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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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Nagykovácsit többek között a természet közelségéért, a 
nyugalomért, a jó levegőért szeretjük. Közös érdekünk, 
hogy mindent megtegyünk Nagykovácsi környezeti ter-
helésének csökkentéséért. Világosan látszik, hogy a te- 
lepülésünkre nehezedő egyik legsúlyosabb, a természetre és az itt élőkre gyakorolt káros 
hatás a gépjármű-használatból ered. Látjuk, milyen személyautó-konvojok hagyják el 
reggelente a települést, s mekkora a forgalom visszafelé. Látjuk, hogy mennyi autóban 
ül egy személy, hogy valójában milyen luxust engedünk meg magunknak, amellyel káro-
sítjuk a saját életkörnyezetünket. 
Az autóhasználatot szabályokkal korlátozni nem lehet és nem is szeretnénk, mert az a 
cél, hogy a nagykovácsiak a környezetükért és a saját egészségükért önkéntesen tenni 
akaró és tenni képes emberek legyenek. Ezért most az önkormányzatot állítjuk egy olyan  
program élére, amelytől a környzettudatosabb közösségi magatartást, és a tisztább 
levegőt reméljük. A program neve „Telekovácsi” és tulajdonképpen nem más, mint egy 
ingyenesen biztosított helyi telekocsi szolgáltatás. Az önkormányzat munkatársai által  
fejlesztett online felületen regisztrálhatnak az autósok és az utazók, pontosan úgy, aho- 
gyan ezt az üzleti alapú telekocsi szolgáltatásoknál megismerték az emberek, csak nálunk 
ez ingyenes. A cél, hogy a Telekovácsi használatával egyre kevesebb olyan autót lássunk 
Nagykovácsiból elmenni és ide visszatérni, amelyikben csak egy fő ül. 
Amellett, hogy a közös autózással csökkentjük a környezeti terhelést, a programnak 
közösségépítő hatása is van: különféle utazócsoportok szerveződhetnek, egy-egy út alatt 
az útitársak beszélgethetnek egymással, vagyis sok nagykovácsi ember összeismerked-
het telekocsizás közben. 
A Telekovácsi szolgáltatás első regisztrált autósai egészen biztosan az önkormányzat dol-
gozóiból, a testület tagjaiból állnak majd, Nagykovácsi Önkormányzatának kollektívája 
példaadóan az élére kíván állni az október elején induló programnak.
A program elindítója, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata szeretné, ha a települé- 
sen élők magukénak éreznék a Telekovácsi program célkitűzéseit, ezért szlogenpályáza-
tot ír ki, amelynek keretében minden nagykovácsi bejelentett lakcímmel rendelkező lakos 
próbára teheti kreativitását. 
A szolgáltatást a www.telekovacsi.hu webcímen lesz elérhető, a program elindulásáról és 
tapasztalatairól beszámolunk Nagykovácsi honlapján és FB-oldalán, valamint a Tájoló egy 
későbbi számában.

Telekovácsi: 
Nagykovácsi telekocsi programja 
a tisztább levegőért 
és a környezettudatosabb településért
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Pályázati felhívás
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  

kreatív szlogeníró pályázatot  
ír ki az októberben induló helyi telekocsi-program,  

a Telekovácsi legjobb szlogenjének  
megtalálása érdekében!

A pályázaton részt vehet  
minden nagykovácsi lakcímmel rendelkező pályázó,  

aki 2016. október 20-ig beküldi pályaművét  
a telekovacsi@nagykovacsi.hu e-mail címre. 

Fődíj:
1 db felnőtt roller, melynek átadása ünnepi vacsora keretében történik.
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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 •      Nagykovácsi Önkormányzata 
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

Önkormányzatunk sok éves restanciája volt a temető és a ravatalozó 
elhanyagolt állapota, és a fejlesztési koncepció hiánya. Bár 2012 
óta rendelkezünk az új ravatalozó engedélyezett tervével, eddig 
– forráshiány miatt – sajnos nem léptünk előre. Az elmúlt év őszén 
a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
hallgatói Szabadtértervezés és Design 1. tantárgyuk keretében 
temetőnk fejlesztését, rendezését tervezték, részletesen vizsgálva 
a jelenlegi helyzetet mind a használat, mind a növényállomány 
tekintetében. A fejlesztési elképzelések között szerepel a VI. parcella 
régi sváb sírköveinek felhasználásával kialakításra kerülő emlékkert, 
új urnafalak, és egy szóróparcella létesítése is, természetesen a 
gyönyörű fás környezet megújításával együtt. A tervek alapján a 
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék oktatói – akik a főtér felújítását 
is tervezték – még az ősz folyamán tanulmánytervben vizsgálják és 
értékelik a helyzetet és tesznek javaslatot a fejlesztésekre.  
    

Új ravatalozónk építése, a régi épület bontásával augusztus elején 
kezdődött meg a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő 
Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. kivitelezésében. Az elmúlt két hónap 
alatt ún. szerkezetkész állapotba került az épület és a napokban 
befejeződött a tető cserepezése, valamint megkezdődik vörösfenyő 
faburkolatok felrakása is. Ugyanakkor sajnálatos esemény történt 
a hétvégén, fiataljaink ezt a kegyeleti helyszínt sem tisztelve, a már 
beépített ajtótokokat és elektromos vezetékeket a falból kirángatták, 

összerugdosták, mindezzel jelentős kárt okozva a vállalkozónak és 
hátráltatva az egyébként is szoros határidejű kivitelezést. 
Amint azt a temetőbe járó kedves lakosok bizonyára már észlelték, 
kiemelésre és elszállításra került a régi ún. sváb kereszt. A szakszerű 
kőszobrászati restaurálást követően, az emlékkertben kerül újra 
felállításra. 

Nyár végén kezdődött meg a Kossuth Lajos utca  64. sz. épület – egykori 
pártház, majd lakás és gyermekorvosi rendelő – keleti szárnyának 
és tetőszerkezetének felújítása. Itt a 
KKETTKK-56P-02. pályázat bruttó 5 millió 
forintos támogatásával, Dr. Schmidt Imre 
tiszteletére 1956-os emlékszoba kerül 
kialakításra a forradalom 60. évfordulója 
alkalmából. Az évek óta lakatlan és 
korábban is már eléggé elhanyagolt épü- 
let szerkezete sok helyen felújításra, cse- 
rére szorul, de a rövid határidő és a szű- 
kös keret ellenére – terveink szerint –, 
a hónap végére elkészül a felújítás és 
újabb kulturális helyszínnel gyarapodik 
településünk. 
Mindezzel nem fejeződik még be az 
épület korszerűsítése, hiszen a Képviselő-
testület döntése alapján a nyugati 
szárnyba, annak felújítását követően – 
várhatóan az év végén – a Nagykovácsi 
Alapfokú Művészeti Iskola fog költözni.

BERUHÁZÁSAINK
Györgyi Zoltán főépítész
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. félévi adó befizetési határideje
2016.szeptember 15-én lejárt. 
Amennyiben valami oknál fogva nem tudja teljesíteni határidőben az 
adó befizetési kötelezettségét  mindenképpen jelezze azt, írásban az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre, vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben, mert október elején megkezdődnek a behajtási eljárások.

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.  

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

A jelenleg hatályos törvény értelmében július elsejétől a 
katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete minden olyan helyen 
átvette a lakossági kéményseprést, ahol ezt a feladatot a megyei jogú 
város önkormányzata nem vállalta.
Ettől a naptól a sormunka ingyenes lesz azon magántulajdonban – 
természetes személy tulajdonában – lévő ingatlanhoz kapcsolódó 
kémények tekintetében, amely ingatlanban nincs bejelentett 
vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a kéményseprőipari 
szerv által felajánlott első két időpont egyikében sikerül elvégezni az 
ellenőrzést.
A társasházakban, lakásszövetkezetekben az ellenőrzést a kéményseprők 
sormunka szerint végzik, ám a gazdálkodó szervezet székhelyeként 
vagy telephelyeként nyilvántartott albetétek felé arányosított költség- 
térítést számláznak ki. A sormunka tervezett időpontjáról két héttel 
az ellenőrzés előtt írásban, hirdetmény útján értesítik ügyfeleiket. Ha 
a megjelölt időpontban sem az ügyfél, sem egyetlen hozzátartozója 
vagy meghatalmazottja nem tud otthon tartózkodni, 30 napon belül 
új időpontról kap értesítést. A kéményseprőipari tevékenység előre 
ütemezett jellege miatt az ingatlantulajdonosnak nincs módja az első két 
időpont megváltoztatását kérni. Amennyiben az ajánlott időpontok egyike 
sem megfelelő, úgy további 30 napon belül az ügyfél kezdeményezésére, 
egyedi megrendelés útján, immár egyeztetett időpontban, kiszállási díj 
ellenében kerül sor az ellenőrzésre.
Több év statisztikai adatai azt mutatják, hogy országos átlagban minden 
negyedik tűzeset és a szén-monoxid-mérgezéses balesetek számottevő 
része visszavezethető az égéstermék-elvezetők, kéménybekötések és 
tüzelőberendezések valamilyen meghibásodására vagy a kéménykotrás 
elmaradására. Az új törvény és annak végrehajtási rendeletei éppen az 
ilyen esetek megelőzését célozzák. E szabályzók nem a tevékenységben 
és a kéményseprők által végzett munkafolyamatokban, sokkal inkább 
a kéményseprőipari tevékenységet ellátók felelősségét illetően hoztak 
lényeges változásokat.
A törvény pontosan meghatározza, mely kéményseprési feladatokat kell a 
sormunka keretében ellátni. A sormunka alkalmával a kéményseprő ellenőrzi 
az ingatlanhoz tartozó kémény vagy kémények – a teljes füstelvezető-
rendszer – és a hozzátartozó összekötőelemek műszaki és biztonsági 
állapotát, tömörségét, átjárhatóságát, tisztaságát, a tisztítóajtó záródását. 
Ha szükséges, a tisztítást azonnal elvégzi. A tevékenység fontos eleme, 
hogy a szakember ellenőrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint 
felméri a helyiségek légáramlási viszonyait módosító egyéb tényezőket.
Alapesetben minden égéstermék-elvezetőt évi egy alkalommal ellenőriz 
a kéményseprő. Ez alól a gáznemű anyaggal üzemelő és a zárt égésterű 
tüzelőberendezésekhez tartozó kémények képeznek kivételt: ezek 
esetében kétévente egyszer kell az ellenőrzést elvégezni, továbbá az 
időlegesen használt ingatlanok, amennyiben azok nem társasházban vagy 
lakásszövetkezetben találhatóak: ezek esetében az ellenőrzést négyévente 
kell elvégezni.
A törvény lehetőséget ad a kéményseprőnek, hogy amennyiben az 
égéstermék-elvezető műszaki állapota miatt azt szakmailag szükségesnek 
ítéli meg, több ellenőrzést írjon elő. A sormunkák kiírásától eltérő, 
gyakoribb kéményellenőrzést megrendelés útján és költségtérítés 
ellenében az ügyfél is kezdeményezheti.

Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Kéményseprés
Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont
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Az égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó – különösen az élet- és vagyon- 
biztonságot veszélyeztető – hibák megállapítása a kéményseprő felada- 
ta. Ilyen esetben a kéményseprő megtiltja az égéstermék-elvezető hasz- 
nálatát a hiba kijavításáig, egyéb esetekben a hiba elhárítását a következő 
ellenőrzésig előírja. A kéményseprő a tiltás tényéről és a hiba elhárításának 
elmulasztásáról a tűzvédelmi hatóságot kötelezően értesíti.
A kéményseprőipari szerv feladata ellátási területén a kémények és 
kéménytulajdonosok adatbázisának vezetése, folyamatos frissítése. A 
törvényben előírtak alapján tehát az ingatlan használója az ellenőrzés 
során köteles a kéményseprőipari szerv képviselőjének megadni 
az ingatlan címadatait, személyes adatait (családi és utónevét, a 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét), valamint az 
ingatlanba bejelentett gazdálkodó szervezet adatait (nevét, székhelyét, 
telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzék számát vagy 
egyéb nyilvántartási számát, ha van ilyen). 
A katasztrófavédelem kéményseprőinek elérhetősége a lakossági 
kéményellenőrzési és tisztítási tevékenységhez a következő: Törökbálint, 
Raktárvárosi út 1.                              
Telefonszám: 1818   és a 9.1-es menüpont. A levelezési cím: 1903 Budapest, 
Pf.: 314.                   
E-mail cím: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu,                                                 
tájékoztatás: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

A gazdálkodó szervezetek részére a kéményseprőipari tevékenységet 
országos szinten továbbra is a korábbi szolgáltató végzi. Ez Nagykovácsi 
esetében a Magyar Kéményseprő Kft. 
Címük:  2030 Érd, Diósdi út 32. tel.:70/338-9923 
email: magyarkemenysepro@gmail.com
Tájékoztatás: www.magyarkemenysepro.hu

Az ősz beköszöntével lassan beindul a fűtési szezon, így figyelmükbe 
ajánlom az alábbi hasznos tudnivalókat!
A tüzelőberendezések használatával összefüggő veszélyek között kiemelt 
helyet foglal el a szén-monoxid-mérgezés. 
Ahol nyílt égésterű eszközzel fűtenek, főznek, vagy melegítenek vizet, 
ott ezek az eszközök a nekik helyet adó helyiség levegőjét használják 
az égéshez. Ha nem jut elég levegőhöz a berendezés, akkor – legyen 
bármennyire jó huzata is a kéménynek – az áramlás megfordul és 
visszaáramlik az égéstermék. Emiatt tökéletlen égés alakulhat ki és 
másodpercek alatt veszélyes mennyiségű szén-monoxid jön létre.
Fontos tudni, hogy nem csak a gázzal működő berendezések okozhatnak 
szén-monoxid-mérgezést. A kandallóval, cserépkályhával, olajkályhával, 
vegyes tüzelésű kazánnal fűtők ugyanúgy veszélyeztetettek, hiszen 
minden, nyílt égéstérrel működő eszköz forrása lehet a mérgező gáznak.

