szívéből fakadt. Csak annyit mondott „Gyere drágám, menjünk játszani!” 
és munkája nyomán gyermekeink szívből tudták szeretni még a legne-
hezebb, legfárasztóbb nyelvügyesítő gyakorlatot is. Mestere volt a hi-
vatásának. Nála a szülők soha nem maradtak támasz nélkül gyermekük 
felett aggódva, általa a pedagógusok minden kérdése válaszra talált. Mi 
mozgatta Őt? Közvetlenség és természetesség, a pedagógiai konfliktu-
sok tapintatos megoldása, amelynek kulcsa a megértés. Márti szájából 
soha nem hangzott el, hogy valaki reménytelen eset lenne.
Nagykovácsi hálával és köszönettel tartozik Bereczky Mártának azért a 
régóta tartó csodáért, amit az itt élő gyerekek anyanyelvi fejlesztéséért 
tett. Köszönjük!

Kakukné Lehrreich Emília – 
Nagykovácsiért Emlékérem

1979-től dolgozik pedagógusként. A Nagyko-
vácsi Általános Iskolában már 20 éve oktatja, 
neveli a gyerekeket tanító, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanárként, osztályfőnökként.  
A humán munkaközösség tagjainak munkáját 
12 éve koordinálja.
Szakmaisága, hivatástudata, alázattal végzett 
munkája példaértékű a Nagykovácsi Általános 
Iskolában.
Pedagógiai és nevelői munkájában kiemelt 
szerepet kap a hazaszeretetre nevelés, a ha- 
gyományok tisztelete, ápolása, a közösségért 
végzett munka.

A Nagykovácsi Isadora Táncegyüttes lelkes támogatója, segítője volt 
megalakulásától kezdve.
A tanulmányi versenyek eredményei – megyei, országos helyezések – is 
kiemelkedő szakmai munkáját mutatják. A területi vers- és prózamondó 
verseny zsűrijének több éve tagja. A felvételi eredmények, a középfokú 
iskolákból kapott pozitív visszajelzések is hozzájárulnak Nagykovácsi jó 
hírnevéhez.
Teszi a dolgát őszinte hittel,  fáradhatatlanul és lelkesen. Számára az a 
siker, ha adhat! Köszönjük, hogy fáradhatatlanul ad. 

Nagykovácsi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat – Nagykovácsiért Emlékérem

A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkor- 
mányzat 10 éve, 2006-ban alakult. 
Létrehívását az a szándék vezérelte, hogy 
a Nagykovácsit alapító sváb ősök emlékét 
kutassák, hagyományaikat felidézzék, újra te- 
remtsék, épített örökségükre figyelemmel 
legyenek, és nem utolsósorban, hogy az 1946 
májusában elűzött nagykovácsiakkal ápolják a 
kapcsolatot, fogadják a hazalátogatókat.
Első lépésként részben saját költségvetéséből 
kigazdálkodva, a közösség tagjainak kétkezi 
munkáját hozzáadva felállíttatta a Kálvária 
dombon évtizedek óta hiányzó harmadik 

kőkeresztet, és felújíttatta a háború pusztítását is túlélt, megfeketedett 
két keresztet.
2009-ben Mandl Péter, a Németországban élő kitelepítettek kép- 
viselőjének kezdeményezésére síremléket állítottak Greszl Ferenc 
plébánosnak a nagykovácsi temetőben. 2010-ben a Nemzetiségi 
Önkormányzat „Stiglickert” címmel fotókiállítást szervezett, amely a 
temetőben lévő sváb síremlékek hitéleti és építészeti örökségének állít 
emléket, és felbecsülhetetlen értéket jelent a jövő számára is.
2011-től váltak rendszeressé azok a programok, amelyeknek most is 
gazdája a Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a munkáját segítő 
közösség.
Minden hónapban megszervezi a termelői piacot, ahol a kóstoló asztal 
körül élénk közösségi élet folyik. 
A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére került sor a Nagyko-
vácsi Búcsú hagyományának felélesztésére is, amelynek két napos prog- 
ramját négy éven keresztül a nemzetiségi közösség szervezte, nagyon 
sok munkát hozzáadva annak sikeréhez.
Továbbra is szervezi a búcsú nemzetiségi programjait, amelyek jó 
lehetőséget teremtenek nemcsak a hazalátogató nagykovácsiakkal való 
találkozásra, hanem a környező sváb gyökerű települések nemzetiségi 
kultúrcsoportjainak bemutatkozására, a településekkel való kapcsolat-
tartásra.
2013 óta kerül sor újra az Aratási hálaadó szentmise bemutatására 
Kemenes Gábor plébános vezetésével a Kálvária domb újjáépített kápol-
nájában, amivel egy régi hagyomány kelt ismét életre.
Az elmúlt évtől kapott helyet a Nemzetiségi Önkormányzat a Tisza István 
téri Faluházban, ahol rendszeres programok szervezésével igyekeznek 
kihasználni a közösségi tér, hely hiánya miatt eddig megvalósíthatatlan 
lehetőségeket.
Minden év advent időszakában nyílt közösségi napot tart, saját készítésű 
Betlehemet állít a Fő téren, évente rendszeresen közösséget összetartó 
kirándulásokat szervez, amely nyitott más érdeklődők számára is.
A nemzetiségi önkormányzat és közössége mindig aktívan képviselteti 
magát a települési ünnepségeken, rendezvényeken. 
Köszönjük a közösségért végzett tevékenységüket. 

Máriási Lilla – Nagykovácsiért Emlékérem
A Zsíroshegyi Kilátások Egyesület 2006 novem-
berében alakult azzal a céllal, hogy Nagyková- 
csiban a Zsíroshegyen a helyi közösségi ér- 
tékekért, közterületekért és a közjóért önzet- 
lenül tenni tudókat gyűjtse egybe, közös- 
ségépítő és környezetszépítő célok érdekében. 
Ennek a kis közösségnek az elnöke Máriási Lilla, 
aki sokadik éve fogja össze és buzdítja a lelkes 
lakosokat a további munkára. Tizenhárom éve 
él a Zsíroshegyen férjével. Három gyermek  
édesanyja. Dolgozó nő. Igazi közösségková- 
csoló ember.

Vezetésével épült meg a Csillagfürtpark játszótér, Zsíroshegy első játszó-
tere és fejlődött évről-évre több és több játékkal a kicsik és nagyok 
örömére. Így jött létre a focipálya, lett kerítés, szaletli, ivókút és virágzik 
minden évben szemetgyönyörködtetően sok virág a gondozott park- 
ban. Ez a játszótér nem jött volna létre a Zsíroshegyi Egyesület, az itt lakó 
családok, a helyi vállalkozók és a Nagykovácsi Önkormányzat összefogá-
sa, munkája és anyagi hozzájárulása nélkül. 
Kívánom, hogy maradjon továbbra is ilyen vidám, mosolygós, fárad-
hatatlan és a továbbiakban is szépítsék egész Nagykovácsi örömére 
környezetünket.
Lelkes munkáját köszönjük!



