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A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében Nagykovácsi is résztvevője lehetett 
az Utazás 2017 Kiállításnak. Miért is fontos ez? És egyáltalán miért is kell Nagykovácsinak  
településmarketing?
Ahogy mondani szokás, nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Nagykovácsi szá-
mos szempontból különleges, egyedi adottságú, gyönyörű természeti környezetben 
elhelyezkedő, meghitt hangulatú település. Akik itt élnek, legtöbben ismerik és azért 
élnek itt, mert szeretik. Emellett a Nagykovácsiban élők létszámának növekedése fo- 
lyamatos, egyre gyarapodunk. Meg kell tudnunk fogalmazni sajátos értékeinket, egyediségein-
ket, tisztában kell lennünk azzal, hogy adottságaink milyen közeli s távolabbi jövő tervezé-
sére predesztinál bennünket. Ha szeretnénk megőrizni és fejleszteni Nagykovácsi közösségét 
és közösségi életét, akkor tudatosan fel kell építenünk azt a Nagykovácsi képet, amely hűen 
tükrözi sokunk érzéseit, véleményét. Mindebben sokat tud segíteni nekünk a szisztematikus 
településmarketing. Meg abban is, hogy ezt a képet eljuttassuk azokhoz, akik fesztiválvendég-
ként, kirándulóként, gyalogos vagy kerékpáros túrázóként érkeznek hozzánk. Bízom abban, 
hogy Nagykovácsi jó hangulata, a Nagykovácsiban élők barátsága és vendégszeretete, vala-
mint az itt szerzett élmények mellett minden látogató hazaviszi településünk jó hírét is.   

Nem elég jónak lenni, 
jónak is kell látszani...
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: www.nagykovacsi.hu •      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      aljegyző: dr. Halmosi-Rokaj Odett
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály
Tisztelt Adófizetők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy február hónapban kerültek kiküldésre a 
fizetési értesítők, melyben szerepelnek a 2017. évre szóló adófizetési 
kötelezettségek, és az esetleges hátralékok is.
A 2017. évi adókat két egyenlő részletben 2017. március 16.-ig és 2017. 
szeptember 15.-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.  
Amennyiben nem tudja teljesíteni az adó befizetését határidőben,  
kérjük írásban jelezze a pénzügyi és adóügyi osztályon dolgozó kolle- 
gák felé.
(e-mail:ado@nagykovacsi.hu)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy pénzügyi és adóügyi osztályunk folyama-
tosan ellenőrzést végez építményadó, telekadó, és iparűzési adó be-
jelentkezések és bevallások ügyében.       
Felhívjuk a tisztelt adófizetők figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény ro-
vatba az értesítőn szereplő azonosító számot (az értesítő bal oldalán fent) 
szíveskedjen feltüntetni.
Az utalásoknál kérjük vegyék figyelembe, ha egy bankszámláról több 
utalást is teljesítenek (pl: férj, feleség, vagy másnak a nevében), hogy 
adóalanyonként és adónemenként külön utaljanak.
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

Kisadózó vállalkozók figyelmébe!

Ha a főállású kisadózó biztosított által elért nyugdíjjárulék-alapot képező 
kereset a mindenkori minimálbérnél kevesebb, a biztosítási időnek csak 
az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.
Ha a főállású kisadózó havi 50.000 Ft tételes adót fizet (NAV felé), akkor a 
nyugellátásra jogosító szolgálati ideje  2017-ben 0,7 évnek számít.  50.000 
Ft tételes adó 90.000 Ft járulékalapnak felel meg.

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 
befizetésével együtt minden hónap 15-ig kell benyújtani adóhatósá-
gunkhoz. 

Az idegenforgalmi adó rendelet és a szükséges nyomtatvány a www.
nagykovacsi.hu honlapunkon megtalálható.  
Az adótárgy (építmény, telek), és az adóalany vonatkozásában bármilyen 
változás állt be, (pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás, állandó 
bejelentett lakosok változása, (születés, halálozás), lakcímváltozás, 
használatba vételi engedély kiadása,) úgy kérjük, hogy azt haladék-
talanul szíveskedjenek bejelenteni az arra szolgáló formanyomtat-
ványon!
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így  a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

Általános tájékoztatás

Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
–  minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz 
be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 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 kisza-
básának 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, idegenforgal-
mi adó, jövedéki adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő 
behajtása, adóigazolások, adó-és értékbizonyítványok kiállítása, behaj-
tások
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, rendőrségi szabálysértési bírságok 
adók módjára történő behajtása, anyakönyv
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások  