Néhány fontos tudnivaló a szén-monoxidról
A szén-monoxid az emberi érzékszervek számára „láthatatlan”, hisz ez egy 
színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező 
gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér 
oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigént szállító 
hemoglobinhoz. A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen 
annak tünetei – rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság 
– könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Magas 
szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál 
is beállhat. Mivel ez a gáz kis koncentrációban is rendkívül mérgező, 
egy speciális mértékegységben, ppm-ben (parts per million, milliomod 
részben) mérik a jelenlétét. Egy ppm-nyi gáz jelenléte annyit jelent, hogy 
egy köbméter levegőben egy köbcentiméter van belőle.  
A „csendes gyilkos” különböző koncentrációinak az emberi szervezetre 
gyakorolt hatása a következő: 
•  200 ppm koncentrációjú szén-monoxid enyhe fejfájást, fáradtságot, 

szédülést, és két-három órán belül hányingert okoz. 
•  400 ppm töménységű szén-monoxid erős fejfájást okoz egy-két órán 

belül, három óra elteltével pedig életveszélyessé is válhat. 
•  800 ppm koncentráció ebből a gázból hányingert, émelygést, két órán 

belül eszméletvesztést, három órán belül pedig halált okoz. 
•  1600 ppm erős fejfájást, szédülést és hányinger okoz húsz percen belül, 

a halál egy órán belül áll be. 
•  3200 ppm jelenléte már öt-tíz percen belül erős fejfájást, hányingert és 

émelygést okoz, tizenöt-húsz percen belül pedig halált. 

•  6400 ppm koncentrációban már egy-két percen belül tapasztalhatóak e 
fenti tünetek, a halál beállta tíz-tizenöt percen belül várható. 

•  12800 ppm koncentráció néhány percen belül halált okoz. 
Ez a gáz annyira mérgező tehát, hogy ha a lakásunk levegőjének 1,28 
térfogatszázalékát eléri, három percen belül halált okoz. 

A szén-monoxid keletkezésének okai és amit ellene tehetünk 
Mivel a szén-monoxid-mérgezések gyakorisága megnő a téli időszakban, 
így tévesen a fűtési szezonnal hozzák kapcsolatba, pedig az év egészében 
jelenlévő veszélyről van szó. A szén-monoxid veszélyes mennyiségű 
feldúsulása a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza: 
•  Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása. 
•  A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított. 
•  Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés. 

A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított 
A hőt termelő berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az 
égéshez szükséges oxigén. Egy köbméter földgáz tökéletes elégetéséhez 
például körülbelül tíz köbméter levegő szükséges. Azok a berendezések, 
amelyek nyílt égésterűek, vagyis a szoba levegőjét használják az égéshez, 
szellőzőkön és az ajtók és ablakok légrésein keresztül juthatnak oxigénhez. 
A fűtési költségek csökkentése miatt napjainkban igen népszerű a régi 
nyílászárók cseréje, és helyettük jól szigetelő ajtók, ablakok beszerelése. 
Az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez 
szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan 
beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő képessége minimális, 
ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha 
más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor a tüzelőberendezés 
gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és vákuum keletkezik. 
Így a levegő-utánpótlás hiánya miatt a kémény – bármennyire megfelelő 
műszaki állapotú – nem képes az égésterméket elvezetni, szellőzése 
megfordul. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a szén-monoxid halálos 
mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése. 

Szellőzőrácsok letakarása 
Gyakori, hogy a szellőzőrácsokat takarékossági szempontok miatt 
letakarják, ami roppant veszélyes. Fogadjuk meg a régi tiltó táblák 
tanácsait: a szellőzőnyílások eltakarása tilos és életveszélyes! 
A mérgezéses esetek körülbelül egynegyede a fürdőszobában következik 
be, hiszen e helyiségek alapterülete és légtere jellemzően kicsi. A 
vízmelegítő, vagy a kazán működése során elhasználja a helyiség levegőjét, 
ezért nagyon fontos a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről gondoskodni. 
Ha letakarjuk a szellőzőt, máris életveszélyes állapotot teremtettünk. 
A fürdőszobai gázüzemű készülék működésére jelentősen kihat az, ha a 
használatával egy időben a konyhában, vagy a mellékhelyiségben elszívó 
működik. Ebben az esetben ugyanis nem jut megfelelő mennyiségű 
levegő a fürdőszobai gázkészülékhez, visszaáramlik az égéstermék és 
fennáll a veszélye a szén-monoxid-szint megemelkedésének. A szén-
monoxid-mérgezés tehát több légmozgást előidéző épületgépészeti 
berendezés együttes használata miatt is kialakulhat! 
Más épületgépészeti berendezések jelentősen ronthatják a tüzelőberende- 
zések levegőellátását és az égéstermék elvezetését. A konyhai páraelszívók, 
a mellékhelyiségek szagelszívói, különböző tüzelőanyaggal üzemeltetett 
kéményes, nyílt égésterű tüzelőberendezések lakáson belüli együttes üze- 
meltetése, a központi porszívó, a szárítós mosógép, szárítógép, a mobil klíma 
egyidejű működése mind szerepet játszhat a szén-monoxid keletkezésében. 
Ha az épület minimális légáteresztő képességű nyílászárókkal van 
felszerelve, ezen berendezések egyidejű működtetése képes megfordítani 
a kéményekben az áramlás irányát, ami ideális a szén-monoxid-ke- 
letkezésének. A kandallók kéményei ugyanilyen hatást fejtenek ki a gázzal 
üzemelő berendezések kéményeire (nem feltétlenül a kandalló termeli 
a szén-monoxidot, hanem a kandalló üzemeltetése során a gáztüzelő-
berendezés kéményében fordul meg az áramlás iránya). 
Egy lakásban tehát ezen épületgépészeti berendezéseket összességében kell 
kezelnünk, rendszerként kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint egymástól 
független fűtő-, főző-, melegítő eszközökre. Az egyik akadályozhatja a másik 
levegő utánpótlását, együttes üzemeltetésük így halálos gázkoncentrációt 
is eredményezhet. Beszerzésük, felújításuk, az épület szellőzésére kiható 
átépítés során minden esetben konzultáljunk szakemberrel! 

Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy  
a kéményseprés 
A lakásban lévő por és a pára szennyezi a tüzelőberendezés hőcserélő 
felületeit és gátolja az égéstermék elvezetését, ami szintén kedvez a 

Indul a fűtési szezon
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szén-monoxid keletkezésének. Kifejezetten javasolt a gázfogyasztó-
berendezéseket évente szakemberrel felülvizsgáltatni, ez egyébként a 
berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul. 
A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része a kémény. 
Amennyiben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző 
madarak, darazsak miatt), akkor a helyiség levegőjét használó, lánggal 
égő berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, 
a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan 
megemelkedik. 
A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, 
dinamikus hőterhelés, lerakódások), emiatt az említett keresztmetszet-
szűkületek előbb-utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen 
a kémények rendszeres ellenőrzése, ezek során ugyanis a hibák 
felderíthetőek, megszüntethetőek, a tragédia pedig megelőzhető. A 
saját érdekünk tehát, hogy ne akadályozzuk a rendszeres kéményseprői 
ellenőrzést, felülvizsgálatot, szükség szerint a kémény tisztítását, és 
fogadjuk meg a szakember tanácsait. 

Tennivalók szén-monoxid-mérgezés esetén 
Szén-monoxid mérgezés esetén több dologra is figyelnünk kell, ha a bajba 
jutottakon segítünk. A helyiségben vagy akár az egész lakótérben még 
mindig kimutatható lehet a mérgező gáz, ezért azonnal hozzuk ki a bent 
tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad levegőn 
helyezzük biztonságba a mérgezést szenvedett embereket, ájulás esetén 
pedig alkalmazzuk a stabil oldalfektetést. A lehető legrövidebb időn 
belül kérjünk szakszerű segítséget, értesítsük a katasztrófavédelmet és a 
mentőket az ismert segélyhívó számokon. Amennyiben lehetőségünk van 
a tüzelő-fűtő berendezés biztonságos lekapcsolására, a szellőztetésre és a 
gázrendszer főcsapjának elzárására, ezeket is tegyük meg. 
Ha valaki magán érzi a szén-monoxid-mérgezés tüneteit, azonnal menjen 
a szabad levegőre, és tárcsázza a 112-es számot, vagy a katasztrófavédelem 
műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon. 
A szén-monoxid kialakulása a következők betartásával előzhető meg:
•  A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főzőeszközök tervezését, 

kivitelezését, telepítését, üzembe helyezését bízzuk szakemberre!
•  A nyílt lánggal égő berendezések a szoba levegőjét használják az égés 

során. Biztosítsuk ezek levegő-utánpótlását!
•  Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a nyílt lánggal működő 

eszközöket!
•  Tegyük lehetővé, hogy a kéményseprő el tudja végezni az időszakos 

ellenőrzést!
•  Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy legyen résszelőző az 

újonnan beépített, jól záródó nyílászárókon!
•  Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés együttes működése is  

hozzájárulhat a szén-monoxid kialakulásához. Ezeket soha ne működ- 
tessük együtt!

•  Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert azok légtere általában kicsi, 
így a vízmelegítő gyorsan elhasználja az égéshez a szoba levegőjét. A 
szellőzőrácsot soha ne takarjuk le, vagy szüntessük meg!

Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a berendezéseinket, 
épületgépészeti rendszerünket műszakilag megfelelő állapotban 
tudjuk, biztosított ezek levegő utánpótlása, tisztában vagyunk az 
együtt üzemeltetés veszélyeivel, valamint beengedtük a kéményseprőt 
a lakásba, akkor megfelelő biztonságban tudhatjuk magunkat, 
szeretteinket és háziállatainkat. Azonban, még ez sem zárja ki egy hirtelen 
meghibásodásból fakadó szén-monoxid-mérgezés veszélyét. 

Ha növelni akarjuk a biztonságunkat, akkor érdemes szén-monoxid-
érzékelőt vásárolni. 
Egy szén-monoxid-érzékelő felszerelése után nagyobb biztonságban 
tudhatjuk otthonunkat, azonban az érzékelő önmagában nem 
akadályozza meg a mérgező gáz kialakulását, csupán jelzi annak 
jelenlétét.

Szén-monoxid érzékelő telepítése
A szén-monoxid a levegőnél alig könnyebb gáz, ezért jól elkeveredik a 
szoba levegőjével. Az érzékelőket mindig fejmagasságban helyezzük el. A 
nyílt lánggal működő eszköztől mintegy másfél méteres távolságra célszerű 
elhelyezni, hogy az a legnagyobb biztonságot nyújtsa. Fontos, hogy az 
érzékelő ne a szoba sarkában kapjon helyet, a sarkoktól 10-20 centiméter 
távolságban helyezzük el az eszközt. Ha a hálószobába helyezzük az 
érzékelőt, akkor a fekvő helyzetben lévő fejünk magasságához telepítsük. 
Hasonló veszélyforrást okozhat a gépjárművek zárt térben (garázs, 
mélygarázs, alagút) történő üzemeltetése. Kerüljük tehát az ilyen helyeken 
való huzamos tartózkodást, a járművet csak a feltétlenül szükséges ideig 
járassuk és ha van ilyen, figyeljük a szén-monoxid-érzékelő jelzését. 

Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó 
üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati 
utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. A néhány 
ezer forintos érzékelők megbízhatósága jellemzően nem megfelelő, ezek 
hamis biztonságérzetet keltenek bennünk. 
A szén-monoxid-érzékelők tehát csak akkor tudják betölteni funkciójukat, 
ha megbízható típust szerzünk be, és azt a gyártó előírásainak megfelelő 
helyre és megfelelő módon telepítjük. Fontos tudni, hogy ezeknek 
érzékelőknek is van szavatossági idejük. Javasolt az eszközt kétévente 
megfelelő tanúsítványokkal rendelkező laboratóriumban bevizsgáltatni. 
A szén-monoxid-érzékelők ellenőrzését soha ne végezzék el otthon. Egy 
kipufogóhoz tartott, vagy cigarettafüsttel lefújt érzékelő jelez ugyan, ám 
olyan terhelést kap a „házi teszt” során, hogy az a további biztonságos 
működésre, életmentésre alkalmatlan. Az érzékelőt élettartamának 
(általában 5-7 év) lejárata után le kell cserélni. 

Tennivalók arra az esetre, ha megszólal az érzékelő

A készülék használati utasításának áttanulmányozását követően már meg 
tudjuk állapítani, mikor ad vészjelzést az érzékelő. Ha ezt meghalljuk, 
azonnal hagyjuk el a lakást és hívjuk a 105-ös, vagy 112-es segélyhívó 
számot. Ha valaki eszméletét vesztette, azonnal vigyük a szabad levegőre. 
Ha a saját testi épségünk veszélyeztetése nélkül le tudjuk kapcsolni a 
tüzelő-fűtő berendezést és ki tudjuk a lakást szellőztetni, ezeket is tegyük 
meg.