2015. január 72015. március10 2016. szeptember16

Civil

Körülbelül 5-6 éve kezdő- 
dött kapcsolatunk Bolati-
cevel, a csehországi 4000 
fős településsel, amely pár 
kilométerre a lengyel ha-
tártól található, és amelyről 
valószínűleg soha nem  
szerzünk tudomást, ha nem 
létezik egy németországi 
tiszteletbeli testvértelepü- 
lésünk, Linum, amellyel ők 
már többéves jó viszonyt 
ápoltak. Általuk Nagyko-
vácsi is bekapcsolódhatott 
ebbe a több országot át-
fogó, testvérvárosi együtt- 
működésbe. Sok-sok év-
vel ezelőtt a két említett 
község vezetője felismerte 
azt, hogy nincs jövője egy 
olyan településnek, amely 
nem tudja megtartani 
fiatalságát. Mivel lehet a  
helyi fiatalságot megtarta-

ni, a gyökerekhez kötni, ha nem azzal, hogy lehetőséget biztosítunk 
számukra, hogy büszkén megmutathassák környezetük értékeit egy 
másik ország hasonló korú nemzedékének? Így maradtak életben a 
mi kapcsolataink is: azaz a helyi fiatalságon keresztül, az ő évenkénti 
táboroztatásukkal, találkozóikkal, melyeket mi, felnőttek is támogat-
tunk, segítettünk. 
Nagykovácsi Önkormányzata támogatásával, és a Bázis Alapítvány- 
nyal idén negyedszerre tudtuk megszervezni azt a nemzetközi 
tábort, ahová a cseh és német fiatalokon és képviselőiken kívül 
szlovák testvértelepülésünk, Andód fiataljai is meghívást kaptak. En-
nek folyománya volt, hogy idén első alkalommal  meghívták Nagy- 
kovácsi képviselőit is a bolaticei aratási ünnepségre, melyet minden 
évben augusztus közepén tartanak.
Szívet melengető érzés volt látni a falu apraja-nagyját, ahogy készül-

tek az ünnepre, feldíszítet-
ték házaikat és udvaraikat, 
sütöttek-főztek a faluba 
érkező vendégseregnek,  
gyönyörű templomukban 
– hasonlóan a mi hagyo- 
mányainkhoz – megszen- 
telték az új kenyeret –,  
ahogy a tűzoltózenekar 
kíséretében végigvonul-
tak a falu utcáin – folyt 
a finom cseh sör, szólt a 
zene, táncolták a  polkát, 
volt szalmakalap verseny, 
fellépett helyi néptánccso-
port valamint egy prágai 
country zenekar és ráadás-
nak a polgármester hawai 
táncokat lejtett a falu férfi 
tánckarával.

Ahogy szemléltem az  
eseményeket, óhatatlanul 
összehasonlítottam a ren-
dezvényt a mi falunapunk-
kal, amely szintén nagyon 
jól sikerült. A legnagyobb 
különbséget abban láttam, 

hogy  Bolaticeben látványos volt a közösség összefogása, az egymás 
iránti szeretet és tisztelet, hogy tényleg mindenki magáénak érezte 
az ünnepet és tevőlegesen is részt vett benne: a vendéglátásban, 
az előkészítő  munkákban, és a programokban is. Megtisztelő és jó  
érzés volt köztük lenni!

Látogatás 
testvértelepülésünkön, 
Bolaticeben
Mészáros Ildikó és Vajda Nóra táborszervezők
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Ifjúsági tábor Linumban 
Az idei nyáron sok új élményben volt részünk, de legemlékezetesebb  
talán a Linumban és Nagykovácsiban is megtartott ifjúsági tábor volt.
Linum Nagykovácsi testvérvárosa és hatunknak idén volt szerencsénk egy 
hetet ott töltenünk. Rajtunk kívül még 5 cseh fiatal vett részt a táborban. 
A 12 órás vonatút elegendő volt ahhoz, hogy összekovácsolja a magyar 
társaságot és megismerjük egymást. Berlintől kb. 50 km-re lévő Linumba, 
ahol egy tűzoltóságként és kulturális központként működő helyen 
kaptunk szállást. Nem mondhatnánk, hogy akár egy percig is unatkoztunk 
volna, a szervezők rengeteg izgalmas programmal készültek. Az első 
nap Berlinbe mentünk, egy kis időt egy Jumping house nevű trambulin 
házban töltöttünk, majd a közös városnézés utáni szabadidőben kis 
csapatunk tovább nézelődött a városban. A Berlini falnál megkóstoltuk 
a német curry wurst-ot. Az egész csapat elfáradt, de másnap egy kis 
tóhoz mentünk ahol szerencsére tudtunk pihenni. Talán a legjobb napot 
Rostockban töltöttük, itt egész napos szabadprogram volt, és egy kis 
városnézés után halászhajóból vettünk friss halas szendvicset. Ezek után 
a strand felé vettük az irányt. Szebb volt, mint gondoltuk, több kilométer 
hosszú fehér homokos tengerpartra érkeztünk. A délutánt strandolással 
töltöttük a német csapat társaságában. 
Pénteken a babelsbergi filmparkba mentünk, itt egy érdekes kaszkadőr 
bemutatót láttunk. Az előadás után körbevezettek a díszletek között. 
Nagy élmény volt mindenki számára ez a nap is, a 4D-s mozinak, a 
kaszkadőröknek és az egyéb filmes dolgoknak köszönhetően.
Szombaton az előző évekhez hasonlóan Linumban egy villanyoszlopot 
festhettünk ki. Kézügyességünkhöz képest egész jól felismerhető túró 
rudit sikerült felfestenünk. Este a búcsúvacsorán köszönetet mondtunk 
Wilma Nickelnek, Linum polgármesterének és Carlnak, aki a táborvezető 
szerepet töltötte be és egész héten vigyázott ránk. A vacsora után 
még sokáig beszélgettünk és emlékeztünk vissza milyen élményeket 

szereztünk az elmúlt hét során. Másnap reggel hazainduláskor fájó szívvel 
búcsúzkodtunk, hiszen nagyon jó barátságok kötődtek a három jelenlévő 
ország részvevői között. Reméljük jövőre is részesei lehetünk az ifjúsági 
táborok adta lehetőségeknek és újra láthatjuk kedves külföldi barátainkat. 

Ifjúsági tábor Nagykovácsiban 
Szerencsére a németországi tábor után nem sokkal Nagykovácsiban 
is rendeztünk egy tábort. Itt Nagykovácsi testvérfalui: a németországi 
Linum, a csehországi Bolatice és a szlovákiai Andód fiataljai vettek részt. 
Az általános iskola tornatermében volt a szállásuk. A szervezők első 
sorban azok a fiatalok voltak, akik a linumi táborban részt vettek, de néha 
régebbi évekből is jöttek fiatalok segíteni.
A Bázis Ifjúsági Alapítvány részéről, Vajda Nóri, – aki a a magyarországi 
tábort szervezte – mindennapra valamilyen érdekes programot talált 
ki. Első nap egy textilre festettünk egy nagy közös képet a 4 nemzettel, 
ezzel a tábor logóját megalkotva. Később Budapestre mentünk, ahol 
a városligeti tavon csónakáztunk, közösen kávéztunk és vacsoráztunk. 
Este a Szabadság híd és Gellért-hegy nyújtotta panorámát mutattuk meg 
a csapatnak. Egy szlovák lány elmondás szerint aznap már több álma is 
teljesült. 

Következő nap fellibegőztünk a János-
hegyre, körbenéztünk a kilátóból. Tovább 
folytattuk a túrát egészen a Vadasparkig, 
majd kisvasúttal indultunk haza. Este a 
Nagykovácsi faluházban sütögettünk, ahol 
már a nemzetek polgármesterei is részt 
vettek.  
Utolsó nap a Nagykovácsi Búcsúban vol- 
tunk, és a már szinte hagyományként fát 
ültettünk. Ismét búcsúzáshoz érkeztünk, 
búcsúebéd és vacsora után világító kíván- 
ság lufikat engedtünk a magasba, amely 
talán a tábor legmeghatóbb pillanata volt. 
A fiatalok elmondása szerint nagyon jól 
érezték magukat és várják a következő 
lehetőséget arra, hogy találkozhassunk. 
Sokat dolgoztunk azon, hogy külföldi 
barátaink élvezzék a táborunkat, de 
nagyon jó csapatot alkottunk és mindent 
beleadtunk, nekünk is nagy élmény volt és 
várjuk a további alkalmakat a találkozásra. 

