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Immár két év telt el a jelenlegi képviselő-testület megválasztása 
óta. Félidő felé közelítünk, amikor is fontos a percnyi megállás, a 
számvetés, a visszapillantás és az előretekintés.
Magam részéről a közösségépítést megválasztásom óta az egyik 
legfontosabb feladatnak tartom. Számomra a közösségépítés 
fogalma az átlagos értelmezésnél szélesebb kategória, amibe sok 
minden belefér. Hatékony eszköze lehet a kultúra, alkalmas szín-
tere lehet a sport, ugyanakkor a közösségépítés része a rászorulók 
vagy nehéz helyzetbe kerülők, bajba jutottak támogatása, segítése 
is. Néhány példa az elmúlt év során megvalósult fejlesztések, tá-
mogatások, programok közül, amelyek a társadalmi hasznosságon 
túl a közösségépítés szempontjából sem elhanyagolhatók:
•  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni el-

látások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosí-
tásával kiszélesítettük a támogatáshoz jutók körét, (pl. az idősebb 
korosztály részére könnyebbé tettük az elérhető gyógyszertá-
mogatást, megemeltük a rendkívüli települési támogatás és a 
babakelengye támogatás összegét, bevezettük a táboroztatási 
támogatás lehetőségét stb.) 

•  Civil szervezetek pályázati formában történő támogatására 
jelentős összeget biztosítottunk, emellett számottevő a civilek 
számára természetben nyújtott támogatások mértéke is. 

•  Az iskolai sportpályát sátortetővel láttuk el, amelyet az isko-
lásokon kívül civil szervezetek és magánszerveződések is 
használatba vehetnek. 

•  Hagyományteremtő, kétnapos Családi fesztivált rendeztünk Va- 
rázskastély címmel, ahol a résztvevők száma megközelítette a  
4 000 főt.

•  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának 
tiszteletére, az Emlékbizottság támogatásával a Kossuth L. u. 
64. szám alatti épület felújításával október 23-án felavattuk a 
Dr. Schmidt Imre emlékszobát, ahol állandó kiállítás várja a lá-
togatókat.

•  Ismét 15 millió forinttal támogattuk a Tűzoltó laktanya építé-
sét, ahol egyben a Készenléti Szolgálat, a körzeti megbízott és a 
közterületfelügyelő közös bázisa is létrehozható majd. 

•  A Faluház udvarán a kemence és a szaletli kialakításával létrehoz-
tunk egy szabadtéri közösségi teret, amit a rendezvényeken kívül 
baráti társaságok, civil szervezetek, magánszemélyek is igénybe 
vehetnek. 

•  Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár költségvetését a koráb-
biakhoz képest megemeltük, hogy színes, változatos programok-
kal és megfelelő körülményekkel tudjanak szolgálni Nagykovácsi 
közösségének. 

•  Újra életre hívtuk a Bányász 
napot, aminek tiszteletére 
a Zsíros-hegyen felújítottuk 
a homokszállító kötélpálya 
megmaradt oszlopai alatt 
lévő erősen elhanyagolt 
emlékkövet. 

•  A Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskola 20 évre 
használatba kapta a Kossuth 
L. u. 64. szám alatti épü- 
let egy részét zeneiskolai 
célokra. 

•  Támogatjuk a helyi közösségi közlekedés működését, egy helyi 
buszjárat indításával.

•  A „Magyarország legszebb konyhakertjei” mellett idén létre-
hoztuk a „Virágot Nagykovácsinak” programot, ahol a legszebb 
kerteket díjaztuk is.

•  A Nagykovácsi Virágos Park Egyesület kérésére használatba ad-
tunk a Virágos sétányon egy önkormányzati területet pihenőpark 
kialakítása céljából.  

•  A Német Nemzetiségi Önkormányzat, a katolikus egyház,  
Önkormányzatunk, valamint helyi magánszemélyek együtt- 
működésével kerülhetett felállításra a Telki út mentén a Pásztor- 
kereszt. 

•  Ismét csatlakoztunk az Európai Mobilitási Héthez, amelynek 
keretében Egészségnapot és Sportágválasztót is szerveztünk. 

•  Együttműködtünk és pénzbeli támogatást nyújtottunk a Cross- 
kovácsi Marathon program során, hogy a nagykovácsi általános 
iskolások is részesei lehessenek nagyszabású versenynek. 

•  Civil kezdeményezéseket elfogadva nyitottak voltunk a pár- 
beszédre, a közös gondolkodásra (pl. Civil Kerekasztal, Nagyko-
vácsi Civil Fórum).

•  Testvérvárosi kapcsolatainkat továbbfejlesztettük. 
•  Tovább szélesítettük a kommunikációs eszközeinket azzal, hogy 

létrehoztuk az Önkormányzat Facebook oldalát, ahol naprakész 
információkkal szolgálunk és válaszolunk a feltett kérdésekre, 
hozzászólásokra.

•  A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványon keresztül 
segítjük, támogatjuk azokat a rászorulókat, akik valamilyen ok 
miatt a szociális támogatási lehetőségekből kimaradtak. 

•  Településünk autóhasználatának mérséklése, környezetünk 
megóvása érdekében elindítottuk a „Telekovácsi” szolgáltatást, 
amelyet már az első hetekben sokan igénybe vettek, többek 
között személyesen én is új ismeretségekre tettem szert, miköz-
ben az autómban nagykovácsiakkal utaztam közösen. 

A fenti felsorolás jól tükrözi, hogy milyen sokrétűek a közösségépí-
tés lehetőségei és milyen sok területen tudunk együtt munkálkod-
ni közös jövőnk érdekében. 
Az előbb említetteken kívül, ami még az elmúlt évben valósult 
meg:
•  Befejeződött Nagykovácsi EU pályázati forrásból finanszírozott 

beruházása, a Zsíroshegyalja településrész csatornázása.
•  Új intézményünk, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat több 

mint egy éve működik a kisgyermekek és szülők megelégedé-
sére. 

•  Intézményeink fejlesztése: Általános Iskola bővítése, felújítása, 
Száva utcai óvoda felújítása.

•  Utak épültek, szépültek, vízelvezetőárkok újultak meg. Részben 
vis maior keretből, részben költségvetési forrásból. Tovább is ke- 
ressük a lehetőségeket, hogy minél több utat tudjunk a jövőben 
rendbe hozni, felújítani.

•  Új közlekedési táblák kerültek kihelyezésre a közlekedésbizton-
ság érdekében. 

A második év után
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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•  Megújult a Diófa utcai híd a közelében lévő Ördögárok partfallal 
együtt. 

•  Felépült az új ravatalozó a temetőben.
•  Új köztéri szemeteseket helyeztünk ki faluszerte.
•  Együttműködést alakítottunk ki a Magyar Vöröskereszttel. 
•  Folyamatosan pályázatokat nyújtunk be pl. Száva u. óvoda, 

hagyományok háza, Ördögárok meder rendbetétele, tanösvény 
kialakítása, Kolozsvár tér parkosítása, sportpálya, sportközpont 
kialakítása, vis maior pályázatok, stb. 

•  Keressük a lehetőséget kerékpárutak kialakítására is, mind tele- 
pülésünkön belül, mind pedig Nagykovácsi-Budapest között.  

A hosszas felsorolás nem teljeskörű, de bizonyára jól tükrözi, 
hogy milyen sokrétű is az Önkormányzat feladata és milyen 
körültekintően kell gazdálkodni, a figyelmet megosztani, hogy 
minden korosztály és minden réteg megkapja a kellő odafi-
gyelést és szükséges forrást. A tavalyi beszámoló óta változatlan a 
képviselő-testület összetétele, ami nagyban segíti az eredményes 
munkát. A képviselők a 11 munkaterv szerinti és a 9 rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen kívül részt vettek számtalan informá-
lis ülésen is, ahol minden javaslat, felvetés, kérdés megvitatásra 
kerül, ezzel segítve a határozatok és rendeletek előkészítését.  
A képviselői munka során 185 határozat született és 20 rendeletet 
vagy rendeletmódosítást fogadott el a testület. Az elmúlt év folya- 
mán az is jellemzővé vált, hogy a képviselők többsége vala- 
mennyi bizottsági ülésen részt vesz annak érdekében, hogy 
döntését a szakbizottságok által felvetett érvek és ellenérvek 
mentén hozhassa meg. Legtöbb feladat egyértelműen a Pénzü-
gyi és Településfejlesztési Bizottságnak jutott, hiszen a döntések  
többsége anyagi vonzattal jár, ami felelősségteljes körültekin-
tést igényel. Ennek a körültekintő döntéshozatalnak köszönhető, 
hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata stabilan őrzi 
működőképességét, fejlesztéseket hajt végre, mégsem halmoz fel 
adósságot. 
Ezúton köszönöm a képviselő-testület tagjainak a konstruktív 
hozzáállást és együttműködést, amit az előkészítés és döntés- 
hozatal során az elmúlt évben tanúsítottak. A köszönet hasonló- 
képpen kijár a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a helyi vállal- 

kozóknak, a civileknek, az intézmények valamennyi dolgozójának 
és mindazoknak, akik aktívan közreműködtek közösségünk építé-
sében. Köszönöm a Nagykovácsiban élők kritikai szemléletét, ész-
revételeit és tanácsait, azt az együtt gondolkodást, amivel tevéke-
nyen segítik Nagykovácsi fejlődését, élhetőbbé tételét, értékeinek 
megőrzését. Köszönet illeti valamennyi adófizető felelős magatar-
tását, amellyel a közcélok megvalósulását támogatják. Köszönöm!
Valóban, Nagykovácsi fejlődéséhez, előre haladásához elenged-
hetetlen az összefogás és összetartozás jelentőségének érzése, 
a közösen végzett munka. Tudjuk, Nagykovácsiban sok az olyan 
civil szervezet és magánszemély, aki szeretne többet tenni köz-
vetlen környezete, lakóhelye, települése fejlődése, élhetőbbé 
tétele érdekében. Találjuk meg együtt, mi az, amit közösen tehe-
tünk és mi az, amire külön-külön is képesek vagyunk. Kölcsönösen 
segítsük a közösségek megerősödését és a helyi önkormányzati 
döntéshozatalt. 
Nehéz, sőt lehetetlen mindenkinek megfelelni, minden igényt 
kielégíteni, Önkormányzatunk mégis azon munkálkodik, hogy 
javítsa a lakosok életminőségét és elégedettséget váltson ki. 
Kérem, tartsanak velünk továbbra is a közös úton a Mi Nagyko-
vácsinkért, csak együtt, összefogással lehetünk eredményesek 
és teremthetünk olyan világot szüleink, gyermekeink és önma-
gunk számára, amilyenben valójában élni szeretnénk. 
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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 101 mellék
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.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. októberi üléseiről

A képviselő-testület októberben egy munkaterv szerinti és két rend-
kívüli ülés tartott.
Október 10-én – rendkívüli ülés keretében tárgyalt az I. sz. gyermek- 
orvosi körzet jövőjéről. Cesko Izabella doktornő a praxisjogát ér-
tékesíteni kívánja, és azt Kuchárné dr. Kordé Izabella gyermekorvos 
vásárolná meg. A Képviselő-testület ehhez előzetesen kinyilvánította 
azon szándékát, hogy a praxisengedély megszerzése esetén Kordé 
doktornővel legalább öt évre szóló feladatellátási szerződést köt.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy a civil szervezetek támogatási 
keretének maradványára kiírt pályázat egyetlen jelentkezőjét, a 
Zsíroshegyi Kilátások Egyesületet a kért 421 ezer forinttal támogatja, 
47 ezer forint önerő mellett. A támogatásból az Egyesület felújítja a 
Csillagfürt Park játszóeszközeit.
A Képviselő-testület munkaterv szerint megtartott október 20-ai  
ülése előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és 
véleményezték az előterjesztéseket.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Részletesen szólt a települést 
érintő beruházásokról: az iskolai sportpálya sátrának és a Kossuth 
u. 64-ben létrehozott 56-os Emlékpontnak az elkészültéről, a rava- 
talozó építéséről, az útépítésekről, karbantartásokról. Ismertette 
az önkormányzat kezdeményezésére megindult Telekovácsi hon-
lapot, amelyen megtalálhatják egymást az útitársak, ingyenes 
lehetőségként. Ismertette, hogy november 11-én lesz a „Minden 
születendő gyermeknek ültessünk egy fát” akció újabb időpontja.
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 jóváhagyta a Kispatak Óvoda 2015-2016. nevelési évi 
nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját. Elismerését fejezte ki 
az intézményben folyó szakmai munkáért.
Elfogadta a testület Nagykovácsi középtávú Szociális szolgáltatás-
tervezési koncepcióját, és úgy döntött, hogy a tapasztalatok alap-
ján további 3 évig a Solymár Nagyközség Önkormányzata fenntar-
tásában működő Ezüstkor Szociális Gondozó Központon keresztül 
kívánja ellátni a házi segítségnyújtás és a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatások települési szintű működtetését.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagja lett Tinnye, és Páty- 
tyal együtt belépett a Budakörnyéki Közterületfelügyeletbe. Ezt a 
változást a Képviselő-testület a Társulási Megállapodása módosí-
tásának jóváhagyásával támogatta.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Andód testvértelepüléssel 
együtt pályázik a határon átnyúló együttműködés keretében kiírt 
„Természeti örökség fenntartása és ismertté tétele” témakörű tá-
mogatásra. Erről e lapszámban részletesebben is beszámolunk.
Az év végi munkarendről és igazgatási szünetről külön rendelet 
készült. E szerint december 22-e és december 30-a között a Polgár- 
mesteri Hivatal zárva tart. Anyakönyvi ügyeletet az igazgatási szünet 
alatt is biztosítunk. Az utolsó munkanap december 21-e, szerda, az 
első munkanap 2017. január 2-a, hétfő.
Zárt ülésen úgy döntött a Képviselő-testület, hogy szakértői véle- 
mény alapján 5 millió 668 ezer forintra leszállítja a követelésének  
mértékét az Önkormányzat és Cseh Tibor közötti polgári peres 
eljárásban.
A Nagykovácsi, Ady Endre utca 51-53. sz. alatti ingatlannal kapcso-
latos területrendezés ügyében olyan döntés született, amely szerint a 
tulajdonos megvásárolhatja a térképi elcsúszás miatt az ingatlanához 
került 170 négyzetméternyi önkormányzati területet, 10 ezer fo- 
rint/nm áron.
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy döntött, 
hogy felmondja a szerződés a munkaidőn túli orvosi ügyeletet 
Budakeszin ellátó eddigi szolgáltatóval, és új pályázatot ír ki. A köz-
beszerzési eljárás megindítását képviselő-testületünk támogatta. A 
pályázati kiírás úgy szól, hogy Nagykovácsit érintően nem lesz ellátat-
lan időszak a hét egyetlen napján sem.
A 2016. évi dr. Schmidt Imre Ösztöndíjra egy pályamű érkezett.  
A bíráló bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület Soltész  
Judit dolgozatát díjazásra érdemesnek ítélte. A Nagykovácsi 1956-os 
vonatkozásait feldolgozó tanulmány megtekinthető a Kossuth u. 64. 
sz. alatti emlékhelyen.
A Képviselő-testület október 27-én is rendkívüli ülést tartott. Egyet- 
len napirendi pontja az a döntés volt, hogy él-e elővásárlási jogával, 
és megveszi-e a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezettől a Kos-
suth u. 56/2. sz. alatti – az Önkormányzattal közös tulajdonban álló –
ingatlan 39/156-od tulajdoni hányadát. A határozat szerint az ingatlan 
100%-ban önkormányzati tulajdonba kerül, a vételár 13 millió forint.
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
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy november hónapban megkezdődnek a 
behajtási eljárások. (Inkasszó, fizetés letiltás, forgalomból kivonás) azon 
adófizetőknek, akik nem teljesítették határidőben az adó befizetését, vagy 
hátralékuk halmozódott fel.
Amennyiben nem tudja teljesíteni az adó befizetését, minél hamarabb 
jelezze írásban a pénzügyi és adóügyi osztályon dolgozó kollegák felé. 

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.