Megéri az érzékelő használata 

A katasztrófavédelemhez a mérgező gázzal kapcsolatban beérkező 
segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látható, hogy egyre 
többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Tavaly 
például azokban a lakásokban, ahol volt érzékelő, nem történt haláleset. 
2014-ben több, mint 300-an szenvedtek mérgezést azokban az 
ingatlanokban, ahol nem volt érzékelő és mindössze 32-en ott, ahol 
volt telepített érzékelő. Baleset adódhat abból is, ha az érzékelőt nem a 
megfelelő helyre telepítik, lemerült benne az elem, lejárt a szavatossága, 
de abból is, ha rossz minőségű készüléket vásároltak. A statisztikai 
adatokból jól látszik, hogy egy érzékelő megvásárlása biztosan megtérülő 
beruházás, a gondosan megválasztott, jó helyre telepített szén-monoxid-
érzékelő életet menthet. 

FONTOS
•  Gondoskodjunk arról, hogy a kéményseprők a rendszeres ellenőrzést 

elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó 
költségeket ne tekintsük feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele! 

•  Rendszeres időközönként vizsgáltassuk meg tüzelőberendezéseinket! 
•  Körültekintően üzemeltessük tüzelőberendezéseinket, mindig gondos- 

kodjunk megfelelő levegő-utánpótlásról! 
•  Használjunk szén-monoxid-érzékelőt, válasszunk megfelelő típust és 

tartsuk be a gyártó előírásait! 
•  A háztartásban keletkezett hulladékok kandallóban, cserépkályhában, 

vegyes tüzelésű kazánban és szenes kályhában történő elégetése 
nem csupán jogszabályba ütközik, de nagymértékben szennyezi 
környezetünket és károsítja egészségünket, ráadásul életveszélyes 
állapotot idézhet elő! Környezetünk védelme, egészségünk megóvása 
és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak 
a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyagokkal fűtsünk! 
A kémények ellenőrzését és tisztítását pedig tegyük lehetővé a 
szakemberek számára!

   Szilárdtüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszé- 
lyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. A 
tüzelőberendezések használatát szabályozó kormányrendelet meg- 
sértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot 
szabhat ki. 

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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Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. szeptember 22-ei rendes 
üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerint megtartott szeptemberi ülése 
előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és vélemé-
nyezték az előterjesztéseket.

Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Részletesen szólt a települést érintő 
beruházásokról, a ravatalozó építéséről, a Száva utcai tagóvoda 
nyári felújításáról és az útépítésekről, karbantartásokról. Ismertette a 
nyáron történt fontosabb eseményeket, köztük a testvértelepülések-
kel való találkozókat, az augusztus 20-án kitüntetett nagykovácsi pol-
gárok névsorát, a Bányászemlékmű és a Pásztorkereszt megújítását.

Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határo-
zatokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszer-
zések és beruházások előre haladásáról.

A 8 fővel határozatképes képviselő-testület a Napirend megsza-
vazása után módosította az Önkormányzat éves költségvetését. 
A terv szerinti 2. módosítás azoknak a döntéseknek az átvezetését 
tartalmazza, amik a tervezett kiadások és bevételek májusi módosí-
tása óta történtek, illetve váltak ismertté. A rendeletmódosítás után 
költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.313.737 ezer forintról 
1.322.743 ezer forintra változik.

Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület az Önkormányzat és költség-
vetési szervei 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. 
A tájékoztató kiegyensúlyozott gazdálkodásról, a bevételek és ki-
adások ütemes alakulásáról szól.

Új rendeletet alkotott a Képviselő-testület a település területén  
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről, valamint az útépítési 
együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról.  
A két döntésről e lapszámban külön cikkekben adunk tájékoztatást.

Rendeletet kellett alkotnia az Önkormányzatnak az egészségügyi 
alapellátási körzetekről. Ez lényegében egy technikai jellegű, az ed-
digi körzethatárokat nem érintő rendelet, amely a háziorvosi, gyer-
mekorvosi, fogorvosi, védőnői és ügyeleti szolgáltatásokat, és azok 
körzethatárait tartalmazza.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Kispatak Óvoda Házirendjét.  
A módosítást indokolttá tette az intézményvezető személyében tör-
tént változás, valamint a nyitvatartási idő korrekciója.

A képviselők elfogadták azt az előterjesztést, aminek nyomán tovább- 
ra is pályázhatnak Nagykovácsiban lakó, felsőoktatási intézményben 
tanuló, nehéz körülmények között élő fiatalok Bursa Hungarica ösz-
töndíjra.

A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei 
és jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat  
www.nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
    jegyző

Képviselő-testületi ülés

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata számára alapvető 
fontosságú a település gyűjtőútjainak aszfalt burkolattal történő 
ellátása. Ezen törekvés nyomán, a  2016. év őszére a település fontos 
gyűjtőútja, a Virágos sétány az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal eredményes munkáját követően, (vis-maior támogatással és 
önkormányzati fi- 
nanszírozással) teljes 
hosszúságában jó 
minőségű aszfalt 
burkolatú út lett.
A munka kivitelezői 
a Strabag Kft., 
Puhi Tárnok Kft., 
és Vianova 87’ Zrt. 
voltak, a műszaki 
ellenőrzést pedig 
a Renta Plusz Kft. 
látta el. 

Megújult 
a Virágos sétány

DMRV Duna Menti Regionális VízMű záRtköRűen MűköDő RészVénytáRsaság

CsatoRna használati kisokos

Mit ne dobjunk a csatornába!
Az alábbiakban szeretnénk segíteni, mit is jelent a szennyvízelvezető rendszer 

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA.
Az ember hajlamos arra gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, bármi is volt, attól 
egyszer és mindenkorra megszabadult.
Ez sajnos nem igaz. A házi beemelő, a szennyvíz elvezető hálózat sérülékeny.
1. A csatornahálózat nem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”.
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat.
Ilyen anyagok:
- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fém kupak, műanyag palack.
- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics,
- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsi törlő, pelenka, stb.),
-  egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tol-

lazata.
2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj- és olajszármazékok „eltüntetésére”.
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappan-szerű lerakódást képeznek, amely üze-
meltetési zavart okoz az úszókapcsolónál.
Ilyen anyagok:
- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír,
- hígító, benzin, festékek,
- fáradt gépolaj.
3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „eltüntetésére”.
Az átemelők – így a háztartási szennyvíz beemelő is – egy meghatározott szennyvízmennyiség 
szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül 
a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető 
rendszerből. Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel is jár.
4. A szennyvízcsatorna hálózatba juttatni szigorúan tilos:
- mérgek, mérgező anyagok,
- tűzveszélyes anyagok,
- gyógyszerek, növényvédő szerek,
- nehézfém tartalmú folyadékok.

Kérjük, amikor igénybe veszik szennyvízcsatorna-szolgáltatásunkat és ezzel együtt a szennyvíz 
tisztítását, gondoljanak arra, hogy ezzel közös jövőnket is óvják.

 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 www.dmrvzrt.hu
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A Képviselő-testület elfogadta a Nagykovácsi Nagyközség területén 
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) 
számú rendeletét, amely október 1-től lépett hatályba.
A rendelet célja az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további 
állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos 
közlekedés feltételeinek megteremtése. 
7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetté vált Nagykovácsi teljes bel- 
területe, kivéve a Nagykovácsi út és Kossuth Lajos utca a Tisza István 
térrel bezárólag. Ezt a zóna területére bevezető útszakaszoknál új 
táblák jelzik.

Ezen kívül mindkét irányból 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű 
gépjárművek számára tilos a behajtás a Diófa utcába, valamint a 
Nagykovácsi Általános Iskola melletti parkolón keresztül a Nagyszé-
nás utcára átvezető névtelen egyirányú utcába.
A rendelet vonatkozik minden járműre, járműszerelvényre, amely-
nek megengedett legnagyobb össztömege a súlykorlátozási zónától 
függően 3,5 vagy 7,5 tonnát meghaladja. A súlykorlátozással érintett 
önkormányzati utakra a megengedett össztömeg feletti gépjárművel 
behajtani csak az Önkormányzat által kiadott közútkezelői engedély 
birtokában lehet. A behajtási engedély rendszámhoz kötve a ké-
relemben meghatározott napra, illetve 1 éves időtartamra szólhat. 
Az engedély díjköteles, az alábbi táblázat szerint.

Napi behajtási engedély térítési díja

 Össztömeg díj

 3,5 tonnától – 7,49 tonnáig 250 Ft/tonna
 (ez az össztömeg kizárólag 
 a 3,5 tonna feletti behajtási tilalom 
 esetében számítható) 

 7,5 tonnától – 12 tonnáig 300 Ft/tonna

 12,01 tonnától – 25 tonnáig 400 Ft/tonna

 25,01 tonnától – 40 tonnáig 500 Ft/tonna

Éves behajtási engedély térítési díja

 Összsúly díj

 7,5 tonnától – 12 tonnáig 40.000 Ft/gépjármű

 12,01 tonnától – 25 tonnáig 50.000 Ft/gépjármű

 25,01 tonnától – 40 tonnáig 60.000 Ft/gépjármű

A díjtétel számítása a forgalmi engedélyben szereplő össztömeget 
veszi alapul. 
A Nagykovácsiban székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi vál-
lalkozók a közúthasználat tárgyévre vonatkozó éves díjából továbbra 
is 50%-os kedvezményre jogosultak, ha nincsen helyi adótartozásuk.

A forgalmi rend érvényesítésére, és a behajtási engedélyben megha-
tározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére a rendőrség, és a 
közterület-felügyelő jogosultak. Amennyiben a behajtási enge- 
délyt kérő a korlátozott forgalmi övezetben az útban, vagy annak 
tartozékában kárt okoz, az okozott kár összegét köteles a kártérítésre 
vonatkozó szabályok  szerint megtéríteni.
Az engedély nélküli behajtás közlekedési szabályszegésnek minősül, 
és 30.000 Ft összegű helyszíni bírság kiszabását vonja maga után.  
Kérünk minden építtetőt, szállítmányozó vállalkozót, hogy a zóná- 
ban csak érvényes behajtási engedéllyel rendelkező gépjármű közle-
kedjen.

Tájékoztatás 
a megváltozott 
behajtási rendről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata csatlakozott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
A szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók számára a 
2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonat-
kozóan (BURSA-2017A), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára (BURSA-2017B) adatlapon nyújthat be pá-
lyázat. Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a település 
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján 
olvasható.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke- 
zelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.  
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést 
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pá-
lyázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt. Az önkormányzat a pályázatokat 2016. december 
8-ig bírálja el, a pályázat eredményességéről a pályázó az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül értesül.

Bursa Hungarica  
Felsőoktatási 
Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázat

Ezúton tájékoztatjuk a Zsíroshegyalja településrészen, a  
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 számú projekt keretében közcsator-
na hálózattal érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy az érintett 
ingatlan vonatkozásában elrendelt, közcsatornára történő  
rácsatlakozás rendeletben megállapított határideje 2016.  
december 31-én lejár. 

Amennyiben az érintett ingatlan csatornahálózatra történő  
csatlakoztatása a fenti határnapig nem történik meg, úgy 
2017. január 1-től talajterhelési díj alanyává válik. 

A talajterhelési díj alapja az érintett ingatlanon elhasznált víz 
mennyisége, mértéke pedig 3600.-Ft/m3. (1200 * területérzé- 
kenységi szorzó, amely Nagykovácsiban: 3). A példa kedvéért: 
ha egy háztartás havi átlagban 15 köbméter vizet fogyaszt, évi  
talajterhelési díj címén 648.000 forintot kell fizetnie.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos részletes tudnivalókról Nagy- 
kovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (IV.4) számú rendeletében olvashatnak bővebben.

Kérem, hogy környezetünk megóvása érdekében mielőbb 
szíveskedjenek csatlakoztatni ingatlanjukat a kiépített közcsa-
torna hálózatra.

Együttműködését megköszönve, tisztelettel,
     Papp István 

                                                             jegyző

FELHÍVÁS
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Az útépítési együttműködés szabályozása
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata már az idei év első felében 
döntött arról, hogy támogatni kívánja a lakossági együttműködéssel 
történő útépítéseket, helyet adva a lakossági kezdeményezéseknek.
Az elvi szintű támogató döntést követően Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2016.(IX.23.) számú ren- 
deletében határozta meg a lakossági részvétellel történő útépítési jogi 
kereteit és egyben rendelkezett az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
kivetésének lehetőségéről.
A rendeleti szintű szabályozás jogi alapját a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény rendelkezései képezték, amelyek lehetőséget 
adnak arra, hogy a helyi önkormányzat, és a helyi közút használatában 
érdekelt természetes, illetve jogi személyek útépítési együttműködés 
formájában belterületi lakóutak építését érdekében kooperáljanak.
A hivatkozott törvényi felhatalmazás arra is kiterjed, hogy amennyiben 
az útépítési együttműködésben a helyi közút használatban érdekelt 
ingatlantulajdonosok több mint 2/3-a részt vesz, az Önkormányzat 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezheti azon 
ingatlantulajdonosokat, akik a helyi közút használatában érdekeltek, 
de az útépítési együttműködésben nem vettek részt, vagyoni 
hozzájárulást az útépítés érdekében nem vállaltak előzetesen.
Az újonnan megalkotott rendelet az útépítési együttműködés 3 
formáját különíti el:
1.  Az érdekelt ingatlantulajdonosok több mint 80%-a 

kezdeményezi, teljes mértékben fedezi és kivitelezi a helyi 
közút építését. Az Önkormányzat kvázi tulajdonosi hozzájárulást 
ad, műszaki ellenőrrel nyomon követi a kivitelezést, majd pedig 
átveszi az elkészült létesítményt. A helyi közút építése kizárólag 
a képviselő-testület jóváhagyó döntése esetén indulhat meg. A 
jóváhagyó döntés alapján a polgármester útépítési együttműködési 
megállapodást köt az útépítő közösséggel. Az útépítési együtt- 
működési megállapodás alapján a helyi közút kialakításával 
kapcsolatos előkészítési, tervezési és kivitelezési feladatokat az 
érdekelt ingatlantulajdonosok közössége látja el. A helyi közút 
tervének műszaki tartalma önkormányzati jóváhagyáshoz kötött. 
Az önkormányzat a kivitelezés során kizárólagosan műszaki ellenőri 
feladatokat lát el, és folyamatos tájékoztatást kap az érdekelt 
ingatlantulajdonosoktól. A kivitelezés befejezését követően az  
önkormányzat – amennyiben a kialakított közút a hatósági enge- 
délynek és egyéb műszaki előírásoknak megfelel – átveszi a helyi 
közutat, és az önkormányzati tulajdonba kerül.