Linum tábor
Szakács Eszter
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Még a természetkedvelők nagy része is a szöcskéket, a sáskákat és a tücs- 
köket egymás szinonimájaként kezeli, kisebb dicsőségére biológia okta-
tásunknak. Mindegyikük az egyenesszárnyúak rendjébe tartozik, de azon 
belül három erősen elkülönülő csoportot alkotnak, mind testfelépítésük, 
hangképző szerveik és életmódjuk alapján. A sáskákat és a szöcskéket a 
laikusoknak is igazán egyszerű elkülöníteni egymástól első pillantásra is, a 
csáp hossza alapján. A sáskák csáphossza sosem haladja meg a testhosszuk 
felét, szemben a szöcskékkel, akiknek legalább a testhossz felénél vagy 
annál hosszabb a csápjuk. A tücskök csoportjának leválasztása első pillan-
tásra nem ilyen egyszerű, főleg a trópusokon. A Kárpát-medence területén 
azonban ez sem bonyolult, hiszen jellegzetes hengeres, fekete, illetve a házi 
tücsök esetében sárgásbarna testük, a kb. a testhosszal azonos csáphossz, s 
a hátukra laposan boruló sárgás szárnyaik őket is könnyen elkülöníthetővé 
teszi a többi egyenesszárnyútól. S ha már a rendszertan vizein evezünk, ak-
kor érdemes szót ejteni az imádkozó sáskákról is, akiket szintén az egye-
nesszárnyúak közé szoktak sorolni, holott még csak nem is rokonaik, hiszen 
egy teljesen másik rovarcsoport, a fogólábúak rendjének egyetlen hazai 
képviselői.
A sáskák kizárólag növényekkel táplálkoznak – ezen belül is a fűféléket 
kedvelik leginkább. Ezt ugye mindenki kívülről fújja, hiszen az emberek 
és sáskák közötti „történelmi konfliktusnak” is ez az oka, mert a „mo- 
dern” embernek is alapvető táplálékát is a fűfélék, mint pl. a gabonafélék 
adják. Az persze igaz, hogy ezt a sáskák – tömeges túlszaporodásuk ide-
jén – ritka nagy hatékonysággal művelik. Nem véletlenül mondjuk, hogy 
sáskahad lepte el a konyhát, egy-egy csapat nagy zabálása után látván a 
készletek megcsappanását. S noha a rovarok, s köztük az egyenesszárnyúak 
is gyakorta kerülnek csemegeként a trópusokon a terített asztalokra (nem 
mellesleg sok helyen az étrendben ők alkotják a legfőbb állati fehérjefor-
rást), az emberiség sok nagyságrenddel kevesebb rovart fogyaszt, mint 
amennyi haszonnövényt felfalnak a rovarok. A szöcskefajok zöme ugyan 
ragadozó, de akadnak köztük növényevők, s néhányuk pedig vegyes táp-
lálkozású. Ez utóbbi jellemző a hazai tücskökre is.
E nyúlfarknyi, akarom mondani tojócsőnyi bevezető után egy olyan fajt mu-
tatok be röviden, mely méltán szerepelhetne Nagykovácsi virtuális termé-
szetrajzi dicsőség tábláján.
Ez a faj pedig nem más, mint hazánk és Európa egyik ritka, erősen veszé- 
lyeztetett és egyben legnagyobb rovarfaja a fűrészlábú szöcske. E faj nem- 
csak nálunk, hanem már több európai országban is a kipusztulás szélére 
sodródott. Ha eltűnik egy újabb különleges életmódú, szaporodású ro-
varral lenne szegényebb faunánk.
Európában öt Saga faj él, de ezek közül Magyarországon csak a fűrészlábú 
szöcske (Saga pedo) fordul elő. Ez a legnagyobb elterjedési területű Saga 
faj, mely Portugáliától Belső-Ázsiáig fordul elő foltszerűen. Európában elter-
jedésének északi határa Csehországban és a Felvidéken húzódik. Áreájának 
legdélebbi lelőhelyei pedig Szicíliában és Kazahsztán déli részén találhatók. 
Ismert hazai lelőhelyei: Aggteleki karszt, Zempléni-hegység, Bükk, Mátra, 
Cserhát, Naszály, Börzsöny, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Vértes, 
Velencei-hegység, Bakony, Keszthelyi-hegység, Mecsek, Villányi-hegység 
és nagy meglepetésre megtalálták Bugacon is. Noha a fenti felsorolás alap-
ján is látható, hogy számos helyen előfordul(t), azonban mindenütt nagyon 
ritka és sajnos több régebben ismert lelőhelyéről már ki is pusztult.
A fűrészlábú szöcskéhez hasonló faj nincs a hazai faunában. Karcsú testének 
a hossza a tojócsővel együtt a 10–14 centimétert is meghaladja. Testükhöz 

képest nagy fejük van. Rágóik 
nagyok, erősek. Homlokuk sima, 
rendszerint két barna homlok-
ponttal. A csápok hossza megha- 
ladja a test háromnegyed részét 
is. Az elülső két pár lábon erős, 
fűrészszerű tüskesor húzódik. A 
harmadik pár lábuk hosszabb, 
vékonyabb, a többi szöcske-
fajéhoz képest szinte „erőtlen”. 
Színezetük a környezethez ido- 
muló zöld, esetleg zöldes barna. 
Hatalmas termete ellenére ne-
hezen észrevehető faj, ha nem 
mozdul, szinte mindig észrevétlen 
marad. Zavarás hatására megme- 
revedhet, s egy időre kataleptikus 
állapotba is kerülhet.
Közismert az egyenesszárnyú 
fajok hangadó képessége. A to-
jócsöves fajok esetében a jelleg-
zetes hangot a szárnyak össze-
dörzsölésével keltik, hallószervük 