Általános tájékoztatás:    

Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz 
be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 23. § (1) bekezdése 
szerint a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az 
adótárgy tulajdonosa.
A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kiszabásának 
van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó esetében 
500.000 Ft-ig terjedhet.
A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül másik osztály felé a bejelentést megtette, de a Pénzügyi és Adóügyi 
Osztályunk  részére ezt nem nyújtotta be.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, be- 
hajtások
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok adók 
módjára történő behajtása, hagyaték, anyakönyv
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.  

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

Osztályvezető: 
dr. Halmosi-Rokaj Odett halmosi.odett@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu 118 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Páva Józsefné pava.jozsefne@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

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

Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Szolgáltatási Pont

A faültetés szabályai
Mint mindannyian tapasztaljuk, egyre több lakóház épül tele- 
pülésünkön, mind a régi üdülőövezetben (Nagyszénás-alja, Zsíros- 
hegy-alja), mind a két, 2000 után parcellázott kárpótlási területen 
(Kálvária-kert, Nagyszénás-kert). A „hegyen” az építkezések leg- 
többször az ingatlanon található fák egy részének kivágásával 
kezdődnek, a lakóházak felépülte után azonban elmarad a kivágott fák 
kötelezően előírt pótlása. A kárpótlási földek – amelyeken a bevonás 
előtti, szántóföld művelési ág miatt eredendően fák egyáltalán nem 
találhatók – belterületbe vonásával keletkező építési telkek esetében 
sok helyen nem valósult meg a telkek beépítésének feltételeként 
előírt faültetés az épületek használatba vétele után. Pedig a fákra mind 
az egyre mostohább nyári klíma, mind pedig a zöld környezet – ami 
miatt leginkább választottuk Nagykovácsit lakóhelyül – fenntartása, 
ápolása, fejlesztése miatt szükség van. 
A szubjektív megítélésen túl azonban a faültetés, fapótlás jogszabályi 
kötelezettség is. A 19/2009. (IX.01.) Kt. számú rendelettel elfogadott 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 11.§ (11) bekezdése szerint a lakótelek 
területének minden 200 m²-e, a Kálvária-kert és a Nagyszénás-kert 
esetében a telek minden 150 m²-e után egy nagy lombkoronát 
növesztő fa megléte, vagy ültetése a kötelezettség. A kivágott fák 
pótlásáról pedig a 3/2002. (II.14.) sz., a környezetvédelemről szóló 
önkormányzati rendelet alapján kell gondoskodni. Ennek 18/b. § (2) 
bekezdése arról rendelkezik, hogy a kivágott fák pótlása során annyi 
fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének (a föld felszínétől 1,0 méter 
magasságban mért átmérő) összege a kivágott fák törzsátmérőjének 
összegét 50%-kal meghaladja. Az (5) bekezdés szerint kertészeti 
faiskolából származó, előnevelt fát kell ültetni, melynek 1,0 méteren 
mért törzsátmérője legalább 5 cm. Ültetésnél előnyben részesítendők 
a tájba illő, abban őshonosan fellelhető fafajok, de kerülni kell az 
allergén termésű, illetve virágú fafajokat. 
A fák telepítésének mikéntjéről nemcsak Nagykovácsi helyi rendelete, 
hanem a 346/2008. (XII.30.) számú, a fás szárú növények védelméről 
szóló kormányrendelet is rendelkezik. A kormányrendelet 1. melléklete 
nevesíti azokat a fafajokat, amelyeket invazív tulajdonságuk miatt 
nem lehet ültetni. Ezek a következők: fehér akác, amerikai kőris, 
mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, és a zöld juhar. 
A 2005-ben kiadott Tájvédelmi Kézikönyv felsorol még ezeken kívül is 
néhány olyan inváziós fajt, amelynek ültetését ajánlatos kerülni. Ilyen 
a gyalogakác, a keskenylevelű ezüstfa, és a nyugati ostorfa.  
Nagykovácsi belterületi telkein elsősorban a következő fafajok 
ültetését javasoljuk: kis- és nagylevelű hárs, kőris, platán, korai juhar, 
gingko biloba, díszkörte, illetve a gyümölcsfa fajták bármelyike, 
ez utóbbiak esetében természetesen figyelembe véve az adott 
telek klimatikus viszonyait. Az ültetésre a szakemberek szerint még 
alkalmas a novemberi hónap. A faültetések, fapótlások megtörténtét 
a használatbavételi engedéllyel rendelkező lakóépületek esetében az 
Önkormányzat 2017. folyamán ellenőrizni fogja.
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60 évvel, kettő emberöltő eltelte után sem fakul az emlékezet. En-
nek érdekében azonban tenni kell, évről évre emlékeztetni a jelen 
kort, hogy éltek és élnek olyan emberek közöttünk, akik nem tűrik 
a megaláztatást, akik tesznek a szabadságért.

Nagykovácsi polgárai, kicsik és nagyok ebben az évben is méltón ün-
nepeltek, hiszen olyan emlékműsort láthattunk az Általános Iskola 
diákjaitól, amelyet bármilyen színpadon siker koronázna és végre 
méltó helyszíne, „Büszkeségpontja” lett, a Dr. Schmidt Imréről elne- 
vezett emlékhely a történelmi eseményeknek. 
A megemlékezés, a hagyományoknak megfelelően, Dr. Schmidt 
Imre, az első szabadon választott Nagykovácsi polgármester sírjánál 
kezdődött, majd az emléktábla koszorúzásánál az Önkormányza-
tok, az Intézmények és a Civil Egyesületek képviselői fejezték ki tisz-
teletüket a kerek évforduló alkalmával.
Emlékezzünk Hőseinkre akkor is, amikor a hétköznapok során vissza-
térünk a napi feladatainkhoz.

1956
Fegyveres-Fiskál Gábor

„A hősök útján, a magyar nép tehetségéből és hitéből fakadóan min-
dig eljutottunk oda, ahonnét a múlt minden lépése értelmet nyert, és 
ahonnét a folytatást is megláthattuk. Halljuk hát meg a hősök szavait! 
Tiszteljük meg őket azzal, hogy megfogadjuk üzenetüket: egységes-
ség, testvériesség, szeretet!
Bízom benne, hogy itt, szűkebb környezetünkben is egyszer min- 
denki meghallja ezeket a szavakat. Rádöbben, hogy Nagykovácsi 
akkor lehet erős, ha a jövőért közösen tevékenykedünk: egységben, 
szeretetben”

„Köszönettel és hálával tartozunk ’56 igazi hőseinek, az októ-
beri ifjaknak hősiességükért, hazaszeretetükért, tiszta, áldozatos 
küzdelmükért, amivel kivívták az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc győzelmét. Október 23. ma már nem csak a forradalom 
emléknapja, hanem ténylegesen a magyar szabadság ünnepe is.  
A mai napon a szabadságot ünnepeljük, amelyet ma is, holnap is, 
mindennap meg kell védeni. Szerencsére manapság már döntően 
nem fegyverrel, hanem okosan érvelve, közéleti, politikai, kulturá-
lis eszközökkel. És ebben a munkában minden magyarra, minden 
nagykovácsira szükség van.”

Tisztelt Emlékezők!
részletek Kiszelné Mohos Katalin ünnepi beszédéből
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 
Kossuth Lajos utca 64. számú önkormányzati 
épület felújítására és hasznosítására pályáza-
tot adott be, a pályázat leírása szerint: 1956-os emlékszoba kialakítása 
jön létre önkormányzati épületben (továbbá az épületben olyan em-
lékhely kerül kialakításra, ahol egyrészt általános szempontból mutatják 
be az ’56-os forradalmat, másrészt elhelyezik a dr. Schmidt Imrére vonat-
kozó dokumentumokat). 
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott 1956-os Emlékbizottság támogatta a KKETTKK-56P-02-0104 
számú pályázati konstrukcióban. 
A fő utca egyik legelhanyagoltabb, igazán méltatlan állapotban lévő 
háza újulhatott meg. Javításra került a tetőszerkezet, új nyílászárók kerül-
tek behelyezésre és a leginkább hirdetőtáblának használt barna fakapu is 
új színt kapott, a fa díszítésekkel és az ablakokkal azonosat. A homlokzat 
újraszínezése után letisztítva visszakerült a régi házszám, felkerültek az 
épületre a zászlók is. 
Az épület az utolsó napok hajrájával elkészült, adott volt a lehetőség, 
hogy a Büszkeségpont valóban átadásra kerülhessen, hogy a falak közé 
tartalom kerülhessen, a közösség birtokba vehesse. 
Felkerültek a falakra a fotók, a tablók, megteltek tárgyakkal a tárlók. 
Elkészült a 32 sor című kiállítás. Miért pont ezt adtuk a gyűjtemény 
címének? A kiállítás központi alakja Dr. Schmidt Imre. Az ő személyes tár- 
gyait, képeit, pereinek, kihallgatásainak dokumentumait vettük alapul az  
anyag összeállításánál. A tárgyak, fotók gyűjtésénél döbbentünk rá a  
tényre az elítélt hat letöltött börtönév során, ennyit azaz 32 sort írhatott 
haza a családjának negyedévente, elosztva ezt a harminckét cenzúrá-
zott sort a négy gyermek és a feleség között. Ennyi lehetett a válasz is. 
A gyerekek megfogalmazták, mit szeretnének írni, majd gyakorolták, 
sort sor alá számolva papírra vetni a levelet, megírni azt a 32 sort, amit 
a Hatalom engedélyezett. A beszélőn kívül ennyi érintkezési lehetőség 
volt hat hosszú, keservesen hosszú éven át a börtönben lévő Apa és sze- 
rettei számára. Így jöttek-mentek a levelek negyedévente a Gyűjtőbe,  
Vácra, Márianosztrára, attól függően hol tartották fogva a politikai fog- 
lyot. Érkeztek viszont a levelek börtönből Nagykovácsiba, a Petőfi ut- 
ca 1-be. 
A kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 
készült. Emléket állítva a nagykovácsi eseményeknek, Dr. Schmidt Imre 
Nagykovácsi Nagyközség díszpolgára, első demokratikusan választott 
polgármestere 1956-os tevékenységének. A peranyag feldolgozásával, 
megismertetésével kirajzolódnak a történtek, a megtorlás keserű éveinek 
borzalmai, talán Dr. Schmidt Imre emberi karaktere, személyisége is.  
A kiállítás szerkesztésénél nem tűzhettük ki célul a teljes történeti fel-
tárást, különösen nem a történeti igazságtételt.
Elkezdődött egy feltáró munka, amelyet az eddigi munkákra alapozva  
szeretnénk bővíteni, lehetőség szerint minél inkább bevonva a közös-
séget a gyűjtő és feltáró, rendszerező munkába. 
1956-ról beszélni sem volt tanácsos, még az érintett családokban sem.  
A félelem, az újabb megtorlástól való tartás, a megbélyegzettség fájdal-
mas sorsa, a bizalmatlanság légköre hosszú ideig némította el a szem- 
tanúkat, az ezeket a napokat, éveket megélő érintetteteket.

Ezt a gátat kell elkezdenünk lebontani, ez a munka még most, hatvan 
évvel később sem könnyű. Köszönjük a családnak, hogy megosztották 
velünk a kiállítás alapjául szolgáló tárgyakat, dokumentumokat. Látha-
tunk olyan emlékeket is, amelyek a legutóbbi időkben kerültek elő. Van, 
hogy a mappákat, az emlékeket őrző dobozokat nem könnyű kinyitni.  
Dr. Schmidt Imrét a MÚK, a Márciusban Újra Kezdjük-től való félelem 
idején tartoztatták le. 1957. március 15-én már a börtönben hallgatták 
ki. A hatalom félt attól, hogy a márciusi forradalom emléke felszítja az  
56-os forradalom parazsát. Nagy számú újabb letartóztatás vette kez-
detét Pest megyében is. A megyéből 43 főt ítéltek el tíz évnél hosszabb 
időre, közülük két ember volt nagykovácsi. 
Mi történt a faluban? Mit követett el Dr. Schmidt Imre 1956-ban? 
Dr. Schmidt Imre díjbeszedőként dolgozott az ötvenes években, bár 
közgazdász doktor volt. A falu megbecsült „írástudója” volt, akihez az 
emberek bizalommal fordultak, segítséget kaptak engedélyek, hivatalos 
papírok elkészítésében. Számított a véleménye, hallgattak a tanácsára. 
1956 októberében a városból érkező hírek hatására lelkesítő beszéd-
ben köszöntötte a forradalmat, felolvasták a 16 pontot, megalakítot-
ták a Nemzeti Bizottmányt és a Nemzetőrséget. Eltávolították a vörös 
csillagokat a közintézményekről. Gondoskodtak az ellátás folyama-
tosságáról, élelmet szereztek a lakosságnak, figyeltek ennek őrzésére.  
Az oroszok érkezésének hírére a község kocsmájában lévő pálinkát ki- 
mérték, eldugták. A faluban polgári áldozat nem esett. A közrendet 
fenntartották, megtorlás, lincselés, erőszakoskodás, fosztogatás nem 
volt. 
Ezért elsőfokon hét, másodfokon a társadalmi tulajdon vétségére 
tekintettel tíz évre ítélték. 
1963-ban az amnesztia idején szabadult, hat évet letöltve. A kiállítás a 
börtönévek néhány tárgyát is bemutatja, az Emlékezet füzetét, ahová 
példásan szép kézírással jegyezte le Dr. Schmidt Imre azokat a verseket, 
memoritereket, amelyeket nem szeretett volna elfelejteni. Gyakorolva 
az angol és német nyelvet is. A második teremben látható az egyik levél 
nagyalakú másolata, az egyik „32 sor”. 
A kiállítás anyagát Kerekes Béla, Nagykovácsiban élt fotós 1956-ban 
Budapesten és Nagykovácsiban készített fotói gazdagítják. Janits Béla 
jelentős korabeli sajtógyűjteményéből úgy igyekeztünk válogatni, hogy 
a tárlókban elhelyezett anyag a nagykovácsi eseményekkel időben, 
témában találkozzon. Koszecz Gyula, Tóth Balázs filmje 1956 Nagykovácsi 
történéseire való visszaemlékezéseket mutat be. 
Azt gondolná az ember, hogy a szabadulás után Dr. Schmidt Imre elfor-
dult a közügyektől, visszavonult a népes, szerető család körébe. Nem 
ezt választotta, a katolikus egyházközség dolgaiba kapcsolódva már a 
szabadulás után a közélet része lett, a rendszerváltás idején elfogadva a 
polgármesteri jelölést, Nagykovácsi első polgármestere lett. 
Érdemes volt-e mindezt vállalni? Szerepet vállalni, közügyekkel foglal- 
kozni 1956-ban? 
A kérdésre Dr. Schmidt Imre adja meg a választ egy Harangszóbeli 
írásában: „Ha a történelem nagyjai ezt mérlegelték volna adott esetben, 
ugyan hol tartanánk most? Rabszolgái lehetnénk valamelyik bátrabb 
nemzetnek. Megmutattuk a világnak, hogy szembe mertünk szállni egy 
kolosszussal és elindítottunk egy folyamatot, amely megváltoztatja a vi-
lágot, az emberek gondolkozását. Tehát érdemes volt!” 
Ennek a példás elkötelezettségnek, erős emberi tartásnak állít emléket a 
Nagykovácsi Büszkeségpont a Kossuth utca 64-ben. 

Büszkeség pont
G. Furulyás Katalin
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Az elmúlt egy év is aktív munkával 
telt a Polgármester és a teljes kép- 
viselő-testület számára. A mindenna-
pos problémák mellett, több hosszú-
távon beérő kezdeményezést is elindí-
tottunk. 
A magam részéről továbbra is az élhető 
falu megteremtése a célom mind a  
gyerekek, mind a felnőttek számára.
Ennek érdekében az alábbi területeken 
segítettem a Polgármester munkáját:
–  megterveztük, beszereztük és kivi- 

teleztettük a Főtér karácsonyi dísz-
kivilágítását;

–  folyamatos probléma volt az iskolaudvar és az iskola előtti par- 
koló világításával, melyet hosszas vizsgálatok után végre sikerült 
megoldani;

–  az iskolával folyamatos kapcsolatban vagyok, így számos ké-
résükre és kérdésükre sikerült megoldást találni;

–  több év után végre sikerült megfelelő Internet hozzáférést biz-
tosítani az iskolának;

–  a sportpálya befedését célzó tárgyalásokon részt vettem, 
segítettem a műszakos kollégák munkáját;

–  kérvényt írtam az oktatási államtitkárhoz az iskola további 
bővítésének ügyében;

–  Honti Zoltán képviselőtársammal megkezdtük a Békás-tó rekon-
strukciójának előkészítését: folyamatosan egyeztettem a Duna-
Ipoly Nemzeti Park munkatársával és a tervezővel, melynek 
eredményeként elkészültek egy mindenki számára jól használ-
ható – és a környezeti adottságoknak megfelelő pihenő-terület 
tervei.