2.  Az érdekelt ingatlantulajdonosok több mint 80%-a kezdeményezi, 
teljes mértékben fedezi a helyi közút építését. A kezdeményezés 
jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt, és az jóváhagyást 
követően a polgármester az útépítő közösséggel együttműködési 
megállapodást köt. A beruházás előkészítését, kivitelezését, 
lebonyolítását, műszaki ellenőrzését az Önkormányzat látja 
el a Polgármesteri Hivatal útján. A beruházás teljes költségét az 
útépítő közösségben résztvevő ingatlantulajdonosok fedezik, és 

a beruházás megkezdésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az 
ingatlantulajdonosok vagyoni hozzájárulásukat megfizették. A 
létesítmény önkormányzati tulajdonba kerül.

3.  Az érdekelt ingatlantulajdonosok több mint 80%-a kezdemé- 
nyezi és részben fedezi a helyi közút építését. Az érdekelt 
ingatlantulajdonosok önkormányzati támogatás iránti kérel- 
met is előterjesztenek, és a képviselő-testület a kezdeményezés 
jóváhagyásával dönt támogatás mértékéről is. A képviselő-
testületi döntést követően a polgármester útépítési együtt- 
működési megállapodást köt az útépítési közösséggel.  
A beruházás előkészítését, kivitelezését, lebonyolítását, műszaki 
ellenőrzését az Önkormányzat látja el a Polgármesteri Hivatal útján. 
A létesítmény önkormányzati tulajdonba kerül.

Kiemelendő, hogy az útépítési együttműködés által megvalósítani 
kívánt műszaki tartalom mindegyik esetben az önkormányzat 
jóváhagyásához, és a képviselő-testület tulajdonosi döntéséhez kötött. 
A kivitelezést mindhárom esetben nyomon követi az önkormányzat 
műszaki ellenőre, annak érdekében, hogy az elkészült belterületi 
lakóút az egyeztetett műszaki tartalomnak, hatósági engedélyeknek 
megfeleljen. A kivitelezett belterületi lakóutak önkormányzati 
tulajdonba és fenntartásba kerülnek, valamint a kivitelezéssel 
kapcsolatos jótállási garanciák jogosultja is az önkormányzat lesz.
Az útépítési együttműködés keretében önkormányzati támogatással 
megvalósuló belterületi lakóút építések fedezetére a képviselő-
testület a jövő évi költségvetésében keretösszeget fog képezni, 
melynek része lesz a behajtási engedélyekből származó bevétel is. Az 
önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a beruházás 
összköltségének 20%-át. 
A támogatás iránti kérelmek nagy száma esetén, a rendelet által 
szabályozott prioritási szempontok (vállalt vagyoni hozzájárulás 
nagysága, közművesítettség...) nyújtanak segítséget a képviselő-
testületnek.
A rendelet, a fentiekben már részletezett törvényi felhatalmazás 
alapján, szabályozza az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kive- 
tését. A belterületi lakóút használatában érdekelt azon ingat- 
lantulajdonosokat, aki az útépítési együttműködésben nem vettek 
részt, és vagyoni hozzájárulásukkal az útépítést nem támogatták, 
a polgármester határozatában útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás mértéke azonos az útépítési 
együttműködésben résztvevő ingatlantulajdonosok által vállalt 
vagyoni hozzájárulás összegével.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kiszabására és eljárásrendjére 
a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. CXL. 
törvény rendelkezései irányadóak.
A rendelet 2017. január 1. napjával lép hatályba, így az útépítési 
együttműködés létrehozására irányuló kérelmek is ezen időpontot 
követően nyújthatóak be.

Kedves Szülők!
Önkormányzatunk évekkel ezelőtt csatlakozott a

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!”
programhoz, amit ebben az évben is meghirdetünk!

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által elindított kezdemé-
nyezés célja, hogy az adott településen annyi Magyarországon 
őshonos facsemete kerüljön elültetésre, ahány gyermek abban 
az évben megszületett.
Az ültetésre azon családok jelentkezését várjuk, akiknek gyer-
mekük 2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 1. között 
született és vállalják az elültetett fák későbbi gondozását.
Jelentkezni írásban lehet az alábbi e-mail címen 

2016. október 23-ig!
ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu
Az ültetés tervezett időpontja 2016. november 11. pénteken 
délután. Az esemény további részleteiről a jelentkezőket  
e-mailben értesítjük.

Őszi nagytakarítás keretében  
az Önkormányzat ingyenes zöldhulladék, 

valamint elektronikai és veszélyes  
hulladék gyűjtési akciót szervez

Zöldhulladékok INGYENES begyűjtésének ideje: 
2016. november 15. kedd 6:00 órától
Az akció keretében – az ingatlanok elé kihelyezett – falevelet és 
egyéb komposztálható növényi hulladékot – átlátszó, átlátható 
zsákban – valamint – 60x120 cm-es méretben kötegelve – a 
kerti nyesedéket, feldarabolt, kis átmérőjű ágakat szállítják el. 
Az akció keretében nem szállítják el a kerti kaparékot, fatör-
zseket, vastag ágakat, a megadott méretben nem kötegelt 
zöldhulladékot.
A zöldhulladék ingyenes begyűjtésének időpontja egybeesik a 
Zöld Bicske Kft.-vel szerződésben állók – idei utolsó – zöldhul-
ladék szállításával.
Elektronikai és veszélyes hulladék begyűjtésének ideje és 
helyszíne:  2016. november 12. szombat 8:00-12:00
Általános Iskola hátsó parkoló
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Nagy örömmel adjuk hírül, hogy a 
Nagykovácsiban is lefolytattuk „A 
legszebb konyhakertek” – Magyar- 
ország legszebb konyhakertjei 
országos versenyt. A helyi verseny 
első díjazottjai közül Bányainé Pajor  

Gabriella és Monoki Péterné kertje 
országos díjazott lett. 

Pajor Gabriella a Normál kategóriában 
(50 nm felett), Monoki Péterné pedig  
a Mini (50 nm alatt) kategóriában  

kapott „Magyarország legszebb 
konyhakertje” országos díjat.
Szívből gratulálunk nekik és reméljük, 
mind többen követik majd példájukat, 
nevelnek kertjükben egészséges zöld-
séget és jövőre jelentkeznek kertjük-
kel „A legszebb konyhakertek” ver- 
senybe!

Nagykovácsi legszebb konyhakertjei 
„Magyarország legszebb konyhakertjei” közé tartoznak! 

Virágot Nagykovácsinak  
2016. évi eredményhirdetése

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony 
köszöntötte a résztvevőket és elmondta, hogy 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016-ban  
Bánóczi Margit képviselő asszony ötlete alapján 
indította el ezt a programot. 
Az Önkormányzat számára nagy öröm, hogy sokan 
jelentkeztek a versenyre és megmutatták kertjüket 
másoknak is.

A zsűri tagjai: 
Bánóczi Margit, Fábos Éva és Karlócainé dr. Bakai Eszter 
tájépítész

Kicsi virágos kert, balkonkert, teraszkert kategóriában
első helyezés most ebben a kategóriában nem lesz 
kiadva
 II. Nádudvari Istvánné 20.000 Ft 
III. Kriston Kinga és Jánosi Bálint 10.000 Ft 

Nagy virágos kert kategóriában
két első helyezett van
  I. Tóth Mihályné 40.000 Ft 
  I. Homola Mária és Csongor Lajos 40.000 Ft 
 II. Dr. Bátri Annamária 30.000 Ft 
III.  Homonnai Istvánné 20.000 Ft  

pénzjutalomban részesültek

Különdíjban részesült:
Bakó Sándorné 
Faragó Ferencné 
Mátyus Vendel

Legszebb konyhakertjeink taroltak
Vojczek Judit, helyi koordinátor (NATE)
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2016. 08. 23.-án 23 óra 40 perckor lakossági bejelentés érkezett a 
Rendőrséghez, miszerint bűncselekmény elkövetése van folyamatban 
a Nagykovácsi, Pilis utcában. A riasztott Budakeszi Rendőrőrs járőrei, 
a helyi Körzeti Megbízott, valamint a Készenléti Szolgálat polgárőrei 
menekülés közben elfogták a bűncselekmény elkövetőit.
A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított 
lopás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 
37 éves és egy 38 éves külföldi férfi ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottak bemász- 
tak egy nagykovácsi telekre, levágták a lakatot az ott lévő tároló 
ajtajáról, majd az udvarra szerszámokat és két fegyvernek látszó 
tárgyat pakoltak ki.
Amikor a szomszédok észrevették a bűncselekmény elkövetését, 
a gyanúsítottak elfutottak a helyszínről, azonban az összekészített 
tárgyak egy részét otthagyták. A bűncselekmény elkövetőinél 
megtalálták az ellopott fegyvereket vagy azok utánzatát. 
A gyanúsítottakat előállították a Budaörsi Rendőrkapitányságra, 
ahol a nyomozók kihallgatták őket. A további eljárást ellenük – 
szabadlábon hagyásuk 
mellett – a Budaörsi 
R e n d ő r k a p i t á n y s á g 
Bűnügyi Osztálya 
folytatja le.
Köszönjük a rendőrség 
és a polgárőrság ered- 
ményes munkáját.
Kérjük a lakosságot, 
hogy továbbra is fi- 
gyeljenek saját maguk 
és környezetük bizton- 
ságára.

Betörők elfogása 
Nagykovácsiban
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Német Nemzetiségi Önkormányzat

Pici kézen, öt ujjacskát számolva, aprócska gyermekeinknek szóló 
mondóka: ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte...
Ilyen – kicsit meseszerű történet – annak a keresztnek az újraállítása, 
amelyet  szeptember 18.-án vasárnap délután, ragyogó őszi napfény-
ben áldott meg Kemenes Gábor plébános atya, és amelyhez két kéznyi 
ujj kellett,  a történet  nem  mondóka , mégis talán  meseként hangzik.
Történt, hogy Szabó Gábor, szenvedélyes túravezető, az Öregiskola 

programjai között olvasható 
„jó ebédhez szól a séta” prog- 
ram gazdája, szűkebb és 
tágabb lakó környezetünk, 
erdőink mezőink rejtett tit-
kainak ismerője, megszál-
lott felfedezője, keresésbe 
kezdett: a honismereti anya- 
gokban említett, idős he- 
lyiek emlékezetében még élő 
pásztorkeresztnek nevezett 
feszület helye, esetleg töre-
déke után kutakodott. Egy 
megmaradt kép a keresztet 
szántón ábrázolja, amit azon-
ban az évtizedek alatt vissza- 
hódított az erdő, ezért nem 
volt egyszerű feladat, de végül 
a hajdan volt kereszt talapzata 
előbukkant a sűrű növényzet, 
és az avar alól. 
Szabó Gábor ezután Pataki  
Ildikóval, mint a polgármesteri 
hivatal civil referensével, és 
mint lelkes túrázóval felkere-

kedett, hogy támogatást nyerjen a turista út fejlesztéshez, amelynek 
egyik állomása a pásztorkereszt.
Ezután Polgármester asszony tá-
mogatásával, Szemessy Barbara 
alpolgármester asszonynak az 
illetékes hatóságokkal folytatott 
kitartó levelezésével írásban is 
szabad utat kapott a cselekvés.
Szabó Gáborék nekifogtak az 
alapkő kitisztításának. Az alapkő 
környékének fákkal bokrok-
kal benőtt nagyobb területét a 
Német Nemzetiségi Önkormány- 
zat közössége tisztította ki. A 
nagy mennyiségű ágat-bogat 
Klauser Balázs „zöldmoszkvics” 
szállította el, és egy újabb 
segítő a régi betontalapzatot is 
előkészítette.
A terület készen állt a fogadásra, 
de mi lesz a kereszttel?
Jelentkezett a következő „ujj” 
egy adományozó, akinek a 
nevét Kemenes Gábor atya, 
mint szervező és közvetítő szin- 
te végig titokban tartott előt- 
tünk: Az önzetlen jótevő Balla 
Tamás nagykovácsi lakos, aki 
piliscsabai fatelepéről Adyliget- 
re szállította a megmunkált 
tölgyfából ácsolt keresztet, hogy  
Erdélyi Tibor fafaragó művész 
kétkezi munkájával a keresztre 

feszített Krisztussal éljen 
tovább a kivágott tölgyfa.
A megáldás előtti utolsó 
nap, szállítás, felállítás, beto-
nozás, – sok-sok nagyujj és 
kisujj együtt – és a kereszt 
régi helyén áll.
Többféle története is-
mert. Egy pásztor halála 
miatt emeltek azon a he-
lyen egy fakeresztet, aztán 
1939 évben Pitz Frigyes 
szikvízkészítő kőkeresztet 
emelt. A múltba vesző em-
lékek szerint ez félig meg-
semmisült, ezért csonka 
keresztnek is nevezték, 
mielőtt végleg el nem tűnt. 
A felszentelés napján hal-
lottuk azt a legendát, hogy megfagyott asszonyok emlékére került 
hajdan felállításra...
Bármi volt is, bízunk benne, hogy ez a 2016. szeptemberi történet 
is tovább fog élni. Talán majd egy XXI. századi „legendaként” egy 
egyszerű, hétköznapi, szívet melengető összefogásról.