pedig az első láb combján lévő úgynevezett timpanális szerv. A hangadás 
nemcsak a fajtársak fellelését segíti, hanem információt ad azok térbeli 
elhelyezkedéséről és kondíciójáról is (rivalizálás). Persze a parazitáik és a 
ragadozóik sem restek ezt az információt felhasználni. Most bemutatott 
fajunk esetében ennek persze nincs jelentősége, hiszen a hangképzésre 
szolgáló szárnyak hiányoznak.
Az egyenesszárnyú fajok lárvái szárnyatlanok (pontosabban csak 
szárnykezdeményeik vannak), s csak amikor a fejlődésük során elérik az 
ivarérett kort, akkor fejlődik ki a szárnyuk. A fűrészlábú szöcske azonban 
teljes élete során szárnyatlan marad, szemben afrikai rokonaival.
A fűrészlábú szöcskének nincsenek hímjeik, csak nőstény egyedei ismertek, 
szemben közeli rokonaival. Szaporodási rendszerük nem ivaros, hanem 
szűznemzés. Ez azt jelenti, hogy a nőstény által lerakott, de meg nem ter-
mékenyített peték is teljes értékű fejlődésre képesek.
Tojócsövük hosszú, enyhén felfelé ívelő, hasonlóan több szöcskefajéhoz. A 
nőstények a talajba 3–6 cm mélyre tojják a petéiket augusztus-szeptem-
ber hónapban. Egy-egy alkalommal ugyan csak néhány tojást tojnak, de a 
teljes tojásszám akár héttucatnyi is lehet. A tojások lerakása után a nőstény 
legyengül, majd elpusztul. A petékből természetes körülmények között 
általában 2–3 év vagy ennél hosszabb nyugalmi állapot múlva kelnek ki a 
lárvák, ezzel is biztosítva egy-egy 
évben kedvezőtlen körülmények 
átvészelését. Sőt még azt is megfi-
gyelték, hogy az elhullott állatban 
maradt érett petékből is életképes 
lárvák kelhetnek ki.
A május–júniusban kikelő lárvák 
hat lárvastádium után vedlenek 
ivarérett rovarrá, imágóvá, ha 
megérik. Ugyanis mint sok rovarra, 
rájuk is jellemző a kannibalizmus, 
főleg fiatalabb lárvakorban. Kí-
sérletek bizonyítják, hogy még 
bőséges táplálás esetén is a ket-
recbe összezárt több kis lárvából 
a teljesen kifejlett kort rendszerint 
csak egyetlen példány éri meg.
Ragadozó, táplálékának túlnyo- 
mó többségét rovarok teszik ki. S 
miként a sas sem kapkod legyek 
után, a fűrészlábú szöcskére sem 
jellemző, hogy saját testméretétől 
lényegesen kisebb prédára támad. A lárva állapotú egyedek a puhább kül-
takaróval (kutikulával) rendelkező rovarokat, a kifejlett egyedek nagyrészt 
sáskafélékkel táplálkoznak. 
Az imádkozó sáskákhoz hasonlóan az esetek nagy részében lesből kapja el 
zsákmányát, igaz kevésbé hatékonyan, hiszen összetett szemeikben lévő 
elemi optikai egységek (ommatidiumok) száma kevesebb, mint a fele az 
imádkozó sáskáénak (ez utóbbi kb. 8-9000). S noha, ha egyszer megragadta 
zsákmányát, azt ő sem ereszti, de az kétségtelen, hogy az imádkozó sáskák 
fogólábaihoz képest kevésbé profi apparátusról van szó az ő esetében.  
Gyengébb látásuk és kevésbé szofisztikált fogólábak híján más módszerhez 
kell folyamodnia. A táplálékát képző sáska- és szöcskefajok ugyanis nappal 
aktívak, a fűrészlábú szöcske viszont alkonyatkor vadászik, mikor a prédái 
már kevésbé aktívak. Lopakodva cserkeli be a már nyugalomban lévő ál-
dozatát, s azt erősen tüskézett első két pár lábával ragadja meg, majd erős 
rágóival annak a fejét és torát harapással roncsolja, így bénítva idegrend- 
szerét. A fűrészlábú szöcske gyakran nem a zsákmányejtés helyén táp-
lálkozik, hanem egy nyugodt helyre hurcolja zsákmányát, ahol szokatlan 
testtartásban, hátsó lábairól a talaj felé függeszkedve fogyasztja el azt.
Természetes ellensége az ízeltlábúink közt nincs, rovarevő emlősök, ma-
darak, hüllők támadása ellen tövises lábaiknak erőteljes rúgásaival, illetve 
erős rágóival védekezik. Igaz, ehhez csak végső esetben folyamodik, s amíg 
lehetséges, igyekszik támadóját riasztó pózolással – elülső tövises lábait 
széttárva felemeli, rágóit a lehető legnagyobbra nyitja – elriasztani.
Élőhelyei a háborítatlan száraz sztyepek, sztyeplejtők. Hazánkban a közép- 
hegységek sztyeplejtőin és sziklagyepeiben él. Itt a lágyszárú növényeken 
tartózkodik, s csak elvétve kapaszkodik fel bokrokra. Többnyire kis egyed-
számú populációkban élnek, bár rejtőzködő életmódja miatt nagyon ne-
héz az egyedszám megállapítása. Civilizációs hatások gyérítik, vagy éppen 
teljesen lehetetlenné teszik létezését. A hozzánk közeli Hárs-hegyen és a 
Gellérthegyen valószínűleg már kipusztult. A Nagykovácsiban is előforduló 
erdőtüzek is veszélyeztetik, hiszen például a Bükkben a kisgyőri 1992-es 
erdőtűz után eltűnt, s azóta nem találják.
Védett, NATURA 2000-es faj, melynek fennmaradását leginkább élő- 
helyeinek a természetes/természetközeli állapotban való megőrzése bizto-
sítja. (Bővebben lásd nate.hu)
Óvjuk, s becsüljük meg jó szerencsénket, ha a természetben is összeakad-
tunk vele!

A fűrészlábú szöcskét nem lehet  
mással összekeverni. Karcsú testének  

a hossza a tojócsővel együtt  
a 10–14 centimétert is meghaladja

A fűrészlábú szöcskét hatalmas rágói 
és első két pár lábainak tüskesora teszi 

hatékony ragadozóvá

Szinglik a hegyen
Peregovits László (NATE)
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Kispatak Óvoda

Kolozsvári Anna Krisztina
Borsod megyéből származom. Szep- 
tembertől a Száva utcai óvoda Füles-
mackó csoportjának az egyik óvoda-
pedagógusa leszek. Gimnáziumi tanul- 
mányaim után egy évet Angliában töl- 
töttem, az Önkéntes Diakóniai Év  
programjának keretében. 2015 júniu- 
sában végeztem a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem, és Tanítóképző 
Főiskolai karán óvodapedagógus, re-
formátus kántor szakokon. A főiskolai 
évek alatt két évig köztársasági ösz-
töndíjban részesültem. Az óvónői hiva-

tásom mellett jelenleg is továbbképzem magam, az ELTE Neveléstu-
dományi mesterszakán, ahol kora gyermekkor szakirányon tanulok. 
Szeretem a zenét, zongorán, orgonán és furulyán is tudok játszani. 
Bár jelenleg már nincs kórusom, nagyon szeretek kórust vezetni, 
és kórusban énekelni, mert a közös éneklésnek különös közösség-
formáló ereje van. Szabadidőmben szívesen fényképezek; két fotópá-
lyázaton is nyertem már országos I. helyezést. 

Új óvónők Nagykovácsiban
Horváthné-Meszes Bettina
Régi álmom valósult meg azzal, hogy 
férjemmel, 4 éves kislányommal, Bet-
tivel, és 6 éves kisfiammal, Zolival, 
Nagykovácsiba költözhetünk. Külön 
öröm, hogy a Kispatak Óvoda pedagó-
gusaként válhatok a közösség aktív 
tagjává. 
Diplomámat az ELTE óvodapedagógus 
szakán szereztem 2007-ben. Óvónőnek 
lenni számomra  álommunka. Azt 
a hihetetlen mennyiségű szerete-
tet, vidámságot, változatosságot, ami a 

gyerekekből ösztönösen árad nap mint nap, nem kapnám meg se-
hol máshol. Vegyes csoportban dolgozom már évek óta, amely szá-
momra már természetes. A megteremtett nyugodt légkör és a stabil 
szokásrendszer elősegíti, hogy úgy éljünk itt,  mint egy nagy család-
ban, ahol a kisebb testvér tanul a nagyobbtól .
A gyermekkori óvodámban töltött több éves szakmai előéletem után 
és immár anyai tapasztalattokkal is gazdagodva, lelkesen várom a 
nevelési év kezdetét a Diófa csoportban. Minden igyekezetemmel 
azon leszek, hogy a csoport magas színvonalát, szokásait, hagyomá- 
nyait megőrizzem és a gyerekek örömmel jöjjenek oviba, rengeteg 
élménnyel gazdagodjanak.
Nagyon szeretek kirándulni, fontosnak tartom az egészséges életmód 
kialakítását és környezetünk védelmét. Munkám során leginkább arra 
törekszem, hogy családias, derűs légkört biztosítsak, szeretettel, 
törődéssel és odafigyeléssel.
Bízom benne, hogy sikerül hamar elnyernem az itt dolgozó pedagó-
gusok, szülők és gyerekek bizalmát, ezzel is elősegítve a sikeres közös 
munkát.