–  Klein Katalin képviselőtársammal kezdeményeztük a temető-
rekonstrukcióját, a VI. parcella felszámolását, kitisztítását és a 
régi német sírok feltérképezését. A műszaki osztály minden-
ben segítségünkre volt, ennek eredményeként elkészültek a 
megújuló temető tervei.

–  Szintén Klein Katalin képviselőtársammal felkaroltuk a Kálvária 
kápolna rendezését is. Első lépésként elültetésre kerültek a fák, 
melyek koronája alá később a stációkat tudjuk elhelyezni;

–  Szabó Gábor kérésére beszereztem a Pásztor-kereszt állításához 
szükséges engedélyeket a hatóságoktól. Örömmel támogatok 
minden ilyen jellegű kezdeményezést;

–  A nyár folyamán pályázatot adtunk be szabadtéri sportpark lét- 
rehozására. Az ehhez szükséges egyeztetéseket, szakértői 
megbeszéléseket lefolytattam, segítettem a pályázat összeállí-
tásában;

–  segítettem a sportpályák beosztásának összehangolásában, 
egyeztetést szerveztem a helyi csapatok között;

–  részt vettem a rendezvények szervezésében, a pályázatok meg-
valósításában;

–  és még számtalan olyan apró ténykedés, amelyek segítik a lako-
sok mindennapjait.

Természetesen részt vettem az elmúlt év rendes, és rendkívüli 
testületi üléséin. Amikor időm engedte részt vettem a bizottságok 
ülésein – hallgatóként. Igyekszem minden vezetői értekezleten 
is ott lenni, hogy az esetleges felmerülő problémákat a hivatal 
vezetőivel megvitassuk. A hozzám érkező kérésekre próbálok 
mielőbb reagálni és megoldást találni. 

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

Szemesy Barbara
alpolgármester

Beszámoló az elmúlt évi képviselői munkáról

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

sal, és a közigazgatási szabályok változását követő módosítások 
előkészítésével foglalkozott. Számtalan alkalommal foglakoztunk 
olyan hosszabbtávú tervek előkészítésével is, melyek lehet, hogy 
csak a következő periódusban fognak megvalósulni, de a szük-
séges előkészítő munkát el kellett már kezdeni.
• Képviselőként szerettem volna támogatni mindazokat, akik jó 
ügyek érdekében vagy a problémáikkal megkeresnek, és a segít-
ségemet kérik, ezek száma azonban elmaradt azokétól, akik azért 
kerestek meg, hogy egy kibontakozás elején lévő terv megakadá-
lyozását kérjék.  Ide sorolom a „Linum Udvar” ügyét is, melybe 
ugyan nem volt lehetőségem érdemben beleavatkozni, azonban 
mégis sokan várták el tőlem – a szűk baráti körből jövők, és a szá-

momra ismeretlen lakosok egyaránt –, hogy akadályozzam meg 
az építkezést. Sok hivatalos és nem hivatalos órámba került an-
nak a meddő vitának a folytatása, mely arról szólt, hogy vajon egy 
magánterületen zajló beruházást meg lehet-e akadályozni törvé-
nyesen.  
• Folyamatosan kaptam azonban olyan jelzéseket is, hogy 
tűrhetetlen állapotok vannak a régi CBA-nál, a parkolás lehetetlen, 
nincsen üzlethelységnek való épület, sőt irodát sem lehet bérelni 
sehol, ezért támogassam ezt a beruházást.
• Legjobban azonban azt sajnálom, hogy számos jó ötlet (orvosi 
rendelő, laboratórium, öregek otthona) nem tud megvalósulni 
azért, mert a potenciális beruházók nem mernek addig Nagyko-
vácsiban vállalkozást kezdeni, amíg el nem dől, hogy a Linum 
Udvar beruházóját sikerül-e megakadályozni az elképzeléseinek 
megvalósításában.
• Képviselői munkámat és lehetőségeimet jelentősen korlátozza 
ez a falut megosztó állapot. Sok méltatlan támadás ért engem 
is a közösségi internetes oldalakon, ami miatt tartózkodom azok 
olvasásától, és csak a személyes kontaktussal járó eszmecserében 
tudok részt venni. Még bízom abban továbbra is, hogy maradt 
még intézni való ügy elegendő, amiben továbbra is készséggel ál-
lok a választóim rendelkezésére.

Professzor Dr. Szabó András
képviselő
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25 hónappal a választást követően és  
közeledve a ciklus feléhez ismét ösz- 
szegezendő az elmúlt 1 év munkája. 
Alpolgármesterként a település 
képviselete, a különböző rendez-
vényeken való személyes jelenlét 
az egyik legfontosabb feladatom.  
Ezen események alkalmat adnak 
arra, hogy az aktuális feladatainkról, 
a terveinkről és a konkrét célokról 
nyilatkozzunk és egyben közvetlen 
visszajelzést kapjunk, kapjak a lako-

soktól, vállalkozóktól a helyi működést illetőn. E mellett állandó 
résztvevője vagyok a Hivatal vezetői értekezleteinek, a képviselő-
testületi üléseknek, valamint 2015-óta, mint a Fejér György 
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány kurátora folyamatosan nyo-
monkövetem a Nagykovácsiban élő-, szociálisan rászoruló lako-
sok helyzetét, az igényeik és az aktuális problémáik  szerint döntök 
a helyi támogatások odaítéléséről és a követendő irányelvekről.
Nagykovácsi Civil szervezetei az országos átlagot messze 
meghaladó aktivitással végzik tevékenységüket céljaik és a helyi 
közösség érdekében, mindehhez az Önkormányzat és én is igyek-
szem támogatást nyújtani. Közreműködői munkámnak példája 
a NAMI-val való kapcsolattartás és együttműködés, a Línum és 
az Önkormányzat közös szervezésében megvalósult külföldi 
cserediák programban való aktív részvételem, a testvérvárosok 
vezetőinek tartott vendéglátás megszervezése vagy a Készenléti  
Szolgálat munkájában való jelenlétem. 

Szakmai kapcsolataimnak köszönhetőn térítésmentes, a TÖOSZ 
által szervezett, az Únió által támogatott 2 napos a belső kommu-
nikációt és együttműködést erősítő tréninget szerveztem, ame- 
lyen a Hivatal vezetői és a képviselők vettek részt a gördüléke-
nyebb ügyfélszolgálat érdekében.
Kezdeményeztem és közreműködtem az 1956-os nagykovácsi 
hősökre és eseményekre méltón megemlékező emlékmű – em-
lékszoba pályázat általi létrehozásában, amelynek következtében 
5 Millió Forint támogatást ítélt meg az Emlékbizottság. Ennek 
eredményeként sikerült helyreállítani a Kossuth Lajos utca 64 alat-
ti épület egy részét, ahol többfunkciós emlékszoba került kilakí-
tásra, amely helyiségek ímmáron méltó helyszínt biztosítanak az 
56-os hőseinkre való megemlékezésre. 
Mint az Önkormányzat kommunikációért felelős megbízottja, 
büszke vagyok arra, hogy a Polgármester Asszony után talán én 
írtam a legtöbb cikket, tájékoztatást a falu ügyeiről és az aktuális 
történésekről, egyrészt a megoldásokra, másrészt a transzparens 
tájékoztatásra koncentrálva. 
Jövőbeni célom: Nagykovácsi az elkövetkező években érdemelje 
ki a „Gyermekbarát település ” címet, amely az ifjúság döntésekbe 
való bevonását és az érdekeik kiemelten való szem előtt tartását 
helyezi előtérbe, hiszen Magyarországon szinte egyedüliként a 
teljes lakosság negyede gyermek vagy ifjú korú a településünkön.

Köszönöm és továbbra is kérem mindazok támogatását, akik – is-
merve a Polgármester Asszony, a képviselő-testület, a bizottsági 
tagok és a támogatói csapat munkáját – továbbra is bizalmat sza-
vaznak a jelen vezetésnek.

dr. Fegyveres-Fiskál Gábor
alpolgármester

Képviselői munkám végzése során 
továbbra is a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben szabályozott képviselői 
kötelezettségeim maradéktalan betar-
tását tartom szem előtt. 
Mint az Egészségügyi és szociális, vala-
mint Oktatási, kulturális, sport, turiszti-
kai és környezetvédelmi Bizottság tag-
ja törekszem arra, hogy az e területeket 
érintő döntések előkészítésében kö- 
rültekintően részt vegyek, a szabá- 
lyozásra kerülő kérdésekről minél több 
információt, helyi ismeretet szerezzek. 
Kiemelten fontos számomra ezeken a 

területen az önkormányzati rendeletek hatékonyságáról történő 
visszajelzés, ennek érdekében vállaltam több esetben, szociális 
ügyek intézésében való személyes közreműködést. Az időskorú 
lakosok körülményeinek, gondjainak jobb megismerése miatt 
helyi rendeletünk által biztosított születésnapi utalványokat al-
kalmanként személyesen adom át.
Részt veszek a Pénzügyi és vagyongazdálkodási Bizottság ülé-
sein, különösen felelősségteljes feladatnak tartom, települé- 
sünk – önkormányzati tulajdonban lévő – ingatlanvagyonának 
megóvását, s lehetőség szerinti fejlesztését.

Ennek érdekében javasoltam: 
–  a Kossuth L. u. 64. szám alatti, nagyon rossz állapotban levő 

épület megmentését, felújítását, helyi történelmi, kulturális 
örökségünket gazdagító kiállító, közösségi tér céljára történő 
hasznosítását. (A „Büszkeségpont” pályázat keretében nyújtott 
támogatással a dr. Schmidt Imre emlékszoba október 23.-án 
átadásra került.)

–  a Kossuth L. u. 45. szám alatti ingatlannak, Nagykovácsi – ed-
dig nagyon lemaradt turisztikai célú fejlesztését elősegítendő – 
haszonbérbe adását meghatározott időre, a Mária Út Közhasznú 
Egyesület részére. 

Ennek előzménye, hogy az Önkormányzat képviseletében rend- 
szeresen részt veszek a Mária Út Egyesület által szervezett kon-
ferenciákon, és az ott megismert pályázati lehetőségen való  
részvételi javaslatomat a képviselőtestület támogatta. Amennyi-
ben a pályázat realizálódik településünk 50 férőhelyes – nem csak 
szakrális célú – szálláshellyel és újabb közösségi térrel lesz gaz- 
dagabb, amely a projekt terv szerint 100%-os vissza nem térítendő 
támogatással jön létre úgy, hogy a beruházás értékével növelt in-
gatlan tulajdonjoga továbbra is az önkormányzaté marad. 
A temetőnk rekonstrukciós munkálatainak előkészítésében fo- 
lyamatosan részt veszek, közreműködésemmel elkészült a német 
sírok dokumentálása.  
A német nemzetiségi közösség munkájának aktív részese vagyok.

Dr. Klein Katalin
képviselő
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A választási bemutatkozó anyagom-
ban azt írtam a kampányban, hogy „Bí-
zom benne, hogy a választók megtisz-
telnek a bizalmukkal, ezért a jövőben 
is a sporttal és közösségszervezéssel, 
ill. a településfejlesztéssel fogok fog- 
lalkozni az Önkormányzatban. 
A településen élő gyermekeket és csa-
ládjaikat, ill. a helyi sportegyesületeket 
fogom képviselni. A mindennapjain-
kat érintő infrastruktúrafejlesztés, és 
a meglévő sportpályák és játszóterek  
fejlesztése, újak építése, és egy új 

sportközpont létesítése, kiemelt célkitűzés számomra.„
A képviselő testületbe bekerülve tagja lettem a Pénzügyi és Tele- 
pülésfejlesztési Bizottságnak (PB), illetve Elnöke lettem az Ok-
tatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Bi-
zottságnak (OKB).  Az elmúlt 2 év kemény és intenzív munkáról 
szólt, részt vettem, ill. szakmai tudásommal segítettem 36 Testü- 
leti ülést (rendes, rendkívüli, és informális), 24 OKB ülést (rendes 
és bíráló) vezettem, mint bizottsági elnök, és részt vettem 21 PB 
ülésen (rendes, rendkívüli, és informális). 
Ezen üléseken komoly szakmai munka folyik, ütköznek a 
vélemények, álláspontok, annak érdekében, hogy a településünk 
minél jobban járjon és képviseljük Nagykovácsi lakosságát, ill. 
ezeken én maximálisan képviseltem a választási ígéreteimet. Hely 
hiányában most itt nincs lehetőségem mindezt részletesen kifej- 
teni, de elérhetőségem megtalálható az Önkormányzat honlap-

ján, és szívesen válaszolok a kérdéseikre, de 2 témát kiemelnék a 2 
éves képviselői munkásságomból.
Már a választási kampányban is egyik kiemelt célom volt a Nagy- 
kovácsi Általános Iskola udvarán lévő rekortán pálya befedése, 
hogy napközben az iskolai testnevelési órákat segíthessük, ill. a 
helyi sportegyesületekben sportoló több száz gyermek délutáni 
edzéskörülményeit javíthassuk. 
Ezen előkészítő munkában komoly részt vállaltam, szakmai ja- 
vaslatokkal, ill. más településeken megvalósult sátrak feltérképezé-
sével, azok használatban történő tapasztalatainak begyűjtésével 
segítettem a tervezett sátor megtervezését, és képviselő társam-
mal szakmai oldalról egyeztetve, konzultálva, majd általa hivata-
losan benyújtva valósult meg ez a közös vágyunk.
A másik téma, ami az elmúlt 2 éves munkámhoz kapcsolódik, 
hogy a Pláza Törvényből adódó lehetséges veszélyekre hívtam 
fel mind a képviselő társaim, mind a lakosok figyelmét. Érveltem 
és kiálltam amellett, hogy Nagykovácsinak a lakosság létszámából 
fakadóan szüksége van egy nagyobb és kulturáltabb bevásárlási 
lehetőségre, de nem ott, ahol jelenleg tervezve van, hanem a te- 
lepülés szélén, mint oly sok hasonló méretű településen. Azt gon-
dolom, hogy a jelenlegi tervezett helyen, megannyi probléma, 
gond, ill. veszély érheti a gyermekeinket és a családok többi részét 
is. Ezen véleményemet továbbra is tartom, de tiszteletben tartom 
mások véleményét, álláspontját, és a párbeszéd híve vagyok eb-
ben a kérdésben.
Kérem az Önök további megtisztelő támogatását a következő 3 
évben is!