Ismét Kereszt áll 
a Telkibe vezető 
erdei út mellett
Dr. Klein Katalin



2015. március4

Fókusz

2016. október14

Nem, nem költöztünk el sehová, csak sokkal mozgékonyab- 
bá váltunk szeptember harmadik hetében, mi Kispatak 
Ovisok is. Az Európai Mobilitási hét eseményeibe már a 
legkisebbek is bekapcsolódtak. Szerencsések vagyunk, 
hogy olyan Szülői csapattal vagyunk megáldva, akiknek 
nem volt teher reggelente lecserélni az addig megszokott 
autót egy „zöldebb” megoldásra. Lehet, hogy csak egy 
kis pecsét miatt tették mindezt, gyarapítva a gyerkőc 
csoportjának pontszámát, de mi hisszük, hogy közben 
valami kis varázslat is történt. Az úton – mely időben így 
sokkal hosszabb lett – remek beszélgetések folytak, együtt 

csodálkoztak rá a reggeli Nagykovácsi szépségeire, sok-
sok ismerősre tudtak ráköszönni, akiket a suhanó kocsi 
ablakából eddig észre sem vettek. Nekünk, felnőtteknek 
talán fordult egyet az addigi megszokott világunk, és ha 
csak egy hétre is, de ráébredünk, hogy van élet az autónkon 
kívül is. Nem is akármilyen...
Köszönjük a gyalog-lábakat, a bicikliket, rollereket. Éljenek 
a talicskás-bevállalós apukák, és a Zsíros hegyet megjáró 
lovas kocsisok „táltos” paripáikkal együtt! 
A Nagykovácsi Kispatak Óvodában a legtöbb pecsétet 
szerző csoportok névsora:
Kaszáló utcai óvoda: BARACKFA csoport
Dózsa György utcai tagóvoda: CINEGE csoport
Száva utcai tagóvoda: SÜNI csoport

Mobil Ovi
Szabó Orsolya óvodavezető

Nagykovácsi idén is csatlakozott a Mobilitás Hetéhez, amely Európa 
szerte megrendezésre kerül 2002 óta. Idén Egészségnappal, 
Sportágválasztóval, Útlezárással és egy hétig tartó autómentes 
iskolába-jutással hívtuk fel a figyelmét kicsiknek és nagyoknak 
a mozgás és egészséges életmód gyakorlására ezzel együtt a 
környezetünk védelmére. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a hét programját 250.000,– 
forinttal támogatta.
A Kispatak Óvodában és a Nagykovácsi Általános Iskolában 
pecsétgyűjtő versennyel biztattuk a gyerekeket, hogy gyalog, 
kerékpárral, rollerrel menjenek oviba, suliba. Az 5 napig tartó 
versenyben a gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtötték a pecséteket, a 
hűvösebb idő ellenére is sokan autó nélkül érkeztek. 
A gyerekek lelkesedése ráragadt a szülőkre is. A hegyről néhány apuka 
talicskával tolta le a gyerekeket a suliig és az utolsó nap lovasszekér 
szedett össze majd 40 gyereket a faluból. 
Több szülő mondta, hogy a hét leteltével is gyalog vagy kerékpárral 
jönnek reggel a suliba. Sokan megköszönték a kezdeményezést.
Nagykovácsiban az óvodai és iskolai nevelés erősíti a gyerekekben, 
hogy fontos a mozgás és a tiszta levegő. Köszönet az óvónéniknek, a 
tanároknak a sok erőfeszítést és a szülőknek a közreműködést! 

Pataki Ildikó intézményi és civil referens
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A vért a 20. század eleje óta használják, mikor is a különböző vércsoportok meghatározásának 
köszönhetően a donort és a beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már a  
gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. Nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél és a  
gyógyszerek gyártásánál is nagy szerepet játszik.

A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete első szervezett véradását 
2016. szeptember 17-én tartotta az egészségnap keretében!

Ezen a napon 67 fő megjelent véradó volt, ebből 49 fő adott vért, 
16 új véradót is köszönthettünk, akiknek egy kis ajándékkal kedveskedtünk!

Alapszervezetünk ezúton szeretné megköszönni a lakosság bizalmát. 
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel, hogy életet ajándékoztak!  

Soron következő véradásunkat
2016. november 16-án tartjuk, az Inkubátorházban!

 Balássy Dávid  Tinkó-Bódi Szilvia
 Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet
 elnöke titkára

„Adj vért, 
ajándékozz életet...”

Autómentes hét, egy újabb hét amikor a kis ovisok apró lábaikkal 
igyekeznek az óvodába eljutni szüleikkel. A mi csoportunk tagjai is ezt 
tették: a szülők gyalogosan, rollerrel, biciklivel és talicskával érkeztek 
az oviba és boldogan számolták a csoport pecsétjeit. Az utolsó nap 
reggelén lovaszekér vette át a szülők szerepét: megállóhelyeken vette 
fel a kocsi a kicsiket, közben a nagytesókkal bezötyögtek az iskolába 
és végül kipirult arccal érkeztek az oviba. Kislányom boldogan számolt 
be a sok-sok mosolyról és integetésről amit útközben kaptak. Miután 
felszállt a szekérre, s lassan, tényleg lassan távolodtak, úgy éreztem, 
hogy kár, hogy vége a hétnek mert a szekér hangulata ráébresztett, 
hogy lelassultunk mind: gyerekek, szülők egyaránt. Milyen jó lenne így 
maradni. És milyen jó, hogy itt élünk Nagykovácsiban! S ha megint 
megkérdezi egy ismerősöm, hogy: Ugyan már mi a jó Nagykovácsiban? 
Akkor megmutatom nekik a fotót! Vagy a Tájolót!
Köszönjük, az összes szülő nevében!

Cinegék szekérháton!
Egy Cinege fióka édesanyja
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Nagykovácsi Általános Iskola

Június 20-án két busz gurult ki Nagykovácsiból, tele izgatott gyerekekkel. 
A cél az inaktelki néptánctábor volt. Megérkezés után a sátorverés, ren-
dezkedés és végül a falunézés következett.
Inaktelke egy picinyke falu, tele régi, csodálatos házakkal, amiknek nagy 
részében már nem lakik senki. Egy kicsi iskola van ugyan, meg egy bol-
tocska, de azon kívül más nem. Hamar megismertük az egész telepü- 
lést és az embereket, így minden otthonossá vált.

Kati néni volt a házigazdánk, aki már a kilencvenes éveiben járt. Nagyon 
kedves és vidám volt. Gyönyörű népművészeti tárgyai voltak, és ugyan 
az a tisztaszoba díszelgett a házában, mint a régi időkben. Megtaláltuk a 
gyönggyel kihímezett viseleteit is, mindent megmutogatott.
Első nap még nem táncoltunk, mert a zenészek még nem érkeztek meg. 
Énekeltünk, kézműveskedtünk és csak nevettünk és nevettünk.
Szerdán megkezdődött a táncoktatás. Délelőtt és délután is volt egy-egy 
óra, a maradék idő viszont a miénk volt. Ilyenkor várfoglalóztunk, tár-
sasoztunk, fagyiztunk és pihentünk.
Esténként nagy táncházakat csaptunk a csűrben, ahova még a falubeliek 
is eljöttek és velünk mulattak. 
Egyik este hívott anya, a bizonyítványom eredményével: kitűnő lettem, 
e mellett a 2. év diákja! Majd szétvetett a boldogság, így a táncházban 
nagyot buliztam a barátaimmal. A végére szörnyen megszédültünk.
Lefekvés után a sátrakban még nagy volt a zaj. Nem lehetett csöndet te- 
remteni, de egy idő után mindenkit elnyomott az álom a fáradtságtól.

A búcsúzkodás az egész tábornak nehéz volt. Egyeseknek még egy-két 
könnycsepp is legördült az arcán. Nagykovácsiban azért senkinek nem 
kellett mondani, hogy ugorjon a szülei nyakába.

Nyári élmény
Géró Anna Csenge 8.a

Szeptember 9-én, a nagykovácsi általános iskolások újra közös énekléssel 
ünnepeltek a Magyar Dal Napját.
Népdalkincsünkből három éneket adott elő Simon Zselyke tanulónk, 

majd az ötödikesek 
előéneklésével közel 
hatszáz gyerek vissz- 
hangozta: Érik a 
szőlő..., Hull a szilva..., 
Erdő, erdő, erdő...
A napsütéses szep- 
temberi időben 
még a Templom téri 
járókelők is megálltak 
egy pillanatra a vidám 
éneklés hallatán.

A Magyar Dal Napján
Tábi Gyöngyike ének-zene tanár

A Nagykovácsi Rézpatkó 
Néptáncegyüttes ifjúsági 
csapatával szeptember 
17-én részt vettünk a mai 
Szlovákia területén fekvő 
Érsekújvári Szüreti Mu-
latságon. 
A néptánccsoport tag-
jai nagyobb részben a 
Nagykovácsi Általános 

Iskola mostani, illetve tavaly elballagott tanulói, és pár külsős ifjú, akik 
a NAMI keretein belül őrzik a magyar néptánc hagyományait Huszárné 
Czene Zsuzsa vezetésével.
Ez a rendezvény egy egész napos nemzetközi „folklór találkozó”, főként 
magyar anyanyelvű résztvevőkkel. Magyarországot a mi csapatunk 
képviselte. A csoportok nagy része a Szlovákiában élő magyarokból 
tevődött össze, s szlovák csoportok is jelen voltak.
A lelkes szervezők minden földi jóval ellátták a csapatot, ebédet, uzson-
nát, vacsorát kaptunk bőségesen. 
A néptánccsoport szatmári és mezőségi táncokkal lépett fel, Ollé Te-
odóra és Bíró Bálint (5. o.) jobbágytelki táncot adtak elő, Géró Csenge 
(8. o.) rábaközi, Simon Zselyke (5. o.) magyarlapádi népdalcsokorral állt 
a közönség elé. A színpadra lépéskor nagy bánatunkra elkezdett esni az 
eső, de percek alatt a gyönyörű napsütés szivárványt varázsolt a táncosok 
fölé, és a kiérdemelt nagy taps is fokozta az örömünket. A még nem em-
lített fellépő táncosok: Rácz Dorka, Bolla Anna, Győrffi Emese, Horgas  
Johanna, Krisch Ákos, 
Kocsis Kristóf, Kostyál 
Ubul, Szabó Bence, Papp 
Krisztián. Kísérő tanárok: 
Meszlényiné Ritli Márta, 
Kutiné Tünde.
Pár előadást még mi is 
végignéztünk, azután 
hazafelé vettük az irányt. 
A Szlovákiát és Ma- 
gyarországot összekötő 
párkányi híd előtt leszálltunk a buszról, és a kivilágított Esztergomi  
Bazilika fényeit csodálva a sötétben átballagtunk a hídon.
Szép és fáradságos volt a napunk, de sok magyar embernek örömet tud-
tunk okozni azokkal a táncokkal, amik még az összetartozásunkat jelentik.

Érsekújvári vigadalom
Kuti Imréné tanító
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Nagykovácsi Általános Iskola

A Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusai és tanulói köszönettel 
és hálával tartoznak azért a nem kevés anyagi ráfordításból megvaló-
suló felújításokért, beruházásokért, amiket a nyár folyamán sikerült 
a Nagykovácsi Önkormányzat, az Alapítvány és a szülők jóvoltából 
létrehozni.
Mi történt az iskolában a nyári pár hónap alatt? A Nagykovácsi 
Önkormányzat, ahogyan eddig sem, most sem hagyta magára az 
iskolát, és a költségvetéséből biztosított számunkra 9 millió 400 ezer 
Ft-ot, amivel, mint dologi kiadással gazdálkodhattunk. Ha bejárjuk az 
iskolát, megláthatjuk, hogy nagyon sok tanterem, folyosó megújult, 
megszépült a festés által, hiszen ebből a keretből tellett rá. Az első 
emeleten a titkári és a tanári előtti rész a folyosó végéig linóleumoz-
va lett. Informatikai eszközök vásárlására is futotta, például interak-
tív táblákra is. Az épületben iskolai bútorok és beépített szekrények 
beszerzése és beépítése is megtörtént, az udvaron is több új kerti bú-
tor várta, hogy csemetéink birtokba vegyék. 
Új hangosító berendezés került felhelyezve a tantermekben és a 
folyosókra, így változott meg még a csengetés is: a régi kerregőt 
leváltotta egy barátságosabb zajforrás. A hangosító berendezés 

lehetőséget teremtett tanulóink számára akár az iskolarádió elindí-
tásához is. Köszönjük Polgármester Asszonynak, és az Önkormány- 
zatnak, hogy ezt számunkra lehetővé tették! 
Az Alapítvány hozzájárulása is jelentős volt a beruházásokhoz: infor-
matikai eszközök, sötétítő függönyök kerültek beépítésre.
Köszönjük a tevékeny 3. c osztály szüleinek a tantermük kifestését, 
igen szépre sikerült. Köszönjük Kubányi Zoltán szülőnek, hogy 100 
ezer Ft-tal járult hozzá az új beépített szekrények létrehozásához. 
Köszönjük az Alapítvány és a szülők támogató hozzáállását is!
Ebben a szép, felújított környezetben kezdődött el tehát az új, a 
2016-2017-es tanév, 
amelyben kis közös-
ségünk apraja-nagyja 
azt reméli, hogy bár 
az eredményekért 
meg kell küzdenünk, 
és tudjuk, a tanítás 
gyökere néha keserű, 
de a gyümölcse annál 
édesebb lesz! – hogy 
Arisztotelész egy gon-
dolata is lelkesítsen 
minket.