Proszonics Patricia 
Budapesten születtem és életem eddigi 
34 éve oda kötött. Nyáron költöztem ki 
a páromhoz Nagykovácsiba, ahol egy 
teljesen új életformába csöppentem, 
amit hamar megszoktam és nagyon 
élvezek.
2003-ban szereztem meg a csecsemő,- 
és kisgyermeknevelői képesítésemet, 
majd 2008-ban végeztem az ELTE óvo-
dapedagógusi szakán. 
12 éve foglalkozom kisgyermekekkel 
bölcsődében, ahol legtöbbször vegyes 

életkorú csoportban terelgettem kis csöppségeim útját az önállóság, 
majd az óvoda felé. Fontos számomra a mese, a közös mondókázás, 
éneklés, az együtt átélt közös pillanatok, élmények, ahogy a mozgás 
és a tánc is. A legnagyobb ajándék egy pedagógusnak, az önfeledt 
mosoly, nevetés, egy nagy ölelés, egy-egy puszi az arcra. Én ezekből 
nagyon sokat kaptam, és remélem, hogy a Süni csoportban tovább 
gyarapíthatom a kincses ládámat. 
Örülök, hogy a Süni csoport tagja lehetek, és részese a sok kis süni 
csemete felnövésének.
„Szeresd, öleld, játssz vele sokat, és, ha eljön az idő, engedd el, hogy 
visszajöhessen!” 

Siposné Miskolczi Éva
2016. szeptember 1-től a Száva utcai 
tagóvodában, mint Pedagógiai asszisz-
tens dolgozom.
Budapesten születtem 1975-ben.
1997-óta Nagykovácsiban élek a férjem-
mel. Két gyermekünk született, Marci, 
aki most ballagott a Nagykovácsi Álta-
lános Iskola 8. osztályából és Petra, aki 
jelenleg 6. osztályos tanulója a helyi 
iskolának.

Érettségimet Budapesten tettem le.
10 éve dolgozom a Kispatak Óvodában, ez idő alatt megszereztem 
a szakácsképesítést és a helyi főzőkonyhát irányítottam, egészen 
annak megszűnéséig. Mindig szívesen és tevékenyen vettem részt 
az óvodai programokban. Örömmel fogadtam a lehetőséget, hogy  
gyerekekkel foglalkozhatok és képezhetem magamat, segítve ezzel 
az óvodapedagógusok munkáját. 

SZEPTEMBERI, OKTÓBERI PROGRAM-ELŐZETESEK
Szeptember 16-22.  Európai mobilitási hét eseményei, AUTÓMENTES NAP. 
  Játékosan ösztönözzük, hogy mindenki igyekezzen 

megtalálni az autóval való közlekedés alternatíváit. 
Jöhettek biciklivel, rollerrel, gyalogosan és élvezzétek 
a mozgást.

Szeptember 29.  MIHÁLY NAPI VÁSÁRI forgatag a Kaszáló utcai óvodá- 
ban. Szemet gyönyörködtető portékák és TÜZES TÁNC- 
HÁZ vár minden betérőt. (Esőnap szeptember 30.)

Szeptember 30.  A NÉPMESE NAPJA – Benedek Elek születésnapján a 
meseszerető gyerekek és felnőttek megkülönbözte-
tett tisztelettel fordulnak mind a magyar, mind más 
népek meséi felé. Ezen a napon az iskolások mesélnek 
kicsinyeinknek minden gyerekcsoportban. 

Október 1.   A ZENE VILÁGNAPJA – közös muzsikálás gyermek- 
csoportonként. Csilingelős, éneklős, zeneszerzős prog- 
ramok, hangszerbemutatók szervezése.

  IDŐSEK NAPJA – Nagykovácsi idős lakosainak köszön-
tése.

Október 4.   ÁLLATOK VILÁGNAPJA – Kisállat kiállítás óvodáink-
ban. Hozd el kis kedvencedet, hogy mások is megis-
merhessék, mesélhetsz arról, miként gondoskodsz 
róla.
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Többször is leírtam itt a Tájolóban, hogy 
mi az egyesület vezetői és edzői büszkék 
vagyunk a hozzánk járó gyermekekre és Ők is 
büszkék arra, hogy a Nagykovácsi Sólymokban 
sportolhatnak.
Az elmúlt egy évben több olyan sikert is 
elértünk, ami után joggal tehettük ezt, de a 
munkánkat továbbra is csendesen végeztük 
hétről-hétre.
Most azonban három olyan fontos eseményről 
szeretnék beszámolni, ami azt gondolom, 
megérdemli e külön sorokat.

Az egyesületünk két játékosa (Ullmann 
Ádám és Ullmann Gergely), a 2015/2016-os 
szezonban kiérdemelte, hogy bekerüljön a 
Pest megyei 2004-es válogatottba. 
Nem régiós válogatottba, nem alkörzeti 
válogatottba, hanem az összes Pest megyei 
csapat legjobb 2004-es gyermekeiből, 
hosszas felmérések és edzések után, a 
szűkített válogatott keretbe, ahova tényleg 
csak a legjobbak tudtak bekerülni. Őket 
folyamatosan a korosztályos válogatott 
edzők készítenek fel a kijelölt válogatott 
edzésnapokon. 
Ez egy komoly siker az egyesületünknek is, 
hiszen visszaigazolást kaptunk, hogy olyan 
szakmai munka folyik az egyesületünkben, 
mellyel a legnagyobb Pest megyei egye- 
sületekkel is versenyképesek vagyunk, és 
tőlünk is el lehet jutni a legmagasabb szintre is. 
A folyamatos jó játékukkal nem csak a Pest 
megyei válogatott edzőinek az elismerését 
vívták ki, hanem több magasabb osztályban 
játszó csapat figyelmét is felkeltették.
Eljött az az idő amikor, mint edzőjüknek, 

akinél kezdték ezt a szép sportágat, az egyik 
szemem sír, a másik pedig nevet. Sólyom 
fiókáinkra az NB II. közép-nyugat csoportjának 
U14-es és U15-ös bajnoka a Budakeszi 
Labdarúgó Akadémia is felfigyelt és ősztől 
náluk folytatják pályafutásukat. Sajnálom, 
hogy ősztől már nem nálunk fognak edzeni és 
játszani, ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk 
az ikrekre és további sikereket kívánunk 
nektek! Ádi és Gergő, mindig is a Sólymok 
család tagjai maradtok!
A harmadik fontos hír, hogy csapatunk korábbi 
játékosa, Herold Kornél a Budakeszi Labdarúgó 
Akadémia U-15-ös csapatával megnyerte az 
U15-ös NB II-es bajnokságot (2015/2016). 
Ez egy komoly megmérettetés hétről-hétre, 
melyet komoly kitartással, akarattal és alázattal 
lehet sikerre vinni. Gratulálunk Kornél, büszkék 
vagyunk Rád is!