Fodor Attila
képviselő

Gyorsan eltelt a második év!
Befejeződött a régen várt nagy 
beruházás. Működik a hegyen a csator-
na, dolgoznak az átemelők, de az utak-
kal van még gond! Ilyen sziklás, nehéz, 
más közművek között „kanyargó” ge- 
rincvezetéket nem könnyű 4 méter 
mélyen vezetni. De megoldották! Az 
utak javítása még mindig folyamat-
ban. A garancia kötelez és mindenhol 
minden hiba ki lesz javítva. 
2016 első féléve nem hozott 
nagy beruházást. A tenderek, az 

előkészítések, a sok egyeztetés mindig megnehezíti a munkák 
megkezdését, nem beszélve arról, amikor még a Pénzügyi Bi-
zottságnak jóvá kell hagyni a „csatolandó” önrészt. Az idei költ-
ségvetésünk nem sok mindent engedett. 
A tartalék keretbe kevesebb jutott, mint tavaly. Amit csak lehetett 
kigazdálkodtunk.
Jól együtt tudunk dolgozni a hivatal felelős vezetőivel. A pénzügyi 
osztályvezető az utolsó percekben is segít információval, hogy jó 
döntést tudjunk hozni!
Eltelt az első félév az előkészítésekkel és utána már körvonalazó-
dott a második félév. Látványosabbra sikeredett az induló út felújí-
tásokkal, a ravatalozó bontásával és az építkezés megkezdésével. 
Az időjárás sajnos mindig beleszól egy beruházásba, amit nem 
könnyű áthidalni és időben behozni. Lesz szép új ravatalozónk. 
Megvívtuk a harcot az iskolai sátorért. Nagyon akartunk a gye- 
rekeknek segíteni, hogy fedett helyen, télen is tudjanak spor-

tolni. A harc természetesen megint a magas költségek miatt volt, 
de kitartó egyeztetésekkel második fordulóban sikerült lejjebb 
tornászni az árat, bár így se volt kevés.  Átadták.
Felújításra került a Diófa utcai híd. Ott voltam, megnéztem, egy 
két nagy esőzés nagyon megrongálta. Régi egyszerű gerendákon 
egy vékony vasbeton lemez megérett nagyon a felújításra, mert 
már életveszélyes volt.
Megépült a parkoló az iskola mellett, így a gyerekek bizton-
ságosabban tudnak kiszállni a kocsiból. A szemét ezentúl az új 
kihelyezett „kis” kukákba kerülhet. Vigyázzunk a környezetünk 
tisztaságára, mert már rég vártuk a megvalósíthatóságát! Mérete 
úgy lett kiválasztva, hogy nagyobb szemetes zsákot ne lehessen 
belerakni.
Új Linum udvar még várat magára, nincs döntés, Mária úthoz  
kapcsolódó épületre még nem került kiírásra a pályázat, Tisza 
kastély épül szépül, Sebestyén dombbal szemben lévő gazdasági 
terület jövője előkészítés alatt áll. Nem könnyű döntések ezek, 
mert érvek és ellenérvek vannak folyamatosan ütköztetve és nem 
tudunk így MINDENKI számára megnyugtató jó döntést hozni!
A különböző adóbevételek nem a tervezett elképzelések alapján 
alakultak - lemaradás volt az építmény, telek és gépjármű „sorok-
ban” de az iparűzési adó pozitívan áthidalta a hiányokat. Az év vé-
géig még lehet, hogy rendeződnek az adóbevételek.
Egy biztos, lelkiismeretünk szerint, a legjobb tudásunk szerint, 
jogkövető polgárként hozzuk meg felelősen döntéseinket és a sza-
vazáskor is kiderül, hogy mindezt egyetértésben és békességben 
tesszük, ami a korábbi időben nem volt jellemző a bizottságokra, 
ill. a képviselő-testületi ülésekre. 

Tegzes Endre
képviselő
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Az előző évi beszámolómban ír-
tam a kezdeti nehézségekről, 
beilleszkedésemről, a feladatok 
sokaságáról. A munka továbbra sem 
kevés, sok beruházáson, rendelet- 
alkotáson és határozaton vagyunk 
túl. Rengeteg kisebb és nagyobb 
problémával kell szembesülnöm, 
amik közül nem lehet mindent 
rögtön és mindenki megelégedésére 

megoldani, de erre törekszem. Az idei évben már jutott időnk, és 
lehetőségünk új elgondolásokra, pályázatokra, beruházásokra. Én 
az Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi Bi-
zottság tagja vagyok, de részt veszek szinte minden bizottsági ülé- 

sen, mert így a testületi ülésre minden információval rendelkezem, 
megismerem képviselőtársaim véleményét. Az Önkormányzat 
és a civil szervezetek által megrendezett programokban aktí-
van segédkezem. A csatorna beruházás kapcsán is mindig akad 
egy-egy újabb feladat, de szerencsére már látszik a vége. Alpol- 
gármester asszonnyal a békás tó rekonstrukciójában próbálunk 
tevékenykedni, egyelőre mérsékelt sikerrel. Ezen kívül számos 
egyeztetésen, ülésen részt veszek, a közbiztonsággal és kataszt- 
rófavédelemmel kapcsolatban szinte minden napra jut egy új fe-
ladat számomra. Továbbra is igyekszem a legkülönfélébb ügyek-
ben segíteni a lakosságnak, sokszor sikeresen. Az ajtóm továbbra 
is nyitva áll mindenki előtt, amiben tudok, szívesen segítek, de 
nem átlépve a Képviselői lehetőségeket. De mindezeket szívesen 
teszem, eskümhöz híven, remélem választóim megelégedésére.

Honti Zoltán
képviselő

Idén sok fajsúlyos téma került a 
képviselő testület elé. Ezeket a témá- 
kat igyekeztem több szemszögből 
is megvizsgálni, hogy objektív, pár-
tatlan képet alkothassak. Sokakkal 
beszélgettem a széleskörű rálátás 
érdekében, hogy szavazataimmal a  
többség érdekét szolgáló irányt 
képviselhessek.
A nehezebb témák mellett, idén is 
a gyerekekre, a sportra és a falu civil 
életére koncentráltam. Sportegyesü- 
leti vezetőként minden nap első 
kézből tapasztalom a legsürgetőbb 

tennivalókat. Büszke vagyok rá, hogy az indítványomra sátortetőt 
kapott az iskolaudvari sportpálya, amivel enyhítünk a tornaterem 
hiányon. Képviselőtársaim, Polgármester Asszony és a Polgár- 
mesteri Hivatal szakszemélyzete is egységesen a kezdeményezés 

mellé állt, amit ezúton is köszönök. Mégis, a köszönet leginkább 
Nagykovácsi adófizető lakosságának és vállalkozásainak jár, hiszen 
– pályázati forrás híján – ez a beruházás közpénzből valósult meg. 
Aktívan kezdeményeztem az iskola mögötti forgalmi és parko-
lási rend megteremtését is. A most létrehozott extra parkolóhe- 
lyeknek is örülök, de még további lépések szükségesek a gyerekek 
biztonsága érdekében. Aki hétköznap reggelenként az általános 
iskola feletti utcákban jár, az érti, hogy mire gondolok.
Munkám és szavazataim során a második legfontosabb szem-
pont a fenntartható fejlődés volt. Nagykovácsi megállíthatatlanul 
nő, így az infrastrukturális kiadásaink fokozódnak. Ennek ellen-
súlyozására, a munkahelyteremtést és az iparűzési adóbevétel 
serkentését támogató lépésekre van most szükségünk. Ezeket 
az ügyeket a jövőben is támogatni fogom, ha azok a többség 
előnyére válnak, és nem veszélyeztetik Nagykovácsi élhetőségét, 
páratlan környezeti és társadalmi értékeit.

Gerely Gábor
képviselő

Amikor 2014-ben harmadik alka-
lommal bizalmat kaptam Nagyko-
vácsi polgáraitól és önkormányzati 
képviselőnek választottak meg, tud-
tam, hogy kihívásokban és felada-
tokban bővelkedő esztendők állnak 
előttem. A 2014-2019. időszakban 
a képviselő-testület munkájában 
képviselőként, az Ügyrendi Bizottság-
ban elnökként, az Egészségügyi és 
szociális, valamint az Oktatási, kul-
turális, turisztikai és környezetvédelmi 
Bizottság munkájában bizottsági tag-
ként veszek részt. A jövőben is az a 
célom, hogy mind a testületben, mind 

a bizottságokban felmerülő feladatok megoldásában minél ha-
tékonyabban tevékenykedjek.
Jelentős eredmény, hogy 2016-ban sikeresen befejeződött a csa-
torna beruházás, melynek előkészítő szakaszában és megvalósu-
lásában részt vehettem. Ugyancsak örömmel tölt el, hogy ebben

az évben már két fontos beruházás valósulhatott meg. Az egyik 
az iskolai sportpálya befedése, ez nagyban hozzájárult a gyerekek 
és sportolni vágyó felnőttek lehetőségeihez és növelte a pálya 
kihasználhatóságát és komfortját. A másik, meglátásom szerint a 
legfontosabbak közé tartozó fejlesztés, a régi útvonalak rendbe 
hozása, javítása és minél több jó minőségű szilárd burkolatú új út 
létrehozása.
Nagykovácsi kedves a szívünknek ezért szeretnénk, ha még  
szebbé válna. Ezért kezdeményeztem és indítottam el a  „Virágot 
Nagykovácsinak” programot, melynek első sikeres lebonyolításán 
és díjkiosztásán túl vagyunk, az eredményeket már megünnepel-
hettük. Szeretném ezt a programot tovább vinni és fejleszteni, 
hogy minél többen csatlakozzanak 2017-től, hogy a folyamat 
ösztönzőleg hasson a kertkultúránkra, példát mutasson és bátran 
szálljanak versenybe közösségünkből a barátságos kis és nagy 
hobbikertek tulajdonosai.  Továbbra is kiemelt feladatomnak tar-
tom, hogy a környezetvédelem megerősödjön, tudatos legyen.
Az elkövetkező tervek és fejlesztések megvalósításában is tevéke-
nyen részt szeretnék vállalni, ehhez továbbra is tisztelettel kérem 
az Önök támogatását.

Bánóczi Margit 
képviselő



2015. március4

Önkormányzati hírek

2016. november12

A környezetvédelem divatos, szükséges  és a jövőt meghatározó téma, 
amelyről nem lehet elég sokat írni vagy nyilatkozni. Főleg, ha ebben 
a mások iránti személyes szerepünket és felelősségvállalásunkat is 
mérlegre tehetjük. 
Globálisan foglalkozik ezzel az ENSZ, sok Nemzetközi szervezet, 
zászlójára tűzik a klímaváltozás problémáját az egyes kormányok 
- főleg választások előtt és rengeteg tudóstársaság vagy civil szer- 
vezet tett hitet mellette.
A fentiek szerint boncolhatjuk tovább mi is a megkérdőjelezhetetlen 
változást, sőt társasági témaként bedobva növelhetjük ezzel a 
népszerűségünket, de ezzel csak egy trendkövető magatartást 
valósítunk meg, amivel nem hajtunk hasznot a közösségnek. Mit is 
tudunk tenni mi Nagykovácsi polgárai, hogyan tudjuk megtartani 
azt a környezetet, levegőt, zöldfelületet, amiről oly sokat és oly so-
kan beszélünk? A válasz a személyes példamutatás, az összefogás, a 
hatást gyakorló kommunikáció, amely nem a felülről jövő iránymu-
tatásokból táplálkozik, hanem a mikrokörnyezet szintjén, az egyéni 
tettekből, a jó példákból ered. 
Évek óta érezhető jelenség a téli szmog, a fűtési idénykor 
megfigyelhető, a „hegyeink” között, szélcsendes időszakban meg-
szorult füstfelleg, amely pont a főút melletti közintézmények 
használóit mérgezi pl. iskola, óvoda, bölcsőde. 
Amit tudunk és mit tennünk kell a közösség érdekében:
1. Mivel fűtsük cserépkályháinkat és kandallóinkat? 
Csak száraz, 20% nedvességtartam alatti, keményfával, gyertyán, 
tölgy, cser, bükk, akác, juhar, esetleg gyümölcsfák. Ez úgy érhető el, 
ha a felhasználás előtt 2 évig hasított állapotban tároljuk és szárítjuk 
a fát.
2. Mivel ne fűtsük a cserépkályháinkat és kandallóinkat?
Tartósan fenyővel, puhafa építés hulladékkal, raklappal, műgyantás 
termékekkel, bútorlappal. Hevesen égő anyagokkal pl. dióhéj, száraz 

rőzse , fenyőtűlevél és kifejezetten tilos a műanyag és gumitermékek 
égetése.
3. Hogyan fűtsük a kandallóinkat?
Begyújtásakor a tűztér közepére tegyünk papírt, esetleg alá-
gyújtóskockát. Erre gúla alakban hasított száraz gyújtóst, majd erre 
megint gúla alakban hasított száraz kaményfahasábokat, összesen 
kb. 5-6 kg mennyiségben. Adjunk max. huzatot, esetleg szükség  
esetén nyissuk ki ujjnyira a tűztér ajtaját is. Amikor a betett fa élő, 
izzó parázsra leégett, igen lassan nyissuk ki az ajtót, - ez egyébként  
mindig legyen fő szempont ajtónyitásnál a lassúság, így nem füstöl 
vissza - és tegyünk a parázsra kb. 12-15 kg nem kicsire hasított ke- 
ményfát. Ezután csukjuk be az ajtót és a huzatviszonyoknak 
megfelelően szabályozzuk a huzatot.
Gazdaságos akkor a tüzelésünk, ha a tűz nem intenzíven lobog, 
hanem szép „csendesen”, de folyamatos lángolással. A tüzünknek 
8-10 órát ki kell tartania, ill. ezután az idő után a parázsról a tüzünk 
újraéleszthető.
4. Szigeteljünk.
Amennyiben megfelelő az épületünk szigetelése, kevesebbet kell 
fűtenünk és ennek köszönhetően a füstmennyiség is csökken. A 
falak szigetelése természetesen nem egy olcsó mulatság, ha erre 
nincs lehetőségünk koncentráljunk a nyílászárókra. A hőkamerák 
felvételei hitelesen bizonyítják, hogy a rosszul záródó ajtók és ab-
lakok az elsőfokú hővesztők. Vizsgáljuk meg a zárhatóságot és már 
az egyszerű szigetelőcsíkok alkalmazása is nagymértékben növeli a 
hatékonyságot.

A fűtés, a hűtés 
és a tennivalók. 1.
Fegyveres-Fiskál Gábor

Mivel az Európai Unió az egyes régiók fejlettségi szintje szerint biz-
tosítja a támogatási forrásokat, Pest megyében, tehát a legfejlettebb 
magyarországi régióban elhelyezkedő települések igen kevés 
pályázati lehetőséget tudnak csak kihasználni. Ezért van kiemelt 
jelentősége annak, ha a régióban olyan pályázati forrás igénybevé-
telére nyílik mód, amely által az önkormányzat összetett, a lakosság 
számára előnyös, és a természeti környezet megóvása szempontjából 
értékes projektet tud megvalósítani.
Magyarország Miniszterelnöksége és a Szlovák Köztársaság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma meghirdette az „In-
terreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programot” (a 
továbbiakban: Program). A Program keretében Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzata a „Természet és kultúra” prioritástengelyen belül 
a „Természeti örökség fenntartása és ismertté tétele” célkitűzéshez 
csatlakozva nyújt be mintegy 300 millió forintos támogatási kérel-
met, az alábbi tevékenységek megvalósítására:
•  a Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatti, beépítetlen önkormányzati in-

gatlanon Hagyományok háza építése, berendezése 300 m² hasznos 
alapterületen, valamint a 700 m² területű telek parkosítása, közös-
ségi tér kialakításával, játszóeszközök elhelyezésével,

•  a Tisza István tér 7. szám alatti Faluház felújítása (tetőszerkezet, ál-
mennyezet, vizesblokk),

•  közterület-rendezés, a közterület felújítása térburkolattal, parkoló 
és pihenőpark kialakításával a Kolozsvár téren, 5000 m² területen, 
valamint

•   az Ördög-árok mintegy 1,5 km hosszú szakaszán tanösvény kialakí-
tása, felújítása, és a patakmeder kitisztítása.

A projekt határon átnyúló együttműködés keretében valósul meg.  
A szlovák partner, az Andódi Önkormányzat Faluházát újítja fel, 
valamint tanösvényeket korszerűsít. Magyar partnerként szerepel a 
projektben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, amely szervezet 
mintegy 5 km hosszúságú tanösvényt kíván felújítani Nagykovácsi 
közvetlen környezetében. E projektelemek pénzügyileg elkülönül-
nek, nem jelennek meg Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának költségei között. A beruházás költségeinek 95%-a vissza nem 
térítendő támogatásból származik.
A pályázat november elején adjuk be, és pozitív döntés esetén a 
beruházás 2017. szeptemberben kezdődik meg.