Nyári beruházások
Fehér Imre intézményvezető

Minden sportot kipróbáltak és minden nap autó nélkül érkeztek csokit 
kaptak:
3a Ács Kira 14 pontos
4c Andersen-Soós Emma 14 pontos
4c Baltay Kolos  14 pontos
4c Manjate Kiara 14 pontos
4c Tory András 14 pontos
5b Márta Csenga 14 pontos
5c Pál Zsófia 14 pontos
7a Rákóczi Bianka 14 pontos
 
 PECSÉTGYŰJTÉS összesítéséből az alábbi eredmények lettek:
 3. helyezett müzlit kap ajándékba   
felsős 5.c; alsós 3.a  
 2. helyezett müzlit kap ajándékba   
felsős 5.b; alsós 2.c  
 1. helyezett müzlit és 50.000 forintot, amit valamilyen élményre 
költhet
 felsős 7.a   
 alsós 4.c  
Akik a legtöbb pontot gyűjtötték idén, a 4.c. A LEGKÖRNYEZETTUDA-
TOSABB OSZTÁLY címet nyerte el.
Tortát kap ajándékba az a 2 osztály, amelyből a legtöbb szülő jelent 
meg a Vöröskereszt véradásán. Ez az 1.c és a 4.c 
KÖSZÖNJÜK A SZÜLŐKNEK

MOBILITÁSI HÉT 
EREDMÉNYEI
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NATE hírek – Civil

Környezeti problémáink tekintélyes hányadát okozza az, hogy a fo- 
gyasztói társadalom elképesztő mennyiségű hulladékot termel. Min-
den háztartásban a hulladék mintegy harmada zöldhulladék. Ebből 
morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű, magas szerves anyag tar-
talmú anyag, azaz komposzt készíthető könnyedén.
A komposztálás révén kerti és konyhai zöldhulladékainkból bioló- 
giai lebontó folyamatok révén kiváló talajjavító anyagot nyerhetünk. 
E folyamatban élőlényfajok százai vesznek részt, hatalmas tömeg-
ben. A teljesség igénye nélkül: rovarlárvák és férgek aprítják fel apró 
darabokra a növényi maradványokat, így biztosítva a nagy felületet 
ahhoz, hogy mikrogombák és baktériumok sokasága befejezhesse 
a lebontási folyamatot. A komposzt biológiailag aktív, magas hu-
musztartalmú anyag. A hasznos tápanyagok biztosítása mellett 
– szemben a műtrágyákkal – nagyban javítja a talaj szerkezetét, 
szellőzését, hő- és vízgazdálkodását, s mindezt mellékhatások nélkül. 
A benne lévő hormonhatású anyagok serkentik a növényi növeke-
dést. A nehezen oldódó ásványi tápanyagok, mikroelemek a növé-
nyek által felvehetővé válnak. A talajban esetleg előforduló méreg- 
anyagokat felületén megköti. Fokozza a növények ellenálló-képessé-
gét a kórokozókkal, kártevőkkel szemben.
A komposztálással jelentősen csökkenthetjük a kukába kerülő sze-
mét mennyiségét, kímélve pénztárcánkat. A kevesebb hulladék 
csökkenti annak ártalmatlanítási költségeit, növeli a hulladéklerakók 
élettartamát és csökkenti a szállítási igényeket, azaz hozzájárul szén-
dioxid lábnyomunk csökkentéséhez is. 
Az ideális komposztáló jól szellőző, hogy oxigénhiány sehol se for-
duljon elő, mert ott rothadás indul be. Lehetőség szerint legyen 
szétszedhető, így lesz egyszerű a feltöltés és a kész komposzt kiter-
melése. 
Komposztáló keretünk készülhet falécből, raklapból (kicsi az ökoló-
giai lábnyomuk).  A műanyag keretek drágák, egyes típusaik nem 
szétszedhetők, ökológiai lábnyomuk nagy. A fémhálós típus a leg- 
tartósabb, de az előállítása, karbantartása során sok a káros anyag  
kibocsátás.

Komposztálónkat félreeső, árnyékos helyre célszerű telepíteni. 

És hogy mi kerülhet a komposztba? Zöldség- és gyümölcsmaradékok, 
kávézacc, teafű, virág, kisebb ágak, fahamu, tojáshéj (összetörve), il-
letve fűnyesedék egyaránt belekeverhető.

A lehullott levelek is a komposztba valók, sőt a lombhullás utáni gereb- 
lyézést is megspórolhatjuk a fűnyíró használatával és az apríték sok-
kal gyorsabban fog lebomlani. Mindmáig tartja magát az a hiedelem, 
hogy a gesztenye, dió, tölgy vagy platán levelet célszerűbb elégetni, 
mert ezekkel mérgező anyagok kerülnek a komposztba, s nem bom-
lanak le. Nos, ebből csak annyi igaz, hogy lassabban bomlanak le, de 
két év alatt vagy ideális körülmények között akár egy év alatt ezek a 
levelek is komposztálódnak.

Ne kerüljön a komposztba beteg növényi maradvány, magvas gyom, 
indás vagy futónövények szára, tarack,  ételmaradék, csont és hús.

Figyeljünk arra, hogy váltogassuk a zöld és barna (fás) rétegeket, de 
szórhatunk közé kevés agyagos talajt, kőzetlisztet is. Ez utóbbival 
javítjuk ásványi anyag tartalmát.

Minél kisebb darabokban (2–5 cm) kerülnek a komposztba az alap- 
anyagok, annál jobb. Ügyeljünk arra, hogy a gyepnyiradék ne kerüljön 
rá túl vastag rétegben, mert könnyen berohad. Fontos, hogy ne szá- 
radjon ki, mert a benne nekünk dolgozó apró élőlényeknek szük-
ségük van nedvességre. Olyan legyen, mint a nedves szivacs: nem 
száraz, de nem is csöpög. Esős időszakban érdemes letakarni, hogy 
ne legyen túl vizes.

A komposztot 4–6 hetente célszerű átforgatni, átforgatás után már 
ne tegyünk bele friss anyagot.
Az érett komposzt szerkezete laza, morzsalékos. Illata az erdő földjére 
emlékeztet. Felhasználáskor a talaj felszínén terítsük szét vagy seké-
lyen dolgozzuk be. 
Ha komposztunk bűzlik, akkor elrontottunk valamit, nem kellően 
levegős a halom, ezért a korhadás helyett benne a rothadás dominál. 
Gyorsan forgassuk át, esetleg keverjünk bele lazító anyagokat, pl. fa-
forgácsot vagy apróbb gallyakat.
Részletesebb útmutatót, tanácsokat olvashatunk a NATE honlapján 
(www.nate.hu).
A komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy sze-
mélyesen is tegyünk valamit bolygónkért és gyermekeink élhetőbb 
jövőjéért!
Október 10-e a Komposztálás Napja! Nem más ez, mint egy orszá-
gos mozgalom ünnepnapja. Kedves Nagykovácsiak, csatlakozzunk 
mi is minél többen ehhez a mozgalomhoz!

Jó komposztálást kíván a NATE!

Komposztáljunk!
Vojczek Judit és Peregovits László (NATE)

Kedves Játszóterezők!

A Zsíroshegyi Egyesület szeretne mindenkit elhívni,  aki  használja a 
játszóteret, hogy együtt tegyük rendbe, a mi kis parkunkat! 
Feladatok: falevelek összegereblyézése, a hinták alatt a homok 
rendbetétele, a mászóka és szaletli lefestése. 
Időpont: 2016. október 22. szombat reggel 9-től.
Helyszín: Csillagfürt Park (Erdősétány Gerecse u. sarok)
Amit hozzatok magatokkal: gereblye, lapát, kapa, nyesőolló, ecset, 
kesztyű.
Fűmagot, virághagymákat és növényeket is lehet hozni, hogy még 
szebb és virágosabb legyen a parkunk!
Mindenkit szeretettel várunk

Csillagfürt Park  
őszi rendbetétele
Zsíroshegyi Egyesület
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Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Az Egészségügyi Világszervezet 1993-ban hozta létre a Szoptatás  
világhete-Szoptatás világnapja elnevezésű kampányt, melynek 
célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás előnyeire és az anya- 
tejes táplálás jótékony hatásaira. 
Ennek a kampánynak a keretein belül világszerte tartanak egész-
ségügyi témájú, megelőző jellegű rendezvényeket. Magyarországon 
a védőnők mindennapi munkájához hozzátartozik, hogy már a 
várandósgondozás során felhívjuk a figyelmet ezekre a pozitív ha-
tásokra.

Idén, szeptember 22-én került megrendezésre rendezvényünk az 
Öregiskola Közösségi Házban. Megtiszteltek jelenlétükkel és nyitó 
beszédet hallottunk Szemesy Barbara Alpolgármester Asszonytól 
és Remeteszőlős Polgármesterétől, Szathmáry Gergelytől,  majd a 
Szőlőszem Óvoda Manó csoportja mutatta be ünnepi műsorát. 
Ezután Dr. Hazai Eszter megtartotta Baba-elsősegély címmel 
előadását. Az előadó a hirtelen kialakuló akut helyzetekre helyezte a 
hangsúlyt, így a félrenyelés és az újraélesztés került középpontba, a 
jelen lévő anyukák pedig ki is próbálhatták a csecsemő újraélesztést. 
Őt követően Futó-Molnár Ilka következett, aki a Kangatraining 
elnevezésű szülés utáni regenerációs tornáról szükséges tudni-
valókat ismertette és egy videó segítségével be is mutatta azt. Meg-
tudtuk, hogy hamarosan Nagykovácsiban is lehetőség lesz, ez a ba-
bával együtt végezhető torna. 
Az előadások végeztével a jelenlévők a helyi vállalkozók felajánlásai- 
nak köszönhetően kedvükre válogathattak a finom süteményekből 
és innivalókból, illetve zárásként szintén a helyi vállalkozók felajánlá-
sainak köszönhetően minden résztvevő tombola ajándékot kapott. 
Rendezvényünk családias légkörben, sikeresen lezajlott, remélem a 
részt vevő anyukák hasznosnak ítélték meg a programot. 
Ezúton szeretnénk ismételtem megköszönni előadóinknak a hasznos 
előadásokat, az óvodásoknak a lelkiismeretes felkészülését és a vállal- 
kozóknak a támogatását is. 
Támogatóink: 
Ceumed  Kft., Cédrus Patika, Csernus Zöldség-Gyümölcs, Honi 
Coop, HIPP Kft., Ildikó Virág Ajándék Bolt, Irka-Firka Papír és Aján-
dék, Kovács Cukrászda, Ludwig és Mentesi Kft., Mobil Uh Egész-
ségügyi Szolgáltató, Rozmaring Kft., Szent Sebestyén Gyógyszer-
tár

Anyatejes 
Világnapi Rendezvény

Kedves Szülők!
A fejtetvesség leggyakrabban a különböző gyermekközösségekben 
(elsősorban az óvodákban és általános iskolákban) fordul elő, világ- 
szerte. Leginkább a 3-12 éves korosztály érintett. Az alábbiakban rövi-
den összefoglaljuk a fejtetvességgel kapcsolatos legfonto- 
sabb ismereteket és a védekezés lehetőségeit. Ártal- 
muk elsősorban a vérszíváskor a szervezetbe 
jutó anyagok miatt kialakuló viszketés és 
ennek következményeként a vakarózás, 
amely felsebzi a bőrt és így másodlagos 
bőrgyulladáshoz vezethet. A fejtetű köz-
vetlen érintkezéssel terjed (például: fe-
jek összedugásával), de fertőző beteg-
séget nem terjeszt.
A fejtetű (Pediculus humanus capitis) 
szárnyatlan, szürke-világossárga kül-
takarójú, vérrel teleszívott állapotban 
piros, később feketés színű, 2,5-4,5 
mm nagyságú, ovális alakú rovar. A 
petéből (más néven serkéből) 7-8 nap 
múlva kikelő lárvát két további, fokoza-
tosan növekvő nagyságú lárvastádium 
követi, végül az utolsó vedléssel jelennek 
meg az ivarérett, szaporodóképes tetvek, 
amelyek kizárólag emberi vérrel táplálkoznak. 
A kifejlett nőstény az ovális alakú serkéit erős  
cementanyaggal, szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. 
A legtöbb serke rendszerint a halánték- és tarkó- tájon található.
A fejtetű elsősorban közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban 
úgy, hogy játék közben (pl. fejek összedugásával, birkózással, sugdolózás-

sal) a gyerekek feje egymáshoz ér. Azonban egyik személyről a másikra  
bizonyos, közösen használható tárgyakkal (pl.: sapkával, fésűvel, haj- 
kefével) is átvihető.

Az 1997. évi CLIV (egészségügyi) törvény 73. § (2) bekezdésének értelmé-
ben a közösségben tartózkodó tetves gyermek kezelése a szülő köteles-
sége!

Az élősködő rovarok alkalmas tetűirtó szerek a gyógyszertárban, esetleg 
a drogériákban vásárolhatók meg. A megvásárolt irtószert minden eset-

ben a címkén lévő használati utasítás szerint, nagy gondosság-
gal alkalmazzuk! A tetűirtó szeres kezeléstől elpusztult 

serkéket a gyermek hajáról távolítsuk el, ugyanis a 
serkementesség jelzi, hogy a kezelés során gon-

dosan jártunk el. Mivel a serkék a hajszálak-
hoz cementszerű anyaggal rögzülnek, az 

elpusztult serkék eltávolítása gyakran nem 
könnyű. Az elhalt serkék eltávolítását 
ecetbe mártott sűrűfésűvel végezzük, 
vagy a serkét a hajszálról két körmünk-
kel, esetleg csipesszel húzzuk le, vagy 
egyszerűen vágjuk le a hajszálat. A 
fésűn, kefén található fejtetvek néhány 

perces forró vízbe mártással, a sapkán 
levők pedig mosással pusztíthatók el.