A Pest megyei válogatottba is bekerültek 
sólyomfiókáink
Fodor Attila Nagykovácsi Sólymok SE U13 edző

Felkészülésünket Balatonszemesen nyitottuk 
hagyományos nyári edzőtáborunkban. Ideális 
körülmények vártak sportolóinkra a felújított 
Hunyady kúriában. Szállásunktól néhány mé- 
terre volt a kézilabda csarnok és 10 perc sétával 
a focipályára értünk. 
Közel 60 focistánk és kézilabdásunk kezdte meg  
az alapozást és felkészülést az országos baj- 
nokságban való szereplésre. A gyerekeknek új  
funkcionális eszközökkel bővült az edzésük, 
fontos szerephez jutott stabilitásuk, core izom- 
zatuk és technikai fejlesztésük természetesen 
az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Napi két edzésen, egy délelőtti erőnléti és 
koordinációs, illetve egy délutáni technikai 
és taktikai fejlesztésen vehettek részt a 
gyerekek és persze a játék sem maradt ki a 
programból.
Focistáink 3 edzőmeccset is játszottak a 
BVSC, valamint két alkalommal a Testvériség 

korosztályos csapataival igen szép ered- 
ménnyel.
Az edzések közti időben a gyerekek ping- 
pongozhattak, úszhattak a medencében, és 
persze a Balatonban is megmártózhattak, 
strandfocizhattak, röplabdázhattak.
Egy-egy délután kvíz vetélkedőn tehették 

próbára a tudásukat fociról, 
kézilabdáról és az éppen aktuális 
olimpiáról szóló kérdésekben.
Kézilabdásaink 3 korcsoportban 
is indulnak az Országos Gye- 
rekbajnokságban, így fontos, 
hogy megfelelő alapozásban 
részesüljenek, és minél jobb kö- 
rülmények között kezdhessék 
el az őszi szezont. A felkészítést 
természetesen a tábor után is 
nagy lelkesedéssel folytatjuk.

Remek hangulatú és szakmailag is eredményes 
tábort zártunk idén, mind kézilabdásaink, 
mind focistáink mindent megtettek a sikeres 
alapozásért és gyönyörű élményekkel 
gazdagodtak. 
Jövőre is várunk minden Sólyom és nem 
Sólyomfiókát táborunkba!

SÓLYMOK TÁBOR
Balatonszemes 2016. augusztus 12-17.
Hajóssy Réka - Molnár Ágnes - Kováts Szabolcs - Herold István - Fodor Attila
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Idén a helyszínválasztás a Bör-
zsönyben fekvő Katalinpusztára 
esett. Jó választásnak bizonyult. 
Vadregényes (szúnyogmentes) 
táborhely, medence, közeli és jó 
minőségű focipálya. 

Ebben az évben 2 altáborra oszlottunk. A 
kicsiket (alsó tagozatosok) Kriskó Laci bácsi 
vezette. Nagy Ádám edző a pörgős, változa-

tos edzéseket vezényelte. A nagyokat (felső 
tagozatosoktól 19 évesekig) Lukátsy Zoli bá- 
csi vezette, Keresztesi Boti pedig a kemény, 
ugyanakkor szórakoztató, itt-ott vicces fe-
ladatokkal tűzdelt edzéseket tartotta. Napi két 
edzésen vettek részt a táborozók. Ezek mind-
egyike profi volt, játékos és bonyolult techni-
kai elemek váltották egymást, megszakítva 
koordinációs gyakorlatokkal. Edzőmeccsen is 
összemérhették a sportolók játéktudásukat: a 
kisebbek Diósjenő, a legnagyobbak Kismaros 
csapatával vívtak színvonalas mérkőzést.
A délelőtti és délutáni edzések előtt és után 
zajlottak a sportversenyek: egyéni- és páros 
ping-pong, lábtenisz, strandröplabda és 
zsinórlabda. Izgalmas, szoros mérkőzések 
döntöttek érmekről, helyezésekről. A jó 

hangulat és a lel-
kesedés nem csak az 
edzéseken, de eze-
ken a versenyeken 
is alapkövetelmény 
volt. 

A gyakorlati képzé- 
sen kívül a táborozók 
videó elemzéseken 
keresztül elméleti 
oktatásban is része- 
sültek, sőt az utolsó 
este megnézhették 
Laci bácsi folyta-
tásos filmeposzának 

(Menekülés a győzelembe) újabb epizódját. 
Nagy sikere volt!

Utolsó nap a sportversenyek dobogósai és az 
egyéb kategóriák díjazottjai megkapták jutal-
mukat, majd az NUSE-egyenpólós kép után 
összepakoltunk és hazaindultunk. 
Sikeres, élményekben gazdag tábort zártunk 
idén is.

Augusztus 22-étől pedig indulnak az edzések 
a nagykovácsi füvespályán.

Aki szeretne csatlakozni még a NUSE csa-
patához, jöjjön, héfőnként 
6 órától. Várunk szeretettel 
minden érdeklődőt 5-től 19 
éves korig!

9. NUSE focitábor
2016.08.14-18. Katalinpuszta
Smetana Erika

A Crosskovácsi Bikeschool idén Velencén 
tartotta a nyári edzőtáborát. A Velencei 
hegység különleges terepviszonyai na- 
gyon jó lehetőséget adnak terepkerékpáros 
edzőtáborozáshoz kezdőknek és haladóknak 
egyaránt. A Velencei tó pedig nem kér-

dés, hogy miért remek választás egy nyári 
edzőtábor helyszínéül. 
Idén is igyekeztünk olyan programokat  
szervezni, hogy együtt táborozhassanak 
kicsik és nagyok, kezdők és versenyzők. Az 
edzéseken túl most is sokat barátkoztunk, 

kalandoztunk, pihentünk. Sok más 
egyesület gyerekeit is vendégül 
láttuk. Igazi sportbarátságok 
köttettek, hiszen a srácok és a 
lányok év közben egymás ellen 
küzdenek a versenypályákon, itt 
pedig együtt edzenek, játszanak, 
szórakoznak.  Az Országos Baj-
nokság utáni hét ideális volt erre 
a versenyzőknek,  a kicsik pedig 
megint sokat láttak és tanultak a 
nagyoktól, és az edzőktől: Borsos 
Bencétől és Dina Marcitól.
Nagyon jó hangulatban telt el ez 
a hét. Remekül éreztük magunkat, 

és feltöltődve tudtunk nekivágni a kerék-
páros szezon hátralévő időszakának.
Sok képet is készítettünk, megnézhetők a 
Crosskovácsi honlapján és facebook oldalán.

Crosskovácsi Edzőtábor Velencén
Gerely Gábor
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Könyvtári 
híreink!

Könyvtár nyitva tartás:
 Hétfő      12 - 19
 Kedd      10 - 18
 Szerda zárva
 Csütörtök  12 - 18
 Péntek      10 - 18
 Szombat zárva

2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 78. 
Tel: 06-26-356-362

e-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu 
honlap: http://konyvtar.nagykovacsi.hu/

A könyvtár szombati nyitva tartása 
09.17., 10.15., 11.19., 12.17. 

9-13 óráig. 

Bata Zsófia, Illés Gabriella
könyvtárosok

Közösségi szolgálatot végző középiskolás 
diákok jelentkezését várjuk: az Öregisko-
lában  kulturális és közösségi területen 
(könyvtári munkák és közösségi rendez-
vények) láthatnak el közösségi szolgálatot 
a tanulók.