Újabb támogatott beruházásra nyílhat lehetőség

Ökológiai lábnyom: Egy ember vagy egy adott terület népessé-
gének a természetre gyakorolt hatását egy hektárban kifejezett 
mutatószámmal, az ökológiai lábnyommal lehet leírni. A ökoló- 
giai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja ter-
melni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem,  
energia...). Az átlagos egy főre eső ökológiai lábnyom 2,2 hek-
tár, 2,5-szer nagyobb, mint 1961-ben. Ám ha megnézzük, hogy a 
Földön 11,3 milliárd hektár biológiailag aktív föld- és tengerfelü- 
let van és 6,1 milliárd ember, akkor kiszámítható, hogy valójában 
minden emberre csak 1,8 hektár jut.
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom 60. 
éves évfordulójának tiszteletére és az erre az alkalomra kialakított 
56-os Emlékpont avatására ösztöndíjat alapított Dr. Schmidt Imre, 
Nagykovácsi díszpolgára tiszteletére. 
A díj alapításával az Önkormányzat 1956 szellemiségének ébrentar-
tását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi fiatalok 
tehetséggondozásában nyújtott segítségével. 
Az ösztöndíj Dr. Schmidt Imre, Nagykovácsi első demokratiku-
san választott polgármesterének nevét viseli. A díj emléket kívánt 
állítani a névadó forradalmi tevékenységének, a község demokra-
tikus, jogszerű működése megőrzéséért tett erőfeszítésének. Me-
mentóként állítva a forradalom leverése utáni meghurcoltatásnak, az 
igazságtalan börtönéveknek, a jog és szabadság teljes megfosztása 
hosszú és keserű időszakának. 
Az ösztöndíj az alapítók szándéka szerint, minden évben egy nagyko-
vácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, 
látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.
A pályázati kiírás szerint: az ösztöndíj elnyerésére az éves kiírás 
szerinti napig a pályázók egy az „56” szellemiségét, demokrá-
cia- és szabadságvágyát kifejező pályaművel (műfaji megkötés 
nélkül) jelentkezhetnek. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell 
egy tervezetet, amely bemutatja a pályázó milyen célra használná 

az elnyert ösztöndíjat. Sikeres pályázat esetén, az ösztöndíj fel-
használásának dokumentumait a helyi nyilvánosságban publikál-
ható formában a részletes kiírásnak megfelelően be kell nyújtani.
A benyújtott pályaműveket bírálóbizottság értékeli. A bizottság 
összetétele: nagykovácsi polgármestere, az Oktatási, Kulturális, Sport, 
Turisztikai Bizottság delegált tagjai, az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár igazgatója. A bizottság tiszteletbeli elnöke: Trencsényi 
László, az 1956-os Magyarok Világszövetsége elnöke, falunk lakója. 
A kialakított Emlékponton elhelyezésre és megnyitásra kerül egy 
„Schmidt-ösztöndíj Emlékkönyv”, amelyben az érdemes pályaművek, 
beszámoló dokumentumok lesznek rögzítve minden évben. 
Az Emlékkönyv idővel a község helyismeretének, helytörténeti 
gyűjteményének egyik értékes darabjává válhat.
A Dr. Schmidt Imre-ösztöndíj (alapításkori) éves összege: 300 000 Ft.
Az alapítás évében Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony az 
éves polgármesteri keretet nevezte meg az ösztöndíj forrásaként.
Az első évben Soltész Judit pályázata nyerte el az ösztöndíjat. Judit 
nagykovácsi lakos, Nagykovácsiban nőtt fel, jelenleg a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán az 
Építőművészeti Doktori Iskola hallgatója.
A pályamű egy teljes diákév munkája. Alapos levéltári, interjús fel-
tárás, az oral history nehéz műfajából épülő dolgozat. Nagykovácsi 
1956-os történéseinek feltárásában megkerülhetetlen munka.
Szeretettel helyeztük el a díjnyertes munkát az Emlékkönyvbe és 
nagy érdeklődéssel várjuk az ösztöndíj felhasználásának beszá-
molóját ugyan-ide. 
Gratulálunk az első Dr. Schmidt-ösztöndíjasnak. Az ösztöndíj fel-
használásához sok sikert, szép eredményeket kívánunk.

A Dr. Schmidt Imre-ösztöndíjról
G. Furulyás Katalin

Mit is ünneplünk pontosan halottak napján?

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget 
még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Az ünnepet min- 
den évben november 2-án tartják, és nem összekeverendő a novem-
ber 1-jén megtartott mindenszentek napjával. Hagyományosan a 
halottak napján szinte mindenki gyertyát, mécsest gyújt meghalt 
szeretteire emlékezve, és a temetőkbe is nagyon sokan látogatnak 
ki, hogy virágot vigyenek a sírokra.
A halottak napi ünnepkör egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza.  
A rómaiak őseiket és a csatározásokban elhunyt hőseiket istenek-
ként tisztelték. Igaz, nem november elején, hanem február 22-én ül-
ték meg a családok a caristiát, avagy a kölcsönös szeretet ünnepét, 
amelyen  a halottakról is megemlékeztek, de egymást is megaján-
dékozták, és inkább vidámsággal, mint mélabúval ünnepeltek.
A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először 
önálló ünnepként a halottak napját, de a liturgiákban már az 
időszámításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre 
vonatkozó feljegyzések. Széles körben pedig a 11. századtól terjedt 
el a keresztény világban.

Halottak napja 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
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Az előző évekhez hasonlóan, az idei évben is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, valamint az életkortól függetlenül, egyes krónikus betegség-
ben szenvedő személyek, illetve egyes munkakörökben foglalkoztatottak térítésmentes influenza elleni védőoltására.
Az influenza az influenzavírusok által okozott, ragályos légúti betegség. A legjellemzőbb tünetei: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi 
illetve izomfájdalom, általános levertség, fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél jelentkeznek a felsorolt tünetek.
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyag- 
cserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese, a máj- és vérképzőszervi betegségben szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények 
Pl.: hörghurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szenvedőknél, az időseknél és a dohányosoknál.
Az influenza elleni oltásnak az a célja, hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos 
lefolyású lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül a krónikus légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. asztmás 
betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknek, cukorbetegeknek, krónikus máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más 
betegség miatt csökkent védekezőképességű személyeknek.
Javasolt még azoknak a személyeknek is az oltás, akik munkájuk során sok emberrel kerülnek kapcsolatba, és könnyen megfertőződhetnek, 
illetve megfertőzhetnek másokat, akik betegekkel, idősekkel foglalkoznak, akiknek a munkaköre megkívánja a folyamatos jelenlétet. 
(egészségügyi dolgozók, önkormányzatnál, kormány ablakban, mentőknél, tűzoltóknál dolgozók, pedagógusok, stb.) 
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát 25-39%-kal, a halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csökkentheti. Az intézmé-
nyekben, ápolási otthonokban élő, influenza ellen oltott idős személyek között a kórházi kezelés gyakorisága felére, a tüdőgyulladás kockázata 
60%-kal, a halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet.
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő és az oltást minden évben meg kell ismételni. A hazai in-
fluenza vakcina élő vírust nem tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. Az oltást követően csak igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt 
mellékhatások, mint láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a 
reakciók általában enyhék és 1-2 napon belül elmúlhatnak.
Legyen Ön is az elsők között, aki influenza elleni védőoltásban részesül! Az idei szezon védőoltásai már a háziorvosoknál rendelkezésre 
állnak.
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a rendelőben tájékozódhat.
 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya.
 Bánsághy Balázs hivatalvezető nevében és megbízásából
 Dr. Katona Ildikó járási tisztifőorvos

2016/2017. évi térítésmentes 
influenza elleni védőoltásról tájékoztató
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A Zsíroshegyi Egye- 
sület nevében sze- 
retném megköszön- 
ni azoknak a csa- 
ládoknak a segítsé- 
gét, akik részt vettek 
október 22-én a 
Csillagfürt Park őszi 
kertészkedésén.
Külön szeretném 
megköszönni Pol- 
gármester Asszony- 
nak és férjének 
Kiszel Istvánnak felajánlását, 10 kg fűmagot, amit a játszótér és 
labdarugó pálya füvének felfrissítésére  használtunk el.
Volt olyan család, aki nem tudott ott lenni, de pénz felajánlással segíti 
az Egyesületünk működését.
Az elmúlt években a játszótér karbantartásában sokat segített a 
Szurdokháti Kereskedelmi Kft., ezúton köszönjük a kitartó munkájukat.
A falevek nagy része még várhatóan két héten belül fog lehullani, így 
megjelöltünk egy újabb találkozót a játszótéren, ami november 13-án 
vasárnap 10-től lesz, (gereblye szükséges). 
Segíts Te is, hogy részese lehess ennek a fantasztikus közösségnek és 
önkéntes munkáddal mutass példát gyermekednek!
Mindenkit szertettel várunk

Csillagfürt 
kertészkedés
Máriási Lilla Zsíroshegyi Egyesület

PILISI PARKERDŐ ZRT. BUDAPESTI ERDÉSZET –  
NAGYVAD ÉS APRÓVAD TÁRSAS VADÁSZATOK 

 2016/2017. vadgazdálkodási évre tervezett társas vadászatok ütemterve
5719-es kódszámú „Budapest-Budakeszi” vadászterületen  

terelő vadászatot rendez az alábbi helyszíneken és időpontokban
Vadászat helyének megnevezése: 
 Bp. XII., Bp. II., Bp. III., Budakeszi, Nagykovácsi, Solymár, Budaörs
Találkozó hely:
 Erdészeti Információs Központ
Társas vadászat megnevezése:
 Nagyvad terelés
Vadászat ideje:

1021 Budapest II., Budakeszi u. 91. 
Telefon: 06-1-391-0540; Fax: 06-26-398-229

2016. november 10.
2016. november 17.
2016. november 24.
2016. december 1.
2016. december 8.

2016. december 15.
2016. december 21.
2016. december 22.
2016. december 28.
2016. december 30.

Nagykovácsi telekocsi programja a tisztább levegőért  
és a környezettudatosabb településért. 

Közös érdekünk, hogy mindent megtegyünk Nagykovácsi 
környezeti terhelésének csökkentéséért. Világosan látszik,  

hogy a településünkre nehezedő egyik legsúlyosabb,  
a természetre és az itt élőkre gyakorolt káros hatás  

a gépjármű-használatból ered. A közös autózással csökkentjük 
a környezeti terhelést, emellett a  programnak közösségépítő 

hatása is van: különféle utazócsoportok szerveződhetnek,  
egy-egy út alatt az útitársak beszélgethetnek egymással, vagyis 
sok nagykovácsi ember összeismerkedhet telekocsizás közben.

Regisztráljon a telekovacsi.nagykovacsi.hu oldalon

TELEKOVÁCSI
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2016. október 14-én az Általános Iskola tanári testületének, vala-
mint tanulóinak nagy örömére átadásra került az iskola sportpá-
lyájának lefedésére szolgáló sátor.
A „Nagykovácsi Általános Iskola sportpálya lefedés” témában kiírt 
közbeszerzési pályázat nyertese a GRABOPLAN Kft. lett. A meglévő 
rekortán burkolatú sportpálya lefedéséhez egyedi méretek alapján 
megrendelt sátor szerkezeti-, valamint borító elemeinek legyártása 
másfél hónapot vett igénybe. A 22x43 m alapterületű, 4 m lábma-
gasságú és 7,25 m csúcsmagasságú alumínium vázszerkezetes, 
szimpla PVC ponyvahéj borítású sátor, melynek világítását energia-
takarékos LED fényforrással szerelt lámpatestek látják el, nem egész 
egy hét alatt épült fel.
A megépült sátor nagy segítség a mindennapos testnevelésórák 
megtartásában, ugyanis nemcsak a hűvösebb, csapadékos napokon 
biztosít szélmentes, száraz pályát a benne sportolóknak, de a me-

leg nyári napokon 
is, a nyitható ol- 
dalfalainak kö- 
szönhetően – a 
szabadtéri test- 
nevelésórákhoz 
képest – kel-
lemes, árnyékos 
helyszínt bizto- 
sít.

Nagykovácsi Általános Iskola
sportpálya lefedése
Hegyvári Csaba településmérnök

A Magyar Rendőrség a tiszthelyettesi állomány utánpótlása érdekében  
olyan fiatalokat keres, akik a rendőri szolgálatot választanák hivatásuknak.  
A lehetőség Pest megyében is adott.
A Magyar Rendőrség számára is fontos az utánpótlás megtalálása és felkuta-
tása, ezért a Rendőrség a rendészeti szakgimnáziumokban folyó érettségire 
épülő, a Fegyveres szervek és vagyonvédelem rendészeti ágazati képzés-
ben szakmai érettségi vizsgát tevő jelentkezők számára, iskolai rendszerű, 
nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben 
szereplő 54 861 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére. A vég-
zettség a Rendőrségnél tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó beosztás 
betöltésére jogosít.
A 2017. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje:  
2017. február 15.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés évében 
betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, 
a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre a  
Fegyveres szervek és vagyonvédelem rendészeti ágazati képzés szakmai 
érettségi vizsga, a pályaalkalmassági, valamint életvitel vizsgálatok eredmé-
nye alapján kerül sor.
Pest megyében az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumba lehet jelentkezni, 
melynek elérhetőségei:
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. 
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszki.hu
A döntések előkészítéséhez segítséget nyújtanak a mellékelten letölthető 
tájékoztatók, pályázati dokumentumok.
A felvételi követelményekhez kapcsolódó, jelentkezéshez szükséges adat-
lapok (jelentkezési egység csomag) letölthetőek a:
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/palyazatok
http://arszki.hu/felveteli/iskola-rendszeru-kepzes/
http://arszki.hu/felveteli/rendeszeti-agazati-kepzes/ oldalon.
Továbbá a jelentkezési egységcsomagot:
•  a Budaörsi Rendőrkapitányság Személyzeti előadójánál (Hajdú Mónika,  

06-23-505-400/92-71/, 2040 Budaörs, Szabadság út 160.) is el lehet érni.
A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakgimnáziumok ta-
nulmányi osztályai adnak felvilágosítást. 
A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendészeti 
szakgimnáziumok!

Itt a lehetőség, jelentkezzen 
rendőr szakképzésre!
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2016. október 14-én iskolánk jelenlegi 8. a osztályos és néhány volt 
tanulója a Rézpatkó néptáncosaival kiegészülve, nagy sikerű ünnepi 
műsort adott elő a Corvin moziban az 1956. október 23-i forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójának a tiszteletére. Az előzményekhez 
tartozik, hogy az 1956-os Magyarok Világszövetségének ügyvezető 
elnöke, Trencsényi Laci bácsi - aki nagyközségünk lakója - felkéré-
sére vállaltuk az előadást. Így felelősségteljes munka és felkészülés 
várt pedagógusokra és a gyermekekre egyaránt, hiszen most azok 
előtt kellett megfelelni az ünnepi műsornak, akikről szólt: az ’56-os 
hősökről. Megható volt látni, hogy a ma már nagyon idős emberek, a 
régi Corvin köziek és a többi harctér még élő szereplői milyen szeretet-
tel fogadták a műsort és a tanulóinkat. Az előadás végén a meghatott 
tekintetektől és a tőlük kapott kérdésektől nekünk is könnybe lábadt 
a szemünk: Nagykovácsinak ilyen iskolája van? Nagykovácsiban ilyen 
gyerekek tanulnak? A vastaps és a gratulációk a pedagógusoknak és a 
tanulóknak is sokat jelentett – végül is ezt a hősöktől kaptuk!

A műsor létrejöttéért, mint igazgató, külön köszönöm a műsort író, 
összeállító és betanító pedagógusoknak, Kakukné Lehrreich Emí- 
liának, Huszárné Czene Zsuzsannának és Vass Évának a munkát. A 
hangosítást végző Görgényi Gáborral volt teljes a csapat. Az iskolai 
és nagyközségi ünnepségeken a díszletekért felelős Dutkainé Bödő 
Gabriella munkáját is nagyon köszönöm. Keszei Péter tanulónk pedig 
már sokadszor bizonyította azt, hogy az ünnepségek idején is min- 
denben tud segíteni.