Mivel a tetvesség megelőzhető, ezért 
javasoljuk, hogy tartson otthon a házi-

patikában tetűirtó vagy fejtetűriasztó  
szert és amennyiben az iskolában/óvodában 

fejtetvességről értesül, a gyermek kezelését annak 
megelőzése érdekében végezze el.

Forrás: Országos Epidemiológiai Központ 3. számú módszertani levele 
a tetvesség elleni védekezésről

Fejtetvesség elleni 
védekezés
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U9 - Fiatal Sólymok szárnypróbálgatásai
A nyári szünet után szeptembertől újra  
megelevenedett a füves pálya Nagykovácsiban: 
a Sólymok kis csapatai munkához láttak. 
Az U9-es társaság nyári tábora nagyon jól 
sikerült, ez már az évad elején kiderült abból, 
ahogy együtt játszanak, dolgoznak a srácok. A 
jó közösség mindig vonzza az új embereket 
- ennek köszönhetően kilenc új sólyomfióka 
próbálgatja nálunk szárnyait a tavalyi csapat 
tagjaival együtt. Az első, perbáli BOZSIK - tornán 
is hengerelt a Sólymok csapata: az U9 három 
győzelemmel és egy döntetlennel kezdte az 
évet! A közös munka folytatódik, alig várjuk, 
hogy újra pályára léphessünk!

Kováts Szabolcs U8-U9 edző

U11 - Szép sikerek a Bozsik tornákon
Éppen elkezdtük a korosztályos munkát az 
U11-nél, és már az első héten Bozsik tornán 
nyitottunk. Kibővült a csoportunk Páty és 
Biatorbágy kis focistáival. Az első tornát 
Perbálon rendezték, ahol ragyogó időben 
játszottunk remek és sikeres meccseket 
Biatorbágy, Páty és Telki csapataival. A kezdeti 
megilletődöttségből sikerült hamar átvenni 
a játék irányítását és szép gólokkal, tetszetős 
támadásokkal rukkolt elő a csapat. A 6+1-es 
játékrendszert, a csapatrészek összehangolt 
mozgását leginkább ezeken a mérkőzéseken 
tudjuk gyakorolni, így örültem, hogy rá két 
hétre újabb tornára voltunk hivatalosak, 
ezúttal Biatorbágyon, kiváló műfüves pályán 

mérkőzhettünk.
Sokszor elmondtam, hogy ezeken 
a Bozsik tornákon az eredmény 
egyáltalán nem lényeges, inkább a 
csapatjáték és az egyéni képességek 
fejlődésére kell a hangsúlyt fektetni, 
de persze a gyerekek számon tartják 
hány meccset is nyertünk és hány 
szép gólt sikerült szerezni. És hát 
valóban ez a játék sava-borsa, 
ha minél több szépen felépített 
akcióból látványos vagy éppen apró 
kis gólokat tudjunk szerezni. 

A biatorbágyi torna különösen pikáns volt, 
hiszen a késő délutáni meccseink már 
villanyfényes hangulatban zajlottak, érdekes 
élményt adva a srácoknak.
Mind a perbáli, mind a biatorbágyi tornán 
látottakkal elégedettek lehetünk, kifejezetten 
szépen teljesítettek a gyerekek, de persze van 
hova fejlődni. Perbálon több poszton - többek 
között a kapuban - is remek teljesítményt 
nyújtott Yeomans Patrikot, míg Biatorbágyon 
kimagasló védőmunkájáért Péter Áront illette 
külön elismerés. Áron teljesítményét emeli, 
hogy védőink betegsége miatt került erre a 
posztra, ahol még nem is játszott és igen magas 
színvonalon, stabilan, megbízhatóan teljesített, 
előretörésekre is vállalkozott, 
gólokat is szerzett.
Herold István U10-U11 edző 

Megjött az ősz és elindult 
a 2016/2017-es fociszezon

Szeptembertől elkezdődött az új bajnoki 
szezon. Erre való tekintettel szerveztük meg 
alapozó táborunkat augusztus közepén, hogy 
csapataink felkészülhessenek az előttük álló 
mérkőzésekre. Idén a megnövekedett létszám 
adta lehetőségeket kihasználva a 4 gyermek 
(FU14, FU12, LU13, LU11) és 1 felnőtt (senior) 
csapatunkból 3-at neveztünk be az Országos 
Gyermek Bajnokságra. (OGYB) 
FU14-es és LU13-as csapataink szeptember 
17-én kezdték meg szereplésüket az idei 
versenysorozatban. 
Az FU14-es fiú csapatunk Szentendrére 
utazott, ahol az alapszakaszban szereplő 
Budaörs II. illetve a Gödöllői Főnix ISE 
csapataival mérhették össze tudásukat. Tavaly 
Budaörs bizonyult erősebbnek, így most is így 

indultunk neki a meccsnek. Szerencsére hamar 
kiderült, a nyári munka és az alapozás meghozta 
az eredményt, nagyon szép technikás és 
összeszedett játékkal a meccset döntetlenre 
hoztuk. Kis szünet után következett a Főnix 
ISE csapata. Őket még nem ismertük, így 
meglepetésre az első félidőben jócskán 
elhúztak az eredménnyel. A második félidőre 
sikerült kiismernünk a taktikájukat, de már 
csak kapaszkodtunk az eredmény után. Végül 
is sikerült a hátrányunkból jócskán lefaragni, 
de így is 5 góllal bizonyultak jobbnak. Az új 
versenyszabályok alapján mindkét mérkőzést 
a javunkra írták, mivel ellenfeleink nem a 
megfelelő létszámmal szerepeltek. Így most 
az első alapszakaszi meccsek után a tabella 2. 
helyét foglaljuk el a srácokkal.

LU13-as lányaink Örkénybe 
utaztak, ahol a helyiek csapatával 
mérhették össze először 
tudásukat. Nekik most kezdődött 
el a „beszoktatás”, hiszen 
életük első bajnoki mérkőzését 
vívták. Összeszedett, kreatív 
játékkal győzedelmeskedtek 
nagylányaink! Kis szünet után 
következett a második meccs, 
ahol az ellenfelünk az erősebb 
felállású Budaörsi lánycsapat volt. 
A mieink igen szoros mérkőzést 
hoztak, de végül alulmaradtak 
a más sokkal több rutinnal 

rendelkező Budaörs ellen. Az eredmény így 
is gyönyörű! Nagyon büszke vagyok rájuk! 
Jelenleg az első alapszakaszi mérkőzéseik után, 
nagylányaink a tabella 3. helyét foglalják el.
Szép számmal érkeznek hozzánk az új 
gyermekek, akik szeretnék magukat kipróbál- 
ni a kézilabda világában. Nagy boldogság 
számomra, hogy egyre többen választják ezt 
a remek sportágat, amit pár év alatt sikerült 
meghonosítanunk Nagykovácsiban.
Senior csapatunk is szépen 
növekszik. Egyre több anyuka 
és apuka választja délutáni sport 
elfoglaltságként az edzéseinket. 
Hajrá felnőttek!
Továbbra is várjuk mind a gyermekeket, mint a 
felnőtteket csapatainkba.

ELINDULT AZ ÚJ SZEZON A KÉZILABDÁBAN IS
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE
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A NUSE minden korosztályában megkezdődött az őszi 
szezon. U7-es, U9-es, U11-es és U13-as korosztályaink 
túl vannak az első Bozsik-tornákon. Lelkesedésük, 
győzni- akarásuk és tudásuk töretlen. Büszkék vagyunk 
rájuk! Körzetünk Bozsik-tornái mindig jó hangulatúak, 
köszönhetően az egyesületek közötti baráti kapcsolat-

nak. U14-eseink megkezdték menetelésüket az idei bajnokságban. 
U16-ban és U19-ben Solymárral közös csapatot indítottunk. U16-os 

csapatunk újjáalakulóban van (2000-es „veteránjaink” már az U19-et 
erősítik). U19-es csapatunk az első 3 mérkőzés után veretlen! Sőt, a 
legutóbbi Pilisvörösvár elleni meccsünket döntetlennel fejeztük be (a 
88. percben kaptuk az egyenlítő gólt), úgy, hogy sérülés miatt 10 fővel 
hajtottak végig a srácok és mezőnyjátékos állt a kapuban (aki fantasz-
tikusan védett). Gratulálunk a fiúknak! 

Nagy örömünkre idén lefedésre kerül az iskolai rekortán foci pálya, 
így egy helyszínnel több áll majd télen is rendelkezésre ahhoz, hogy 
edzést lehessen tartani. Természetesen ez nem old meg még mindig 
minden gondot, hiszen több egyesület, több korosztály és rengeteg 
gyerek között kell sakkozni az időpontokkal. Az önkormányzat segít-
ségével azonban sikerült kompromisszumra jutnunk és ennek ered-
ményeképpen kevesebbet kell utaztatni gyerekeinket az edzésekre. 

Reméljük, idén is hosszú, meleg, csapadékmentes 
őszünk lesz, így a hétfői, csütörtöki és pénteki 
napokon a focipálya megtelik piros mezes NUSE-
sportolókkal!

Továbbra is várjuk fiúk és lányok jelentkezését egyesületünkbe 5 éves 
kortól 19 évesig!

NUSE – 2016. szeptember

A korábbi évekhez hasonlóan idén is képviselteti magát a 
Nagykovácsi SE a Pest megyei öregfiúk labdarúgó bajnokság-
ban. A csapat magja évek óta változatlan, ez egészül ki minden 
évben a korcsoportba (’U34’) beöregedő játékosokkal. Ebben a 
szezonban további 9 öregfiúk csapat került a Nyugati csoportba, 
akikkel fiaink összemérik majd az erejüket. Az első mérkőzéseket 
már le is játszottuk, a szezonnyitón sima vereséget szenvedtünk 
Visegrádon, de hazai pályán javítani tudtunk a Leányfalu 4:1-es 
legyőzésével, majd a folytatásban Solymáron szenvedtünk szo-
ros vereséget.
A hátralévő őszi mérkőzések a következő időpontokban lesznek 
(nagy betűvel a hazai találkozók):
2016. október 4. 16:30 NAGYKOVÁCSI – PILISSZÁNTÓ
2016. október 10. 16:00 Pomáz – Nagykovácsi
2016. október 17. 15:30 Piliscsaba – Nagykovácsi
2016. október 25. 15:30 NAGYKOVÁCSI – PILISSZENTIVÁN

Öregfiúk csapat 
Nagykovácsiban
Bugyjás Attila

Minden évben komoly fejtörést okoz az Önkormányzatnak a sporthoz 
kapcsolódó infrastruktúra beosztása. Sok a csapat, sok a gyermek, sok 
a sportág – de sajnos kevés a pálya.
Idén sem volt ez másképp. A kisebb sportágakkal nem is volt probléma 
– ezek jelentették a fix pontot az órarendben. Nagyobb gondot okozott 
a NUSE és a Sólymok csapatainak és szakosztályainak beosztása –, 
hiszen ezekben a csapatokban a legmagasabb a gyereklétszám.
Ebben az évben komoly könnyebbséget jelent, hogy októberben 
lefedésre kerül az iskolai rekortan pálya, így biztosítva az egész éves 
használatot.
Bekértük az egyesületektől az igényeket, de akárhogy alakítottuk a 
beosztást, valami mindig hibádzott, így a legegyszerűbb megoldás 
az egyesületi kerekasztal volt. A Sólymok és a NUSE vezetői 
kompromisszumra készen ültek asztalhoz – melyet ezúton köszönök 
meg nekik.
Több mint egy órás tárgyalás után végül olyan beosztást sikerült 
kialakítanunk, amely mindkét csapatnak megfelel, figyelembe véve a 
szakosztályokat, korcsoportokat, és a fő edzésnapokat.
Szeptember közepén már megindulhattak az új beosztás szerinti 
edzések. Ezúton szeretném megköszönni a szülők rugalmasságát is, 
hogy csemetéik különóráit az edzésekhez igazítják.

Innentől szóljon minden a sportról! Ne azt nézzük, hogy ki melyik 
csapatban focizik vagy kézilabdázik, 
hanem legyünk büszkék arra, 
hogy sorra hozzák a gyerekek az 
eredményeket.

Hajrá Sólymok! Hajrá NUSE!

Egyesületi kerekasztal
Szemesy Barbara alpolgármester



2016. október22

Öregiskola közösségi ház és könyvtár

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 október 15-én szombaton 9-13 
óráig tart nyitva (munkanap, rövidített 
nyitva tartással), október 31-én hétfőn 

(pihenőnap) zárva tart. 
A könyvtár szombati nyitva tartása 

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.