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár számos új programmal várja az 
érdeklődőket szeptembertől.
Különösen büszkék vagyunk rá, hogy az új évadban rendhagyó módon két bérle-
tet hirdettünk meg. A már jól ismert Kamaraszínházi esték mellett helyet kap a 
Fortissimo bérlet is, melyet elsősorban a klasszikus zene szerelmeseinek alkottunk 
meg. A bérlet három koncertet tartalmaz, mindegyik külön tematika köré épül. Ok-
tóber 1-jén Mozart, Britten és Csajkovszkij műveivel a zene világnapját ünnepeljük 
meg. December 10-én egy bensőségesebb, meghittebb hangvételű karácsonyi 
koncert lesz hallható a barokk jegyében többek között Vivaldi, Frescobaldi, Cas-
tello műveivel, míg január 14-én az újévi hangversenyen igazi könnyed produkció 
várható ritkaság számba menő darabokkal. Felcsendülnek többek között Strauss, 
Dvorák, Grieg és Schönberg remekművei.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a mindhárom koncerten a hazánkban és külföldön 
is elismert és közismert Anima Munsicae Kamarazenekar fog fellépni, akik olyan 
neves művészekkel dolgoztak már együtt, mint Vásáry Tamás vagy Érdy Tamás. 
Rendszeresen szerepelnek Budapesten, vidéki nagyvárosokban és külföldön  
egyaránt, ezért nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat.
A Fortissimo bérletet azért hoztuk létre, hogy azok is élvezhessék az élő klasszikus 
zenét, akiknek nincs idejük ellátogatni a MÜPÁ-ba vagy a Zeneakadémiára. Olyan 
nívós koncerteket szerettünk volna elhozni Nagykovácsiba, amelyek színvonalukat 
tekintve bárhol megállnák a helyüket.
 
A koncertekre külön-külön is lehet jegyet vásárolni, akárcsak a Kamaraszínházi es-
ték előadásaira.
A Fortissimo bérlet és a Kamaraszínházi esték bérlet egy időben történő vásár-
lása esetén 1 000 Ft kedvezményt adunk a fizetendő végösszegből.

Fortissimo bérlet
A zene szerelmeseinek
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Szeptember 1-től minden csütörtökön 17 órától
Meridiántorna Vilhelm László vezetésével

Szeptember 9. péntek 18:00 – Latinovits
dr. Szigethy Gábor előadása a színészóriás születésének  
85. évfordulója alkalmából. A belépés díjtalan

Szeptember 12. hétfő 19:00 – Az én pódiumom
Keresztényüldözés a 21. század elején
A pódiumon: Dr. Győrfi Károly

Szeptember 16. péntek 19:00-21:00 – Körtánc
Feltöltődés és elmélyülés különféle népek hagyományos  
és modern körtáncaival. Tánctudás nem szükséges. 
Oktató: Vojczek Judit * 70/378-5077; Belépő: 1 000 Ft/fő

Szeptember 16-18. péntek-vasárnap – 14. Nagykovácsi 
Művészeti Találkozó
A Nagykovácsiban élő művészek és meghívott előadók 
közreműködésével

Szeptember 18. vasárnap 12:30 – Jó ebédhez jár a séta
Találkozó: Tisza István tér, Római Katolikus Templom előtt
Cél: a visszaállított Pásztor-kereszt felszentelése és egy új jelzett út 
bejárása. Tervezett táv: 8 km. Szintemelkedés: 150 m

Szeptember 23. péntek 17:00 – Aprók tánca
Néptánc gyerekeknek és a szüleiknek
Oktató: Czene Zsuzsa. Belépő: 500 Ft/ fő

Szeptember 24. szombat 19:00 – Kamaraszínházi esték
A vízzel szemben
Spolarics Andrea önálló estje

Keresse a Kamaraszínházi esték és a Fortissimo bérletet  
könyvtárunkban munkatársainknál! A két bérlet egyidejű vásárlása 
esetén a fizetendő végösszegből 1 000 Ft kedvezményt adunk.

Szeptember 26. hétfő 10:00 – Babakoncert
0-3 éveseknek és szüleiknek
Közreműködnek a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti iskola 
művésztanárai. Belépő: 500 Ft/fő

Szeptember 29. csütörtök 15:00 – Az idősek világnapja
Meglepetéssel köszöntjük nagykovácsi szépkorú hölgyeit és urait.
Jelentkezés szeptember 26-ig személyesen az Öregiskola  
Közösségi Ház és Könyvtárban, vagy az alábbi telefonszámokon:  
26/356-362 vagy 30/434-8753

Szeptember 30. péntek 09:00 és 10:00 – A magyar népmese napja
Holdfű színház: Mi van a ládikóban?
Csoportok esetében előzetes regisztráció szükséges: 
ernei.julia@nagykovacsi.hu * 30/438-8317. A belépés díjtalan.

Október 1. szombat 19:00 A zene világnapja – Fortissimo
Fellép: az Anima Musicae Kamarazenekar
Műsoron:
Mozart: D-dúr divertimento
B.Britten: Simple Symphony
Csajkovszkij: Vonósszerenád
A koncert szünetében a büfé várja vendégeinket.

Keresse a Fortissimo és a Kamaraszínházi esték bérletet  
könyvtárunkban munkatársainknál! A két bérlet egyidejű vásárlása 
esetén a fizetendő végösszegből 1 000 Ft kedvezményt adunk.

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

Október 7. péntek 19:00 – Táncház felnőtteknek
Oktató: Czene Zsuzsa. Belépő: 800 Ft/ fő

Október 10. hétfő 19:00 – Az én pódiumom
Lengyel-magyar ’56

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

Szeptemberi és októberi programok az Öregiskolában

14. Nagykovácsi Művészeti Találkozó
2016. szeptember 16–18.

Nagykovácsiban élő és meghívott előadó és alkotóművészek közreműködésével
 

-filmvetítés,-körtánc,-családi délután,-kiállítás,
-divatbemutató,-design vásár,-koncertek,-előadások

 
Helyszínek: Öregiskola, Faluház, Római katolikus templom, Muflon-Itató

Részletes program: oregiskola.nagykovacsi.hu, fb.Öregiskola Nagykovácsi, plakátok, szórólapok
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Amikor májusban meghirdetésre kerültek a táborok, megakadt a 
szemem az „Egyszer volt, hol nem volt” elnevezésen, és gondoltam, 
hogy ez érdekes lehet még az én focirajongó, állandóan a labdát rúgó 
6 éves fiamnak is. Megkérdeztem tőle, mit szólna a táborhoz. „Hááát, 
jóóóó...”hangzott a válasz, és már szaladt is tovább. Nem voltam 
teljesen meggyőzve, hogy igazán szeretne menni, de ismerve a tábor 
szervezőjét, Vekerdi Mónikát, gondoltam, csak jó lehet, vágjunk bele! 
És nem is csalatkoztunk! Szülőként nagy öröm volt, hogy Kristóf egész 
héten lelkesen járt a táborba, reggelente még noszogatnom se kellett, 
hogy keljen fel. Alig várta, hogy a tábor folytatódjon. Mónika néni a 
hagyományőrzés jegyében egy mese köré fonta az egész hetet. Ami 
történt aznap a mesében, ahhoz kapcsolódott a kézműves foglalkozás, 
ahol fontak, szőttek, nemezeltek, rajzoltak, vágtak, ragasztottak. 
Délutánonként nem győztük csodálni a sok szép alkotást, melyet 