Jelenlegi és volt tanulóink névsora, akik részt vettek az emlékezetes 
előadáson: Bánkuti Nikoletta Zsófia, Bencsics Máté, Éliás Milán, Endré-
di Júlia, Géró Anna Csenge, Golda Szilvia, Hidasi Janka, Holczer Márk 
Ármin, Kiss Eliza, Kovács Réka Emese, Kriesch Ákos András, Kuti Zsom-
bor, Láng Ferenc, Madácsi Benedek, Manjate Celeste Eliza, Márkus Lili, 

Rácz Borbála Sára, Simon Becse Ákos, 
Szabó Krisztina, Szadeczky Lili, Várko-
nyi Barnabás, Bolla Anna, Doroszlai 
Boróka, Győrffy Emese, Horgas Jo-
hanna, Kiss Bence, Kostyál Ubul, Kocsis 
Kristóf, Rácz Dorka és Szabó Bence. 
Pedagógustársaim nevében köszön-
jük, és gratulálunk nekik a sikeres sze- 
replésért.

Emlékműsor  
a Corvin közben  
az 1956-os hősök előtt
Fehér Imre igazgató

Az előadás után: a boldog csapat

Tanulóink az 1956-os tömegben

A műsor egy emlékezetes pillanata Egy kis eszmecsere az ünnepség után

A Rézpatkósok is megmutatták a tudásukat mint Corvin köziek
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Október 6-a Magyarországon nemzeti gyásznap. Ezen a napon 

azokra a hősökre emlékezünk, akik az 1848/1849-es forradalom és 

szabadságharc idején életüket áldozták a magyar szabadságért. Idén 

a 8. b osztály adott méltóságteljes és megható műsort az iskola ta- 

nulóinak, pedagógusainak és a falu megemlékezőinek.

Október 6.
Smetana Erika, a 8. b osztályfőnöke

Laci bácsi 1933-ban szüle-
tett Túrkevén. Tizenkét éves 
kora óta segített otthon a 
mezőgazdasági munkák-
ban és a kovácsműhelyben. 
Budapesten műszerész 
tanuló majd segéd lett 
az Irodagépipari Vállalat-
nál. 1953-ban bevonult 
katonának két évre. Buda-
pesten nyomorgott, ezért 
édesapja hívására hazajött, 
és a tanyaközpontban lett 
mindenes.

1956 októberében nagygyűlést tartottak a piactéren, és úgy döntöt-

tek, segíteni kell a pestieket. Laci bácsi egy társával jelentkezett, 

hogy felviszik az élelmiszert egy teherautóval. Október 28-án a Cor-

vin-közbe érve a Kilián laktanyából rájuk lőttek, ők a magukkal ho-

zott fegyverekkel védekeztek. Az élelmiszert leadták a Práter utcai 

raktárba, majd utána hazamentek. 1957. febr. 8-án a megtorlás ide-

jén Mezőtúrra vitték, megverték kínozták, és perbe fogták társaival 

együtt, majd a börtönből júl. 20-án szabadon engedték. 1958-ban 

került Nagykovácsiba, ahol azóta is él.

Laci bácsi nem tartja magát hősnek, azt vallja, ő csak a kötelességét 

teljesítette. A rendszerváltás után aktívan részt vett 56-os szervezetek 

életében, és nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy az 56-os 

események méltó megítélést kapjanak a közgondolkodásban. Jelen-

leg az 56-os Magyarok Világszövetségének elnöke.

Trencsényi László
Bonifertné Bodroghi Csilla

Szeptember 28-án délelőtt, a Magyar népmese napjára emlékezve, 
meglátogattuk a nagykovácsi óvodásokat. Harminckilencen mentünk 
az iskolából, harmadikosok és negyedikesek. Mindenki egy- egy szép 
mesét vitt magával.

Én is jelentkeztem, mert szerettem volna mesét mondani abban az 
óvodában, amelyikben négy évig jártam. Nagy izgalommal készül-
tem a Száva utcai óvoda Süni csoportjába.

Az oviba a délutános tanító néni vitt át minket. Már nagyon vártak 
bennünket a gyerekek. A szőnyegen ült mindenki, az olvasó pedig 
egy széken foglalt helyet. Én „A tulipánná változott királyfi” című 
népmesét olvastam fel. Rajtam kívül három negyedik osztályos volt 
még ebben a csoportban. Az én mesémen kívül a Ludas Matyi, A só 
című mese és a Tű és a cérna című mesék hangzottak el. A gyerekek 
figyelmesen hallgattak bennünket, majd megköszönték a szép me-
séket.
Ezután megmutattam a mesekönyvemet nekik, nézegették a ké-
peket a meséről.
Az óvó néni az olvasóknak adott egy-egy müzli szeletet jutalmul.

Jövőre is szeretnék menni, mert jó volt mesét mondani.

A Magyar népmese napján 
az óvodában
Erdős Kata Édua 3/b. 
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Nagykovácsi Általános Iskola – NATE

A Gazdakalendárium nagyon jó! Már egy éve járunk rá közösen a 4.c-
vel. Mindig jön Kati néni, Andi néni és innen a faluból Ági néni, hogy 
megismertessék velünk, miről szólt régen a tanyasi gazdák élete.
 Először Andi néni tanított egy éneket („Mikor Noé a szőlőt ültette...”), 
azután beszélgettünk a szőlőről, merthogy a szőlő és a többi őszi 
gyümölcs volt a mostani témakör. Végül hallgattunk egy mesét, Jézus 
Krisztusról és a szőlős ember fiáról.
Ezután Lóri bácsival készítettünk tülökdudát japán keserűből. A japán 

keserűért nem kell 
elmenni Japánba, 
itt Magyarországon 
is terem. Ebből a 
növényből azért jó 
tülökdudát készíteni, 
mert belül üreges a 
szára, s ezért nem 
kell kikaparni a 
belét. A dudát úgy 
készítettük, hogy 
először a szárban 
lévő kis bütyköt rás-

pollyal kitisztogattuk, utána dörzspapírral ledörzsöltük a szálkát. 
Harmadszorra ráspollyal lyukat dörzsöltünk rá és jóféle faragasztóval 
a lyukhoz közelebbi végére ragasztottunk sütőpapírt. Azt kell be-
lemondani, hogy „dú” és nagyon szépen szól. Lóri bácsi azt mond-
ta, hogy akinek elszakad a sütőpapír, az vagy kicseréli vagy elmegy 
hozzá venni egyet a Szentendrei Skanzenba 800 forintért. Lóri bácsi 
mesélte, hogy a tülökdudát arra használták faluhelyeken, hogy mise 
után játszottak rajta és szüreti mulatságokon, meg a megérett bor 
örömére is megfújták. De a seregélyeket is ezzel űzték ki aszőlőből.
Utána átmentünk a saját osztályunkba, ahol Kati nénivel és Andi 
nénivel szőlőt préseltünk kézzel. Nagyon jó érzés volt nyomogatni 
a szőlőszemeket, nem is akartuk abbahagyni. Mézédes volt a leve. 
Utána mindenkinek jó ragacsos, szőlős volt a keze, ezért természete- 
sen kimentünk kezet mosni. Ezután mentünk vissza Ági nénihez a kis 
tornaterembe. Ott volt a legjobb, mert kiflikarikákon kóstolhattunk  
mézédes szederlek- 
várt, frissen főzött 
almalekvárt és kel-
lemesen savanyú 
somlekvárt.
A végén összegyűl- 
tünk és elfújtuk tü- 
lökdudánkon az „Érik 
a szőlő” kezdetű 
dalt. Az egész 
Gazdakalendárium 
nagyon jó volt.

Folytatódik a 
Gazdakalendárium
Sebők Zsófi 3.b

Izgatottan ültünk a teremben, mert Dávid bácsit vártuk, aki érdekes 
előadást tartott az újraélesztésről. Nemcsak izgalmas, hanem nagyon 
hasznos is volt, hiszen bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor neki 
kell segítséget nyújtani. Ez lehet akár egy mentő értesítése vagy épp 
a sérült ellátása. Megtanultuk Dávid bácsitól azt is, hogy ilyenkor ne 
habozzunk, azonnal cselekedjünk, és leginkább ne ijedjünk meg! 
Mindenkit arra buzdítok, hallgasson és nézzen meg egy ilyen tájékoz-
tatót, mert minél többen tudják, hogy mi a helyes tennivaló, annál 
több embernek lesz esélye az életbenmaradásra.

Újraélesztés 

A nyár elmúltával készülünk az őszre. Mind a kertben, mind a házban 
átnézzük a holmijainkat és selejtezünk. Ehhez szeretnénk egy kis segít-
séget nyújtani, hogy ne kelljen a fölöslegessé vált, de használható hol-
mikat kidobni.
Elhoztuk Nagykovácsiba azt az országos szintű programot, melynek célja 
a környezet- és társadalomtudatos tárgyi adományozás segítése azzal, 
hogy a feleslegessé vált, de mások számára még használható, jól funk-
cionáló tárgyainknak új gazdát keresünk.
Ez a célt segíti a HUMUSZ által üzemeltetett tulsokcucc.hu adatbázis, 
mely mindkét oldal számára segítséget nyújt:
– a felajánlóknak, hogy tárgyaikkal, eszközeikkel társadalmilag hasznos 
munkát végző szervezetek (civil szervezetek, oktatási- és szociális in-
tézmények) mindennapi működését segíthessék, 
– az adományfogadóknak pedig, hogy kéréseiket, igényeiket minél 
szélesebb közönség felé tolmácsolhassák. Az adatbázis területi és tema-
tikus szűrési funkcióval van ellátva. Ha fölösleges holmi akad nálunk, ke- 
ressük fel a tulsokcucc.hu weboldalt, ott megnézhetjük, hogy ilyen dol-
got éppen keres-e valaki. Ha igen, akkor a nekünk felesleges, de neki szük- 
séges dolgot megkaphatja, ha az oldalon regisztrálva felveszi a kapcso-
latot a felajánlóval, és egyeztetnek az átadásról. Ha viszont mi szeretnénk 
valamit, ugyanott rákereshetünk, hátha valaki éppen azt ajánlja fel.

A NATE, mint a Nulla Hulladék Hálózat tagja a gyakorlatban is igyekszik 
segíteni e célok megvalósítását. Annak érdekében, hogy levegyük mind-
két fél válláról a bekapcsolódással járó adminisztrációs terheket, Nagyko-
vácsi területén és vonzáskörzetében 2015 óta keresünk adományfoga-
dókat, illetve adományozókat. 
Ezúton bátorítjuk a Nagykovácsiakat, hogy éljenek a lehetőséggel, és 
amennyiben segítségre van szükségük a www.tulsokcucc.hu oldalon 
való eligazodáshoz, jelezzék az info@nate.hu e-mail címen.

Őszi nagytakarítás – 
Túl sok cucc
Bárdos Zsuzsa, NATE

Szeretnél magadnak egészséges zöldségeket termeszteni, de nincs 
elég helyed? Vagy helyed még csak lenne, de nem tudod, hogyan fogj 
hozzá? Vagy egyszerűen csak szeretnél másokkal együtt munkálkodni, 
gyakorlati tapasztalatokat cserélni? Munka után egy jót bográcsozni?
A NATE elindítja közösségi- és tanulókert programját, amelyhez szere-
tettel várjuk a jelentkezőket.
További információk a NATE honlapján (www.nate.hu) olvashatók vagy 
az info@nate.hu e-mail címen kérhetők. Jelentkezni az info@nate.hu  
e-mail címen lehet. 
Az első találkozó, részletes tájékoztató november 15-én 16 órakor lesz 
az Öregiskolában.

Közösségi- és tanulókert 
Nagykovácsiban
Vojczek Judit, NATE
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Civil

Előfordult már, hogy hirtelen szükség lett volna egy üzlet nyitvatar-
tási idejére vagy éppen egy szolgáltató, egy matematika tanár vagy 
mesterember telefonszámára? 
Esetleg ötlet hiányzott egy környékbeli kiránduláshoz vagy helyi  
programhoz? 
Nemrég költözött a községbe és el szeretne igazodni? 
Itt a megoldás!
Indul községünk mobil applikációja, mely nem kisebb célt tűzött ki 
- ahogy azt a fenti szlogen is elárulja - , mint hogy egy helyen és a 
legkönnyebben elérhető módon tegyen elérhetővé minden olyan in-
formációt, amely mind a helyi lakosoknak és vállalkozóknak, mind az 
egyedülállóan szép községünkbe látogatóknak hasznára válik.
Nagykovácsi széles információs repertoárja ismét bővült a Tájolót, 
a Böngészőt, az Önkormányzat hivatalos honlapját és Facebook 
oldalát kiegészítve egy mobiltelefon alkalmazással, a három nyelven 
elérhető My Nagykovácsival.
Vállalkozók, üzlet tulajdonosok számára egy hatékony megjelenési 
felületetet és hirdetési lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a potenciá-
lis leendő ügyfelei minél könnyebben megtalálják a kínált termékeit, 
szolgáltatásait. 
A felhasználók kétféle módon, térképről vagy tematikusan rendezett, 
listás megjelenítésben is kereshetnek vendéglátóipari egységeket, 
szolgáltatásokat, programokat vagy egyéb hasznos információt, 

mint példul gyerekprogramok, orvosi 
ügyelet, állatorvos, bank és akár sürgősségi 
elérhetőségek. 
Használata egyszerű. Böngésző meg-
nyitása és gépelés nélkül, csupán néhány 
érintéssel megtalálhatjuk az alkalmazásban a keresett információt az 
adott témájú listában.
Az alkalmazás rövid szöveggel és képpel ellátott megjelenési felü- 
letet biztosít, amely oldalról egyetlen érintéssel felhívja a keresett vál-
lalkozás telefonszámát vagy szintén egy érintésre, a navigáció segít-
ségével az ajtóig vezeti a felhasználót. 
A My Nagykovácsi nem sablon alapján felépített alkalmazás, hanem 
szabadon alakítható, így teljes mértékben Nagykovácsi lakosainak 
igényeire tudjuk szabni. 
Az alkalmazással kapcsolatos építő javaslataikat, észrevételeiket, akár 
arra vonatkozóan, hogy milyen hasznos tartalommal egészíthetnénk 
ki az akalmazást, az info@easy-marketing.eu címen várjuk. 
Vállakozók, szolgáltatók számára regisztrációs lehetőség az alábbi cí-
men érhető el: 

www.easy-marketing.eu/regisztracio/mynagykovacsi/
Töltse le ingyenesen az App Store vagy a Play Store áruházból!

My Nagykovácsi – Minden, ami Nagykovácsi 
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Kispatak Óvoda

Mese, mese mátka, pillangós határba, 
Ingó - bingó rózsa, hallgass most a szóra. 
Hallgasd meg a mesémet, képzelj hozzá képeket, 
Álmodj róla szépeket.

Imigyen szól a Cinege csoportosok meseváró mondókája. Amikor 
először hallottam a kis rigmust, csak annyit éreztem, hogy mindent 
elmond a meséről, amit az adhat a szavak alkotta varázslat által.
Gyerekkoromban a könyvek jelentették számomra azt a birodalmat, 

ahol aranyhajú királylány és mérget koty-
vasztó boszorka, világokat építő varázsló 
és elvarázsolt kisbéka lehettem, bármi, 
ami a szívemhez, lelkemhez közel állt,  
vágytam rá, sőt esetenként féltem tőle.
Édesanyám minden este mesélt. Leült az 
ágyam szélére, elővette a Kis gyermekek 
nagy mesekönyvét, olykor a Grimm me-
séket és beleolvadtunk egy másik világba. 
Mi ketten, együtt, összebújva...
Biztos vagyok benne, hogy ekkor kap-
tam annak a lelki muníciónak a legna- 
gyobb részét, mely erőt ad a mához, a 
holnaphoz - és a múlthoz is. A boldog-
sághoz, a küzdelemhez, a próbákhoz, a 
vigasztaláshoz, a lehetetlen lehetségessé 
válásához, a titkokat rejtő, felfedezésre 
váró világhoz, a megértéshez. 