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

Október 16. vasárnap  
Jó ebédhez jár a séta
Találkozó: 14:00 Római Katolikus templom 
előtt
Útvonal: Nagykovácsi – Nagy-Kopasz hegy 
– Kitörés kereszt – Tarnai pihenő – Nagyko-
vácsi
Táv: 11 km, szintemelkedés: 250 m
Túravezető: Szabó Gábor * 30/9303-457 

Október 20. csütörtök 10:00  
Babakoncert – A bécsi klasszikusok
0-3 éveseknek és szüleiknek
Fellépnek a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskola művésztanárai
Belépő: 500 Ft/ fő

Október 21. péntek 18:00  
Komolyzene kedvelők klubja
Maria Callas
Klubvezető: Vilhelm Ibolya

Október 21. péntek 19:00-21:00  
Körtánc
Különféle népek hagyományos és modern 
körtáncai 
Oktató: Vojczek Judit * 70/378-5077
Belépő: 1 000 Ft/ fő

November 12. szombat 15:30  
Pál Ferenc (Feri atya) 
római katolikus pap, mentálhigiéniás 
tanácsadó előadása:
A szorongástól az önbecsülésig
Jegyek elővételben: 800 Ft
Helyszínen: 1 200 Ft
Nyugdíjas- és diákjegy: 800 Ft

Októberi programok 
az Öregiskolában

Keresztény holokauszt zajlik világszerte 
A keresztény a legnagyobb üldözött 
vallási közösség a világon, és a törté-
nelem folyamán soha nem öltek meg 
annyi Krisztus-hívőt, mint napjainkban. 
Az üldözés számos országban keresz-
tények százmillióit érinti – derült ki 
Győrfi Károly, a „Keresztényüldözés 
a 21. század elején” című̋ könyv 
szerzőjének előadásából. 
A Linum Alapítvány által szervezett 
pódiumbeszélgetésen elhangzott, az 
ókori Rómában zajló keresztényül-
dözések óta nem volt ilyen mértékű 
üldöztetés, hátrányos megkülönböz-
tetés, mint napjainkban. Szerte a világ-
ban négyszázmillóan nem érezhetik 
magukat biztonságban azért, mert 
keresztények, miközben átlagosan négy percenként mártírhalált hal 
valaki a hite miatt.
Az Open Doors evangélikus szervezet adatai szerint tavaly hétezer-
száz keresztényt öltek meg, hatvanhárom százalékkal többet, mint a 
korábbi évben, a statisztika pedig azt mutatja, hogy folyamatosan nő 
a keresztényüldözés. Ezek az adatok ráadásul internetes forrásokból, 
vagy sajtóból származnak, így a leírtaknál valójában több ilyen eset 
történik.

Ui. A részletes írást elolvashatja a következő címen: 
www.linumfoundation.eu   

Kertész Dániel az én pódiumom



232016. október

Öregiskola közösségi ház és könyvtár

Idén is nagy érdeklődésnek örvendett az Idősek világnapja, melynek 
megünneplése immár hagyománnyá vált a községben Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának és az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtárnak köszönhetően. Mintegy 92 szépkorú hölgyet és urat 
köszöntött Kiszelné Mohos Katalin polgármester. A műsort és a ven-
déglátást követően zenés-táncos mulatság vette kezdetét.
Ezúton is köszönjük a Kispatak Óvoda, a Rock and Magic SE, Palotás 
Anna, Varga Tamás, Szentendrei Éva, Haller Ibolya, Nagy Ferenc és 
az önkéntesek közreműködését, valamint Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata, a Cédrus Patika, a Szent Sebestyén Gyógyszertár és 
a Mini Coop támogatását.

Idősek világnapja 
az Öregiskolában
 Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai

Idén 14. alkalommal került megrendezésre a Nagykovácsi 
Művészeti Találkozó szeptember 16-18. között.
A fellépő és alkotóművészek, közreműködők idén is tiszteletdíj nélkül 
vettek részt a rendezvényen.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy hozzájárultak a találkozó 
programjainak megvalósításában!

14. Művészeti Találkozó

A magyar népmese napján a nagy érdeklődésre való tekintet-
tel idén két ingyenes bábelőadást is tartottunk, melyre a környező 
településekről is érkeztek látogatók az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtárba. Összesen 200 gyermek tekintette meg a Holdfű Bábszín-
ház Mi van a ládikában? című előadását, mely Benedek Elek nyomán 
készült. Jövőre is várunk szeretettel mindenkit.

A magyar népmese napja

Spolarics Andrea szeptember 24-i előadásán kisor-
soltunk 4 tiszteletjegyet az Anima Musicae Kamara-
zenekar október 1-jei koncertjére. Gratulálunk a nyer- 
teseknek Tirpák Andrásné Zsuzsának és Kontra Esz-
ternek.
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Kispatak Óvoda

Szeptemberben megújult kül- 
sővel és belsővel várta a gye- 
rekeket a Kispatak Óvoda 
Száva utcai tagintézménye.  
A korszerűsítés fontos szem- 
pontja volt, hogy a továbbiak-
ban energia és költséghatékony 
módon lehessen működtetni az 
intézményt. Ezért a vizes blokkok 
cseréjével együtt víztakarékos 
öblítésű rendszer került beépí-
tésre.  Új fűtés rendszert alakí-
tottak ki szabályozható radiá-

torokkal, környezetbarát gázkazánnal.   
A tetőt leszigetelték, és a festés, valamint 
padló burkolatok cseréje is megtörtént 
több helyiségben. A két csoportszo-
ba ajtajára gyönyörű képet festett 
Gaszner Ildikó nagykovácsi festőmű- 
vész. Nagyon szép lett, köszön-
jük. Mindezzel megteremtődött 
annak a lehetősége, hogy az óvo-
dai munka minden szempont-
ból biztonságosabb és barátságo- 
sabb körülmények között folyjon. 
Köszönet Nagykovácsi Nagyközség Ön- 
kormányzatának, hogy mindezt 
lehetővé tette!

A Száva utcai óvoda új arca

A nyár folyamán sokan kíváncsian lestünk be a Száva utcába, ahol 
óvodafelújítás kezdődött az előző tanév végeztével. Bár az ovi 
kertjébe és az épületébe szigorúan tilos volt a belépés, annyit 
az utcáról is láthattunk: a folyamatos jövés-menésben jó ütem-
ben folyt a munka. Szeptember elsején reggel ovisok, szülők 
egyformán kíváncsian léptünk az épületbe, de nem csak minket 
érdekelt a végeredmény: iskola után a nagyobb testvérek közül 
is többen bejöttek, hogy ők is láthassák a változást. Igaz, első lá-
tásra nem minden tűnik fel, mint például a korszerű konyha vagy 
az energiatakarékos fűtésrendszer, hiszen a mosogatógép vagy 
a kondenzációs kazán gyerekektől elzárt helyiségekben vannak. 
Azonban a folyosó frissen festett fala, a vizesblokkban az új vécék 
és elválasztók rögtön szembetűntek, ahogy az új nyílászárók vagy 
a fejlesztőszoba linóleuma is. 
Az igazi nagy meglepetés a két csoportszoba ajtaja: Gaszner Ildikó 
festőművész sünis és mackós remekműve hívogatja a kicsiket. 
A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a szépen felújított 
óvodájukat, és játékos felfedező útra indultak, ki vesz észre több 
újdonságot az óvodánkban. 
A családias hangulatú tagóvoda nagy lépést tett afelé, hogy a 
XXI. század követelményeinek megfeleljen. De mindez nem jöhe-
tett volna létre, ha nincs az a lelkesedés és tenni akarás, amivel a 
szakemberek és az óvoda dolgozói hozzájárultak a megújuláshoz. 
Köszönet érte!

Megújult a Száva utcai ovi

Tóth Mária

Sárdi Enikő, Fülesmackó csoportos anyuka

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

Honlap: www.kispatakovoda.hu

15 éve lakom Nagykovácsiban a férjemmel 
és három gyermekemmel. A diplomámat 
Szarvason, a Kőrös Főiskolán szereztem 
2002-ben, a Brunszvik Teréz óvodape-
dagógus szakon. Az óvónői pálya iránt 
már korábban elköteleződtem, a Bem 
József óvónőképző szakközépiskolában 
végeztem. 
Gyermekeim születése után a XVII. kerü- 
leti Piroska Óvodában helyezkedtem el, 
itt sajátítottam el eme hivatás szépségeit. 
Az ott megszerzett tudásomat tovább  
fejleszthettem itt Nagykovácsiban, a Kis-

patak Óvodában, ahol immáron 10 éve dolgozom.
Szabó Orsolya intézményvezető felkérésére ez év szeptemberétől 
a Száva utcai tagintézmény-vezetője és a Fülesmackó csoport 
óvónénije lettem. Örömmel és nagy lelkesedéssel nézek az új ki-
hívás elé.

Új tagintézmény-vezető
Molnárné Váradi Erzsébet

„Így tedd rá” néptánc és néphagyományok módszertana az 
óvodában, olvastam egy augusztusi e-mailben. Felkeltette az 
érdeklődésemet, így hát jelentkeztem. 
A továbbképzés egyszerűen fantasztikus volt!
Reggel a tornatermet kellemes muzsikaszó töltötte be, olyan, amire 
önkéntelenül is mozogni kezd az ember lába. Régen láttam már 
együtt ennyi lelkes óvónénit. Nagyon jól éreztük magunkat. Bala-
toni Katalin táncpedagógus elfeledtette velünk egy kis időre, hogy 
felnőttek vagyunk, önfeledten tudtunk játszani, versenyezni, jókat 
nevetni. A továbbképzés csapatépítésnek is nagyszerű volt. Sok új 
óvodapedagógust ismertem meg, és mint az a gyerekeknél is lenni 
szokott, a játék közben közelebb kerültünk egymáshoz.
Ebben a jó hangulatban nagyon sokat tanultunk is: játékos tánc- 
lépéseket, népi játékokat, általunk ismert dalokat más dallammal, 
szöveggel.
Köszönöm a szervezőknek, az előadónak és a résztvevőknek, hogy 
ilyen kellemesen, tartalmasan tölthettem ezt a szép, nyárvégi napot!

Továbbképzés másképpen
Éva néni, a Katica csoportból
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Civil

Nagykovácsi, Pók utca 58. szám alatt
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12-16 óráig
kedd: 8-12 óráig 
szerda: 12-16 óráig
csütörtök: 8-12 óráig
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek jólétének, testi-lelki fejlődésének 
és családban történő nevelésének elősegítéséért munkálkodik. Célunk a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve ha már kialakult, ak-
kor annak megszüntetése.
A Családsegítő Szolgálat a Nagykovácsiban élő egyének és családok 
részére segítséget nyújt szociális, családi és lelki problémáik megol- 
dásához. Munkánk keretében információt szolgáltatunk, segítséget nyúj- 
tunk hivatalos ügyek intézéséhez, tanácsot adunk, és nem utolsó sorban 
együtt gondolkodunk a hozzánk fordulókkal.
A házi segítségnyújtás keretében egyrészt azoknak a betegeknek tudunk 
segíteni, akik családban élnek ugyan, de ápolásukat nagyban megkönnyíti 
a szakképzett gondozónők útmutatása. Másrészt vannak olyan egyedül 
élő idős emberek, akik még otthon ellátják magukat, de házon kívüli 
ügyeik intézésére már nem képesek. Ilyen esetben a bevásárlás, posta, 
gyógyszeríratás, orvossal való folyamatos kapcsolattartás, egyéb hivatalos 
ügyek intézésével próbáljuk azt segíteni, hogy önálló életvitelüket minél 
tovább fenn tudják tartani.
Mediáció (közvetítés) konfliktuskezelés módszerével segíteni tudunk 
családon belüli, generációk közötti, vagy akár közösségi-szomszédsági 
viták, ellentétek megoldásában.
Családgondozók: 
Deákné Kuti Szilvia • telefonszám: 30/610-4275
Vereska Zsuzsanna • telefonszám: 30/520-0778
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

CSALÁDSEGÍTŐ 
és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Szeptember

Boróka, Irén, Liza Ajnó,  
Mirkó, Bora, Júlia, Laura, Zóra,  

Márk, Luca, Zsófia

Halottaink
Augusztus

Németh Józsefné Nyoszoli Valéria (77)
Szeptember

Biri Sándor (71)

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!

Szabadság:
Október 4-7-ig Dr. Koltay Angéla

Október 20-28-ig Dr. Solynóczki Katalin 
Mindkét helyettesítő háziorvos a

saját rendelési idejében fogadja a betegeket!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
október 7. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 14. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
október 15. szombat
(október 31. hétfői 
munkanap ledolgozása) 
  8–12  Dr. Kádár-Németh Krisztián
  15–19-ig telefonos ügyelet
október 21. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 28. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
november 1. kedd  
  Mindenszentek  Budakeszi orvosi ügyelet
  munkaszüneti nap ügyelet 06-23-451-731
november 4. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

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 NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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Dr. Kohut József elnökhelyettes
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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

2016. szeptember 4-én Nagykovácsiban újra Bányásznapot ün- 
nepeltünk. A Zsíros-hegyen a homokszállító kötélpálya megma- 
radt oszlopai alatt lévő emlékkövet avattuk újra. 1969-ig műkö- 
dött a bánya. Ezt az évszámot látjuk bevésve az emlékkőbe. 
Korábban ez egy fekete  gránitlapon szerepelt, de ezt meg- 
rongálták, az emlékhely elfelejtődött. A természet visszavette 
lassacskán a területét. Az emlékhely elgazosodott, bejárhatat- 
lanná vált. Ideje volt újra széppé varázsolni.

Nagykovácsiban az 1800-as évek közepe óta barnaszenet 
bányásztak, a helyi bányászat a pilisi szénbányászat szerves 

része volt. Az emlékkő közeli kötélpálya Pilisszentivánról hordta 
szakadatlan a csilléket, a csillékben a homokot. Ma már hihetetlen 
szinte, hogyan hálózták be ezek a kötélpályák a falu egét, mint 
az is, a föld mélyében hány járat őrzi a bányászat nyomait.

Megható volt az ünnepi alkalomra összegyűlt idős bányászok 
jelenléte, akik megtisztelték az alkalmat. Örömteli volt a 
leszármazottak ragaszkodása, akik szintén jelen voltak az ünnepi 
eseményen. 

A Bányász himnusz Kemenes Gábor plébános úr kérésére Bajzi 
Ferenc nyugalmazott bányász éneklésével kezdődött, aztán 
bekapcsolódott az ünneplő közösség, majd a fúvósok. 

Szállt az ünnepi zene a Pilis felé, mint egykor a csillék a falu fölött.

Bányász nap
G. Furulyás Katalin