gyermekeink természetes anyagokból készítettek. Naponta énekeltek 
és táncoltak.  A kitartó játékos munkájuk közben pedig észre sem 

vették, hogy mi mindent tanultak meg, milyen 
képességeiket fejlesztették. Ha a mese egy tóról 
szólt aznap, akkor elmentek a Békás-tóhoz, 
hazaérve kifogták a maguk készítette fa halakat, 
a hatlovas hintóhoz megfigyelték és megtanulták 
a lovak elnevezéseit (hóka, kesely...). Izgalommal 
készültek a hetet lezáró nagy meglepetésre, amit 
a kisebbek már nagyon nehezen tudtak magukba 
tartani. Péntek délután ugyanis előadták nekünk 
az „Aranytulipán” című mesét, amely igen kreatív 
elemekkel (például: fáramászás), tánccal és zenével 
tarkított vidám előadás volt. A „hét országra szóló 
lakodalomnak” mi is részesei lehettünk, mert 
megkínáltak minket igazi és nagyon finom, a 
Faluház kemencéjében készült hamuban-sült 
pogácsával, melyet együtt készítettek. Köszönjük 
szépen Mónikának és Örsnek ezt az élményekben 
gazdag, szép és tartalmas hetet!

Egy hét az „Egyszervolt, 
hol nem volt” táborban
Stefánné Dombrádi Judit

Gyarmati Hilda 1995 óta, mint könyv- 
táros először az Általános Iskolában 
működő Klubkönyvtárban, majd a 
Könyvtár és Faluházban, végül az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyv-
tárban 2016. július 31-ig volt munka-
társunk. Kiemelkedő szakmai tevé- 
kenysége mellett a könyvtár látogatói 
és munkatársai felé nyújtott mindig 
segítőkész, derűs, mosolygós jelen-
léte meghatározó volt intézményünk 
számára. Sajnos múlnak az évek, és 
elérkezett a megérdemelt nyugdíjas 
esztendők ideje.
Kedves Hilda! Köszönjük az olvasók ne- 
vében is a Nagykovácsiban 21 éven ke- 
resztül végzett színvonalas munkádat 

és kívánunk Neked jó egészséget, sok örömöt és pihenést nyugdíjas 
éveidre!
Sok szeretettel: az Öregiskola munkatársai.

Köszönjük Hilda!
Illés Gabriella vagyok, 15 éve élek 
családommal Nagykovácsiban.
Ideköltözésünk óta részt veszek 
a falu civil és kulturális életében, 
a Bázis Ifjúsági Alapítvány egyik 
alapító tagja vagyok.
Eredeti foglalkozásom iparművész, 
az Öregiskolával hat éve tart a kap- 
csolatom.
Először dekorációkat és plaká-
tokat készítettem, majd 2013-tól a 
Nemzeti Művelődési Intézet kulturá-

lis közfoglalkoztatási programjában mint közösségi asszisztens 
dolgoztam az intézményben.
Az évek során nagyon megszerettem a könyvtári munkát és az 
ehhez szükséges képesítést is megszereztem.
Legjobb tudásommal szeretném segíteni a kedves jelenlegi és 
leendő Olvasókat, hogy korszerű, naprakész szolgáltatásokat 
nyújtsunk és kellemes légkörben érezzék magukat a könyvtárban.

„Régi új” arc
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A szükséges segítség egy gombnyomásra. Mozgásukban korlátozott,  
felügyeletet igénylő idősebbeknek ajánljuk elsősorban, de segítséget nyújthat azoknál is, ahol  
egészségi állapotuk vagy koruk indokolttá teszi a váratlan események bekövetkeztét. Életet menthet  
egy olyan okosóra, amelyiken vészhívás gomb és helymeghatározás funkció is van. Ezek segítségével  
biztonságban hagyhatja egyedül idős szüleit, gyermekeit. Eszközeink mobilizálhatóak az ország  
bármely pontján működnek.
Miben vagyunk mások: Az SOS gomb megnyomásával kétoldalú kommunikáció jön létre  
diszpécsereinkkel, akik egészségügyi szakemberek, 0-24 órás távfelügyeletet biztosítunk, pontos  
helymeghatározás GPS koordináták szerint, hordozható-mobilizálható eszköz.
Célunk: Segíteni a nap 24 órájában tartó felügyelettel, tanácsadással, és hogy a segítség időben  
érkezzen.
Elérhetőségünk:  1027 Bp. Tölgyfa utca 18.  |  06-30/297-8954  |  06-30/295-5548  |  06-30/295-6517
           www.sos911buda.hu
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Június

Hanna Zsófia

Augusztus
Sára Mária, Márk, Léda, Barna,

András Simon

Halottaink
Augusztus

Krisztics Dezső (84)
Légrádi Gábor (55)

Forgács Zsigmond (70)
Harmath Józsefné Jäger Ilona (59)

Dávid Ferenc Márton (57)

HÁZI GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:
Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8.

Dr. Cesko Izabella  06-30-491-6833
Rendelő: 06-26-355-340 (előjegyzésre is)
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 9.00–12.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 9.00–12.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 9.00–12.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő-Szerda: 12.00–14.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-26-355-340
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelőben

Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14. 
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
 Hétfő: 9.00–12.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 9.00–12.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     9.00–12.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 9.00–12.00
Tanácsadás: Kaszálóu. 12-14., a rendelőben.

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
Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri Hivatal udvarában

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Szerda: I. körzet – Kosztoványi Éva
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-687-9758
Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521
Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Péntek: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
szeptember 2. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
szeptember 9. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
szeptember 16. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
szeptember 23. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
szeptember 30. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 7. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
Budakeszi, Fő utca 179.,  a Polgármesteri Hivatal udvarában.  

Rendelési időn túl 
19.00 órától –  másnap reggel 7.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Jani Ágnes                           Dr. Zsigmond Lívia               
Hétfő: 9.00–12.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–12.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–12.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–12.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–12.00 Péntek: 13.00–19.00

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

Defibrillátor készülék  
a NAKOSEC Biztonsági Szolgálat épületében,  

Nagykovácsi, Templom tér 6. szám alatt  
található. 

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

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

Készenléti Szolgálatok: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-40-38-39-40

Ezüstkor Szociális  
Gondozó Központ  

Család- és Gyermekjóléti  
Szolgálat

2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com
Tel.: 06-30/610-4275 (Deákné Kuti Szilvia)
          06-30/ 520-0778 (Vereska Zsuzsa)
Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő és szerda: 12-16 óra között
kedd és csütörtök: 8-12 óra között
Családlátogatás, ügyintézés, 
környezettanulmány:
hétfő és szerda: 8-12 óra között
kedd és csütörtök: 12-16 óra között

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:

– a válságban lévő nagykovácsi emberek és családok;
– nagykovácsi munkanélküliek;

– a társadalom perifériájára szorult  
nagykovácsi emberek;

– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett  
nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

MIHÁLY NAPI 
VÁSÁR
SZEPTEMBER 29. 
CSÜTÖRTÖK 16 ÓRA
(esőnap: péntek 16 óra)

NAGYKOVÁCSI
KISPATAK ÓVODA
KASZÁLÓ UTCAI KERTJE

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Nagykovácsin 
innen és túlról egy igazi, Mihály napi vásári forgatagba.

Ínycsiklandó finomságok
Szemet gyönyörködtető portékák

Kézműves asztalok
Ügyességi játékok

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

a Nagykovácsi Muzsikásokkal
A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány által elnyert 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Civil Alap pályázat támogatásával.