„A mesék finoman hangolják át gon-
dolkodásunkat, és lassan készítenek fel 
arra, hogy minden elgondolható meg-
valósítható, minden kimondható cselek- 
véssé formálható és minden cselekvés 
tökéletesíthető” (Boldizsár Ildikó, mese-
kutató).
Igen, mondhatja valaki, nem mesevilág-
ban élünk, ez a valóság, melynek köze 
nincs a mesék csodájához. 
De ki mondta, hogy a mese min-
dig csodás? Harag, párbaj, jó és rossz 
küzdelme, cselszövés, ármány, pusztulás 
mind-mind a történetek része. Csakhogy 
a mese utat mutat arra, miként tesznek a 
jóért a szereplők, hogyan lelnek segítőkre, 

miként nyeri el méltó büntetését a gonosz, miként lesz ismerős az is-
meretlen és megmutatja, hogy sokszor tévedünk utunkon. A mesék 
biztos kapaszkodót adnak a nehéz helyzetekben, mert nem arról 
szólnak, hogy minden rendben van, hanem hogy mindent rendbe 
lehet hozni.
A gyerekek lelke hihetetlenül tiszta, nem véletlen, hogy ők hinni akar-
ják a mesék igazságát. Felnőttként adjuk meg nekik ezt az univerzális 
és végtelen bölcsességet. 
Ajándék a mese, kincset rejtő életre szóló ajándék. 
Adjuk meg gyermekeinknek, mert gyermekként mi is megkaptuk. 
... és mert a csodákban örökké hinni kell!
Köszönjük a Nagykovácsi Általános Iskola kisdiákjainak, hogy 
magukban hordozva a mesék szépségét visszahozták óvodá- 
sainknak a Népmese napján és köszönjük tanítóiknak, hogy őrzik 
lelkükben a mese világ-varázsló csodáját.

Népmese napja – 
mesés gondolatok
Szabó Orsolya

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

Egyik kedvenc témakörünk az állatok világnapjának megünneplése.  
A gyerekeknek sokféle élménye van az állatokkal kapcsolatban, szí- 
vesen is beszélgetnek, mesélnek róla. Ismereteik is évről évre gazda- 
gabbak. Mindig van a csoportban olyan kisgyerek, aki nagy érdek- 
lődést mutat egyes állatfajjal kapcsolatban. Vannak aktív horgászaink, 
bogárlesőink, madarászaink és természetesen olyanok is, akik a nagy 

vadakat kedvelik. Ilyenkor a meséink, dalaink, játékaink az állatok 
témakörhöz kapcsolódnak. A Brémai muzsikusok mesét szívesen 
hallgatták, játszották, hangszereket is készítettünk különböző anya- 
gokból a meséhez. Mégis a legnagyobb  élményt  a Margitszigeti 
kirándulás jelentette. Október 5-én egy szeles, de napsütötte délelőtt 
látogattunk el a Margitszigeti Vadasparkba. A Vadaspark állatait 
testközelből láthattuk. Megsimogattuk a pónikat, megcsodáltuk 
a különböző kacsák színes tollait, hosszasan figyeltük az eleséget 
szerző állatok mozgását.  Nagy élmény volt a gólyák között sétálni, 
versenyre keltünk velük, hogy ki bírja tovább az egy lábon állást. Egy 
külön elkerített részen működik a sas kórház, az éppen lábadozó ma-
darat is lehetett látni. A rózsakertben nagyot szaladgáltunk, majd egy 
hatalmas fának a törzsét is próbáltuk körbefogni. Végül aki szerette 
volna, a Japán kert aranyhalainak elmondhatta három kívánságát. 

Állatok világnapja 
a Süni csoportban
Luczátiné Gerő Júlia
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Kispatak Óvoda

Régi szokásunkat folytatva, ismét megtartottuk a Kispatak Óvodában 
a Mihály napi vásárunkat. Színes programmal és bőséges portéka 
kínálattal készült az óvoda apraja- nagyja a hagyományőrző program-
ra. Izgatottan ötleteltek a dolgozók és a szülők is hogy választékos, 
minőségi, mutatós és nagyon kelendő portékák szülessenek kezük 
munkája által. A csodás őszi napsütés ölelésében, remek hangulat-
ban töltötték a gyerekek és a felnőttek is az időt a vásár ideje alatt. 
Ropták a táncot a „Tüzes táncházban”, pihenésként a jó ízű ételeket 
fogyasztották, beszélgettek. Idén is a Nagykovácsi Muzsikások húzták 
a talpalávalót és megjelentek az ünnep jelképeként a juhászok is akik 

örömmel vettek részt a gye- 
rekjátékokban, táncokban. 
A vigadalmat a pásztortűz 
körbetáncolásával és pásztor 
nóták éneklésével zártuk le.
Köszönjük Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata 
civil alapjának támogatását, 
melyet a rendezvény zenei 
programjának megvalósí-
táshoz nyújtott.
Ezt a közös ünneplést foly- 
tatjuk a következő szép 
szokásunkkor a Márton napi 
lámpás felvonuláson Várunk 
mindenkit november 11-én, 
pénteken 17 órától a Kolozs-
vár téren.

Mihály napjának ünnepe
Tóth Erika, Gesztenyefa csoportos óvodapedagógus
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Sport

„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.” (Petőfi Sándor)

Igen, mind a gyerekek, mind mi edzők szeretjük 
az őszt, hiszen kezdődnek az edzések, jönnek a 
mérkőzések, és sok új élményben lesz részünk.

Idén a korábbi évekhez képest elég korán, már 
szeptember 11-én elkezdődött Perbálon a 
Bozsik Torna az U13-as csapatunknak, illetve 
sorra jöttek szeptemberben és októberben 

a mérkőzések, hiszen két fronton kellett 
helytállniuk a fiúknak. Egyik hétvégén a 
Bozsik tornán játszottak az U13-ban, míg a 
másik hétvégén pedig a Pest megyei U14-es 
bajnokságban.
Idén ősszel összesen 5 Bozsik Tornán 
fog részt venni az U13-as csapatunk és 
6 bajnoki mérkőzésen is pályára lépnek 
a sólyomfiókáinknak, hiszen a kemény 
edzésmunka mellett, nagy izgalommal várják 
a mérkőzéseket, ahol megmutathatják mit is 
tanultak az edzéseken.
Sajnos idén ősszel nagyon komoly betegség- 
és sérülés hullám söpört végig a csapaton. 
Különböző okok miatt 12 gyermekre nem 
számíthattunk ezen a kemény őszi szezonban. 
A Bozsik tornákon továbbra is remek játékkal 
mutatkoztak be a fiúk, a bajnokságban viszont 
a főleg az idősebb játékosainkat sújtó sérülések 
miatt, az 1-2 évvel fiatalabb csapatunknak 
a korábbi évek sikerei mellett, meg kellett 
tanulnunk, hogy a nem csak sikerek érnek 
bennünket a sportban, hanem néha kudarcok 
is, még ha a korábbi években a sikerből jutott 
több.
Továbbra sem támasztunk semmilyen 
elvárást a szerepléssel kapcsolatosan, nincs 
eredménykényszer, mint sok más csapatnál, 

és továbbra is büszkék vagyunk a hozzánk járó 
gyermekekre, ill. Ők is büszkék arra, hogy a 
Nagykovácsi Sólymokban sportolhatnak hétről, 
hétre, és igazi közösséget 
alkotnak, ill. élvezik ezt 
gyönyörű játékot.  

Október hónapunk igen mozgalmasan telt. 
Egymást követték csapataink szereplései az 
Országos Gyermek bajnokság fordulóin. (OGYB)

FU12-es csapatunk kezdte Budaörsön, ahol a 
helyiek és Budakalász SC csapatával mérhette 
össze tudását. Budaörsön már nagyon régóta 
hagyomány a kézilabda, nem vártunk győzelmet, 
de így is igen szép eredmény született. Második 
mérkőzésünket a Budakalásziak ellen remek 
felállással és kemény támadómunkával ját- 
szottuk. Ennek köszönhetően győztesként 
hagyhattuk el a pályát.

Október 9-én ismét FU12-es csapatunk 
utazott ezúttal Budakalászra, ahol a CYEB-
Budakalász ellen játszott első mérkőzésünk 

igen szorosra sikerült. Sajnos 2 
góllal a hazai csapat bizonyult 
jobbnak, de úgy érzem, a kitartó 
edzésmunkának a visszavágóra 
meglesz az eredménye és mi 
kerülünk ki győztesen. Második 
meccsünk az igen erős felállással 
rendelkező Budai Farkasok 
ellen zajlott. Itt nem volt kérdés 
ki lesz a győztes. Taktika szerint 
arra ügyeltünk, hogy az ellenfél 
ne húzzon el tőlünk sok góllal.
Október 15-én következett 
LU13-as lányaink fordulója 
Szigetszentmiklóson a Városi 
Sportcsarnokban.

Első meccsünket 
Solymár csapata 
ellen játszottuk. 
Nagyon sokáig fej-fej mellett 
haladtunk a gólszerzésben, de a 
meccs végére kiengedtünk és ezt 
az ellenfelünk kihasználva 4 gólt 
dobott zsinórban, amit már nem 
tudtunk visszahozni.

Második meccsünket a Diósdi 
DSE leánycsapata ellen vívtuk. 
Remek megoldásokkal, sok 
gyors letámadással és hosszú 
indítással sikerült meglepnünk 

ellenfelünket és egy nagyon szép 10 gólos 
előnnyel befejeznünk a meccset. Tartjuk 
magunkat a tabella 3.helyén.

FU14-es csapatunk október 16-án Gödöllőre 
utazott a GEAC sportcsarnokába. Ellenfeleink 
a Budai Farkasok csapata és Budakalász 
csapata volt. Első meccsünk az ellenfél sima 
győzelmét hozta. Nem vártam mást, hisz sokkal 
erősebbek voltak a Farkasok. Második meccsünk 
Budakalász ellen kiegyenlített játék volt, bár a 
végére igen elfáradtak a fiúk.

DÜBÖRÖG AZ ORSZÁGOS  
GYERMEK BAJNOKSÁG KÉZILABDÁBAN
Hajóssy Réka 

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA
Fodor Attila U13 edző
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Bajnokságok, Bozsik tornák, edzések, technikai edzés, 
amelyeket hol szakadó eső, hol sérülések, hol őszi beteg-
ségek tesznek még izgalmasabbá időnként. Gyerekek 
és felnőttek egyaránt élvezik az egészet, pedig néha 
próbára tesz a szervezés, a logisztika, egy-egy utolsó pil-
lanatban kapott rossz hír. 

Akik már régen, esetleg a kezdetektől csináljuk, azok látjuk a fejlődést, 
sokszor el sem hisszük, hogy már ennyi ideje (lassan tíz éve!!) és ha 
belegondolunk, hány focistánk van, hányan kezdték nálunk az aktív 
sportot, akkor akár a büszkeség is jogos érzés lehet. 

Folyamatosan próbálunk alkalmazkodni a viszonyokhoz és hívunk 
mindenkit, jöjjön, szurkoljon a gyerekeinknek. 

Várunk mindenkit, gyerekeket is még, akik csatlakoznának, határozot-
tan állítjuk, a foci a világ egyik legjobb sportja!
A NUSE honlapján fenn vannak az időpontok, mikor melyik korosztály 
hol játszik. Garantáltan jó szórakozás, izgalmas sportesemény minden 
meccsünk, tornánk.
www.nuse.hu

Javában zajlik az élet 
a NUSÉ-ban

Tavaly ősszel sajnálatos módon megrongálódott a füves pálya kis- 
padjának teteje (elsősorban a vendégkispad fölötti rész), így egy éven 
át méltatlan körülmények között fogadták a pályát használó egyesü- 
letek az ide látogató csapatokat. (Főleg esőben volt különösen kel-
lemetlen a helyzet.) Ezt az állapotot elégelte meg a Nagykovácsi SE 
öregfiúk csapata, és egy hétvégi napon összeálltak rendbetenni az 
építményt. Az öregfiúk csapat vezetője, Kukla Balázs számolt be a 
munka- és költségmegosztás részleteiről:
Bandi és Balázs megtervezte a szerkezetet, a NATÜ biztosított 
cserepet, Gomola Zsolti összeszedett nekünk minden faanyagot. 
Nem fogadott el érte, csak egy minimális összeget, mondván az ő 
fiainak is csináljuk. Pista bá (Donald Sutherland) a barkácsboltban 
felajánlotta, hogy vigyünk, amit csak akarunk, majd utólag elszámo- 
lunk. Bár sok dolgot vittünk, ő sem rajtunk gazdagodott meg. Első 
hívásra érkezett Bilsiczky Gyula, akinek két lánya van, nem focizik 
egyik sem, de technikából csillagos ötös volt, és rendes ember. Ő volt 
a mi műszaki vezetőnk. A csapat nekiesett a munkának, bontottunk, 
vágtunk, de óvatosan simogatva a szerkezetet, nehogy összedőljön. 
Beki felszaladt a hegesztő trafóért, mert meg kellett erősíteni a vas 
tartó szerkezetet. Mindenki kereste, miben tud hasznára lenni a csa-
patmunkának. Feri bá fűrészelt, Zsolti és Bogi anyagokat készített 
elő, Kornél csavarozott, Andor szerszám logisztikai főmunkatárs volt 
Botival, Frinyó fúrt, Imi statikai ellenőrzéseket futtatott fejben, Pisti 
lett a csapat szóvivője. Jól haladt a munka, de a nap sem állt meg 
az égen, kezdett szürkülni, nekünk meg elfogyott a cserepünk. Sanyi 
elszaladt, és a kertjéből elhozta a hiányzó mennyiséget, Marco pedig 
világítást csinált az autójával, mivel a pálya szomszédságában lakó 
bácsi elemlámpája kevés volt. Korom sötétben fejeztük be, de ismét 

bebizonyosodott, hogy milyen szuper alakulat a Nagykovácsi öreg-
fiúk csapata, milyen erő van Nagykovácsi lakosságában! Mindenkinek 
köszönet a segítségért, biztos vagyok benne, ha ezen a csapaton mú-
lik, már lenne élet a Marson...

A helyreállítási munkák mellett a csapat folytatta szereplését az 
öregfiúk bajnokságban is. Két, dobogóesélyes csapattól (Pilisszántó, 
Piliscsaba) elszenvedett vereség között bravúros döntetlent értünk 
el Pomázon, míg a PILE SC elleni mérkőzésre az ellenfél nem tudott 
eljönni, így ezt a 3 pontot a szövetség várhatóan nekünk fogja ítélni. 
A téli szünet előtt még egy mérkőzés vár öregfiainkra, utána téli szü- 
netre vonulnak a csapatok.

Megújult a kispad a focipályán – a tetőfelújítás 
krónikája
Bugyjás Attila



Könyvtár nyitva tartás:
Hétfő: 12 - 19; Kedd: 10 - 18; Szerda: zárva;

Csütörtök: 12 - 18; Péntek: 10 - 18; Szombat: zárva

A könyvtár szombati nyitva tartása 11.19., 12.17. 9-13 óráig. 

2016. november26

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Könyvtári 
híreink!
Bata Zsófia, Illés Gabriella
könyvtárosok

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: Diószeghy Tünde
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Telefon: 06/26 356-362 • e-mail: oregiskola@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

Október első hetében több könyvtári programmal kapcsolódtunk 
az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. A hét lezárá-
saként október 8-án megtartottuk a „Könyves szombatot”.

A nap folyamán rendkívüli 
könyvtári nyitva tartás mel-
lett olvasóink különleges 
programokon vehettek  
részt. Délelőtt a gyere- 
keknek Pásztohy Panka 
gyermekkönyv-illusztrátor  
tartott keverékkutya készítő  

foglalkozást.Megismerhettük Pitypang és Lili történetét, és mindenki 
elkészthette saját keverékkutyás könyvecskéjét.

Ezen a napon került sor a 
Könyvfaló-díj átadására. 
A díjat a legtöbbet 
kölcsönző-olvasó könyv-
tártagok kaphatják meg.

Idei díjazottaink felnőtt  
kategóriában: Andruskó  
Dénesné, Mezei Mária  
és Taffernerné Kiss Éva.  

Gyermek kategóriában Braun Vilmos, Kiss Julianna, Várai Tünde. 

Gratulálunk!

A napot egy író-olvasó ta-
lálkozó zárta: Gábos Kata-
lin Szerelmeskönyv című 
műve kapcsán a szerzővel 
Sárdi Enikő beszélgetett.

Köszönjük minden ven-
dégünknek és könyv-
tárlátogatónknak, hogy 

megtiszteltek minket ezen a napon jelenlétükkel és aktív részvételük-
kel! Reméljük jövőre még többen találkozunk!

Novemberi programajánlónk: 11. 25-én pénteken 18 órától Vargáné 
Haller Ibolya (több verseskötet szerzője) tart szerzői felolvasóestet.  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Könyvtári Napok 2016.

Egy szép esős napon, felkerekedett a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub, és jó 
néhány lelkes nagykovácsi lakos, hogy meglátogassuk Pannonhalma 
nevezetességeit, Tompos Marika szervezésében.  Ehhez az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár biztosított számunkra egy szép, nagy buszt. 
Reggel 8 órai indulás után, míg átvergődtünk fővárosunkon, kellemes 
csacsogással múlattuk az időt. Mikor az autópályára értünk Vilhelmné 
Ibolya, azaz én, egy rövid, átfogó tájékoztatást adtam, hogy mit is 
nézünk meg a Pannonhalmi Bencés Főapátságban. Kedves figyelem-
mel és jutalmazó tapssal ajándékozott meg a csoport. Innentől, jó 
magyar szokás szerint reggelizéssel, majd tízóraizással telt az idő.
Megérkezvén a Szent Márton hegy tetején, elénk tárult az Apátság 
látványos épületegyüttese. Szerencsénkre egy kedves, igen tájéko-
zott és minden feltett történelmi kérdésre készségesen válaszoló 
tárlatvezető hölgyet kaptunk.
Végig vezetett minket a gótikus bazilikán, a román stílusú al- 
templomon, ahol Vilhelm Lászlónak drukkoltunk, hogy leérjen a lába 
a márvány trónról, mert a monda úgy járja, hogy kinek leér, az királyi 
alkat. Neki csak a lába ujja ért le, így marad az én királyfim. Átmentünk 
a kerengőn, megnéztük az 55 méter magas klasszicista tornyot. Meg-
tudtuk, hogy 1996-ban Világörökség részévé vált a Főapátság és 
2004-ben Magyar Örökség díjban részesült.
Megcsodálhattuk a monumentális könyvtárát, ahol 400.000 könyvet 
őriznek. Áhítattal szívtuk be az ódon könyvek illatát.
Mindenki lefotózta a Porta speciózát, a déli boltíves főkaput, mely 
vörös és szürke márvány lábazaton áll, különlegesen szép. Sétánkat 
egy régészeti kiállítás megtekintésével zártuk, majd bevetettük 
magunkat a mintaboltba, egy kis Pannonhalma fiáért, ahol élvez-
hettük a levendula illatát a szappanon, olajokon, olvashattunk a sok 
gyógynövényről, hisz az arborétum megtekintését elmosta az eső. 
Míg felszolgálták az ebédet önmagunkat és az ott lévőket is, megör- 
vendeztettük egy jó kis nótázással, amit aztán hazafelé a buszon teljes 
torokból gyakoroltunk.
Így telt vidámságban, szépségeknek örülve ez a jó kis kirándulás. 
Köszönjük!  

Pannonhalmán járt  
a Tiszta Forrás Nyugdíjasklub

Vilhelm Ibolya
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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 

November 14-18. naponta 17.00 – Meridiántorna-hét  
Vilhelm László vezetésével

November 14. hétfő 19.00 – Az én pódiumom
Mesék egerekről, cicákról, kutyákról, lovakról és emberekről.  
A pódiumon: Vladár Dorottya és Hadusfalvy-Sudár Soma  
állatorvosok

November 18. péntek 17.00 – Aprók tánca
Néptánc gyerekeknek és a szüleiknek
Oktató: Czene Zsuzsa
Faluház, Tisza István tér 7.
Belépő: 500 Ft/ fő

November 18. péntek 19.00– Táncház felnőtteknek
Oktató: Czene Zsuzsa
Faluház, Tisza István tér 7.
Belépő: 800 Ft

November 18. péntek 19.00-21.00 – Körtánc
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai 
Oktató: Vojczek Judit * 70/378-5077
Belépő: 1 000 Ft

November 18. péntek 18.00 – Komolyzene kedvelők klubja
Klubvezető: Vilhelm Ibolya

November 19. szombat 09.00-13.00
rövidített könyvtári nyitva tartás

November 19. szombat 10.00-13.00 – Családi nap
Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával 
és a Nagykovácsi Muzsikásokkal,  
kézműves foglalkozás Kemendi Ágnessel
Belépő: 500 Ft /fő

November 19. szombat 09.00 – Erdőjáró klub
Találkozó: Tisza István tér, buszmegálló 
Útvonal: Nagykovácsi – Pásztor kereszt – Zsíros-hegy – Budajenő  – 
Széltörés erdő - Nagykovácsi
Táv: 16 km szintemelkedés: 400 m
Túravezető: Szabó Gábor * 30/930-3457

November 19. szombat 18.00
Csurák Erzsébet iparművész Selymek, sejtelmek című
kiállításának megnyitója
Dés László és Dés András koncertje

November 21. hétfő 10.00 – Babakoncert – Romantika
0-3 éveseknek és szüleiknek
Fellépnek a NAMI művésztanárai
Belépő: 500 Ft/ fő

November 25. péntek 18.00
Varga Jenőné Haller Ibolya író, költő
szerzői felolvasóestje

November 26. szombat
09.00-12.00 Adventi koszorú készítése a Plébánián

November 27. vasárnap
10.00 Fenyőfa díszítés, betlehem-állítás a Tisza István téren
11.00 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál

December 2. péntek 18.00 – A párkapcsolat ajándéka
Furugh és Raymond Switzer, a MesÉd (Mesélő Édesanyák) 
program megalapítóinak előadása
Az előadás nyelve: angol és magyar

December 4. vasárnap
15.00-19.00 Kézműves vásár a Tisza István téren és a plébánián
15.00-19.00 Süssünk, süssünk valamit! A helyszínen készített és az 
otthonról hozott adventi finomságok (alma, kalács, cipó, sütőtök 
stb.) készítése a Falu Kemencéjében (Faluház) a Tiszta Forrás  
Nyugdíjasklub tagjainak segítségével
16.30 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál, a Tisza István 
tér
17.00 Zenés, játékos Mikulás váró a Római Katolikus Templomban
18.00 Körtánc Vojczek Judit vezetésével a Tisza István téren 

December 5. hétfő 
16.00 A Mikulás várja a gyerekeket a Faluházban (Tisza István tér 7.)

December 10. szombat 18.00
Karácsonyi koncert a barokk jegyében
A Fortissimo bérlet második koncertje
Fellép az Anima Musicae Kamarazenekar
A koncert szünetében büfé várja vendégeinket.

December 11. vasárnap
15.00-19.00 Kézműves karácsonyi díszek és ajándékok készítése a 
Faluházban 
15.00-19.00 Kézműves vásár a Tisza István téren és a plébánián
15.00-19.00 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete kötetlen beszélgetéssel és forró teával várja 
Nagykovácsi lakosait az Önkormányzati Teaház sátorban. Ugyanitt 
szaloncukor gyűjtése a rászorulók részére.
16.30 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál, a Tisza István 
téren, majd szeretetséta lámpásokkal a Református Templomhoz
17.00 ,,Gyertek velünk Betlehembe...” zenés karácsonyi betle-
hemes Écsi Gyöngyi előadásában a Református Templomban. 
Közreműködik: Palcsó Anna és Palcsó Bálint. 

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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Novemberi és decemberi programok az Öregiskolában
Diószeghy Tünde, Ernei Júlia
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Bevezetőjeként Herczegfalvy Veronika Chopin a-moll Mazurkáját (Op. 68. 
No. 2.) játszotta el.
Szomolányi Attila  köszöntőjében Winston Churchill 1946. március 5-i 
fultoni beszédéből idézett: A baltikumi Stettintől az Adriánál levő Triesztig 
vasfüggöny ereszkedett le, a kontinens teljes szélességében. Majd 
hozzáfűzte: Közép- és Kelet-Európa népei azonban többször fellázadtak 
a kommunista elnyomás ellen a vasfüggöny 1989-ben bekövetkezett 
lebontásáig.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ma lengyel barátainkkal együtt ünnepeljük 
1956 hatvanadik évfordulóját.
Dr. Rónayné Slaba Ewa  (Országos Lengyel Önkormányzat) a két nép 
barátságáról, és a „Poznań-Budapest”  kiállításról mondta a következőket: 
Lengyelországot és Magyarországot évszázadok óta testvéri barátság 
köti össze. Ahogy  a legenda mondja, amikor a magyarok II. Szilveszter 
pápától megkapták az eredetileg a lengyeleknek szánt királyi koronát, az 
egyházfő meghívta mindkét ország képviselőit. Meghagyta nekik, hogy 
emiatt soha ne legyen ellentét a két nemzet között, éljenek egymással 
mindig jó szomszédságban és testvéri viszonyban. 
A két nép történelmében erre azóta is számos példa akadt, melyek egyike 
az 1956-os év, a lengyel június és a magyar október. 
Megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom a Poznań-Budapest 
kiállítást, amelynek megalkotója két ismerősöm, a  Lengyelországban 
élő Engelmayer Ákos, volt lengyelországi magyar nagykövet és Brendel 
János, művészettörténész voltak.
Részletek Kiszelné Mohos Katalin nagykovácsi polgármesterének 
beszédéből: Közismert, hogy az 1956. október 23-i budapesti felvonulás a 
lengyel Október melletti szolidaritási tüntetésként indult: „Lengyelország 
példát mutat, kövessük a magyar utat!” 
A lengyelek a magyar forradalomban egy igazi antisztalinista forradalmat 
láttak, amely a lengyel Októberhez hasonló célkitűzéseket fogalmazott 
meg. A magyarok megsegítésére indított hatalmas segélymozgalom 
alkalmas volt arra, hogy félredobva az addigi semmitmondó sablonokat a 
szocializmust építő két nép barátságáról, visszatérjenek a hagyományos 
magyar-lengyel barátság eszméjéhez. 
Lengyelországban élénken élt annak emléke, hogy 1939 őszén 
Magyarország közel százezer lengyel menekültet fogadott be. Létezett 
egyfajta általános szimpátia a magyarok iránt, még akkor is, ha a lengyelek 
közül sokan még nem is láttak „eleven magyart”. 
Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, a Varsói Egyetem tanára „A magyar ’56 
a lengyel irodalomban” címmel tartott előadást: Hosszú azoknak a lengyel 
íróknak a névsora, akik írtak a magyar forradalomról.: Adam Wazyk, Hana 
Adamiecka („soha nem szűnik meg hálám a magyar forradalom iránt.”), 
Wiktor Woroszylski,  és a két Nobel-díjast, Wislawa Szymborska és az akkor 
emigrációban élő Czeslaw Milosz.
Az ünnepi program kiemelkedő eseménye volt az „In memoriam ... 
Kvartett az 1956-os lengyel-magyar forradalom és szabadságharc 
emlékére” Sáry László zeneszerző kiváló művész ez alkalomra komponált 
művét bemutatója. Előadták Gáspár Kornélia fuvolaművész, Horváth Béla 
– oboa, Szatmári Zsolt – klarinét, Budai Rita – zongora.

„A Lengyel-ma- 
gyar ‘56 szak- 
mai program 
megvalósítását 
2016. évben a 
Magyar Művé- 
szeti Akadémia 
támogatta.”

 

Rendezték:
Lengyel Kutató Intézet és Múzeum, 
Linum Alapítvány, Országos 
Lengyel Önkormányzat, Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár.

Közreműködtek: Nagykovácsi Alap- 
fokú Művészeti Iskola, Nagykovácsi 
Általános Iskola, az Országos 
Lengyel Nemzetiségi Nyelvoktató 
Iskola tanulói, POLONEZ lengyel 
táncegyüttes, és a Nagykovácsi 
Rézpatkó néptáncosai.

Támogatják még: 1956-os Intézet, Ferencvárosi 
Helytörténeti Gyűjtemény, Nagykovácsi Nagy- 
község Önkormányzata 

Ui. A teljes beszédeket, és a részletes programot 
megtalálhatják a Linum honlapján: linumfoundation.eu

„Lengyel-magyar ’56” 
Visszapillantás az ünnepi programra
Bányai Judit és Szomolányi Attila

Valószínűleg helytálló az a feltételezésem, hogy Nagykovácsiban sokan 
vagyunk olyanok, akik kedveljük a komoly zenét, de ritkán jutunk el 
a budapesti koncerttermekbe amiatt, hogy nincs erőnk visszamenni 
este a városba, koncert után pedig kocsival, netán busszal-villamossal  
hazavergődni. A jegyárakról már nem is szólva! 
Az ittlakók nem panaszkodhatnak arra, hogy községünk programokban 
szegényes lenne, mert az Öregiskola és a civil szervezetek valósággal 
elhalmoznak a különféle rendezvényekkel, műsorokkal, sajnos 
azonban ritkán kerül sor önálló komolyzenei eseményekre. 
Most azonban egy igazán nívós, felkészült, energikus és tehetséges 
fiatal zenészekből verbuválódott együttest ismertünk meg okt. 1-jén, 
amikor jelen lehettünk a G. Horváth László vezette, 6 éve alakult 
Anima Musicae kamarazenekar remek koncertjén az Öregiskolában. A 
műsorban hallhattuk Mozart, Britten és Csajkovszkij egy-egy művét, 
és még azoknak is (köztük nekem is...) igazi élményben volt része, akik 
egyébként a modern zeneszerzők műveivel nincsenek igazán közeli 
barátságban.
Mozart divertimentója egy élettel, lendülettel teli, fülbemászóan 
kedves dallamú darab, amelyet az együttes életkorának megfelelő 
temperamentummal adott elő, mindnyájunkat felvidítva, meg- 
fiatalítva. Ha nem sérteném ezzel meg a szerzőt, azt mondhatnám, 
hogy ez a darab a barokk idők rockzenéje: az embernek szinte kedve 
támad táncraperdülni!
Britten már keményebb dió... A Simple Symphony című, három 
tételből álló művet a 20. század egyik meghatározó stílusú 
zeneszerzője mindössze 21 évesen komponálta, és hegedűtanárának, 
Audrey Alstonnak dedikálta. A mű 8 témát ölel föl, amelyeket a 
gyermekkorától kezdve írt. Változatos, egyáltalán nem nehezen 
érthető stílusú darab, amelyet az együttes nagy átéléssel, szeretettel,  
a darabbeli hangulatváltozásokhoz igazodva adott elő.
A harmadik mű Csajkovszkijnak 1880-ban írt Vonósszerenádja volt, 
amely szintén a könnyebb darabok közé sorolható, mégis élvezhetően 
melankolikus hangzású, érzelmes dallamvilágú romantikus mű. A má- 
sodik tétel akár „suszterinas-fütty”-stílusúnak is mondhatnánk, any- 
nyira ismert, keringőre emlékeztető dallam, amelyet szintén nagy 
odaadással, átéléssel adott elő a zenekar, élén a kiváló narrátorként is 
bemutatkozó G. Horváth László, akinek gyűrűsujján fényesen csillogó 
jegygyűrűje mutatta, hogy nemcsak fiatal muzsikus, hanem ifjú házas is. 
Sok sikert, kitartást kívánok mindnyájuknak szeretettel!
A koncertsorozat folytatódik, dec. 10-én és jan. 14-én újabb elő- 
adásokkal örvendeztetnek meg bennünket, amelyekre jöjjön le 
mindenki, aki igazi zenei élményre vágyik! Részleteket a Tájolóban és 
az Öregiskola programjai között találnak.

Gondolatok egy koncertről
Janits Béla

1956-os emlékmű Bakáts tér
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Nagykovácsi, Pók utca 58. 
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 alakí-
tottuk meg a Nagykovácsi Önkéntes Segítők csoportját.
A NÖS tagjai szívesen segítenek Önnek, családjának a következő esetek-
ben:
·  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 szorul-
na.

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 környezetük-
ben valakiről, akinek támogatásra van szüksége.
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Szeptember

Alexander
Október

András, Dominik Misa, Gergely 
Renáta Veronika, Annabella

Halottaink
Október

Boehm Isabel Emilia  
(Heller Isabel Emilia)   (73) 

Bősze Zsuzsanna  (84) 
Kandikó András (67)  

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

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

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

Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnep  napokon egész nap 
a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni!

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

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT
Száva u. 4.

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

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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
november 4. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
november 11. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
november 18. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
november 25. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
december 2. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
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

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő ré-
szére. 
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