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

Osztályvezető: 
dr. Visnyay Noémi visnyay.noemi@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Páva Józsefné pava.jozsefne@nagykvoacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet (300 m² alatti 
hasznos alapterületű, vagy legfeljebb 300 m² hasznos alapterületűre 
bővített lakóépületek) a bejelentéstől számított tíz éven belül meg 
kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyít-
ványt kell kérni az építésfelügyeleti hatóságtól. A kiállított hatósági 
bizonyítványt a hatóság feltölti az elektronikus építési naplóba. 
A hatósági bizonyítvány iránti kérelmi nyomtatványt a Kérelem 
hatósági bizonyítványhoz címszó alatt találják meg a www.nagyko-
vacsi.hu/nyomtatványok/építés cím alatt. A kérelmet a nyomtat-
ványon található címre postai úton, vagy személyesen lehet eljut-
tatni, a szükséges mellékletek csatolásával, amelyek a következők:
–  ha az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) alapján a hatósági bizonyítvá- 

nyért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az Étv.1. mellékleté-
ben meghatározott díj* megfizetésének igazolását, 

–  statisztikai adatlapot (a honlapról az előző helyen szintén letölthető).
Az elkészült épületről erre a tevékenységre jogosult földmérővel el 
kell készíttetni az épületfeltüntetési vázrajzot, amelyet a Földhivatali 
Osztályon történt záradékolás után az OÉNY-be (Országos Építésü-
gyi Nyilvántartás) fel kell tölteni. A záradékolt vázrajz és a hatósági 
bizonyítvány csatolásával lehet beadni a Földhivatali Osztályra a ké-
relmet az elkészült épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére. Ez az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. (3) bekez-
dés b) pontja alapján kötelezettség („Az ingatlan tulajdonosa, az ál-
lam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg 
a használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől 
számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi 

hatóságnak... a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesí-
tését, illetve lebontását.”)
A tevékenységre jogosultsággal rendelkező szakemberrel el kell 
készíttetni az épület energetikai tanúsítványát is (az épületek ener-
getikai tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet 3.§ (2) 
bekezdésében foglaltak alapján). 
Az e-építési napló készenlétét az építésfelügyeleti hatóság meg-
szünteti az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési 
tevékenység esetében az épület elkészültét igazoló hatósági bizo-
nyítvány feltöltését követően. Az e-építési napló készenlétének meg-
szüntetését követően az e-építési naplóba dokumentumok feltölté-
sére, e-főnapló megnyitására már nincs mód.

*1. melléklet az 1997. évi LXXVIII. törvényhez (Étv.)
  A B
1. A bejelentéstől számított Fizetendő igazgatási
 évek száma szolgáltatási díj
 0–3 díjmentes
 3–4 200 000 forint
 4–5 400 000 forint
 5–6 600 000 forint
 6–7 800 000 forint
 7–8 1 000 000 forint
 8–9 1 200 000 forint
 9–10 1 400 000 forint

Tájékoztatás az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek 
elkészülte utáni tennivalókról

Az építési engedély alapján építhető lakóépületek, lakóépület 
bővítések elkészülte után a használatba vétel tudomásul vételét kell 
kérelmezni a Budakeszi Építéshatóságtól. A kérelem benyújtása, és a 
hatóság részéről a tudomásul vétel az ÉTDR-en keresztül történik, így 
az erre irányuló eljárás megindítására a Nagykovácsi Polgármesteri 
Hivatalban működő Építésügyi Szolgáltatási Pontban is lehetőség 
van.
A kérelem benyújtása az ÉTDR nyomtatványok segítségével történik. 
A kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:
Papír alapú építési napló esetén:
– kérelem
–  illeték (illetékbélyegben, átutalva, vagy az ÉTDR fizetési rendszerén 

keresztül bankkártyával fizetve az Építésügyi Szolgáltatási Pontban)
–  Építési napló összesítő lapja
–  Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
–  Átadás-átvételi nyilatkozat
–  Statisztikai adatlap
–  Kéményseprő megfelelőségi nyilatkozat
Elektronikus építési napló esetén:
–  kérelem
–  illeték (illetékbélyegben, átutalva, vagy az ÉTDR fizetési rendszerén 

keresztül bankkártyával fizetve az Építésügyi Szolgáltatási Pontban)
–  Statisztikai adatlap
–  Kéményseprő megfelelőségi nyilatkozat
A használatbavétel tudomásul vételére irányuló kérelem benyúj-
tásáig a tevékenységre jogosultsággal rendelkező szakemberrel el 
kell készíttetni az épület energetikai tanúsítványát is (az épületek  
energetikai tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet 
3.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján).
Az elkészült épületről erre a tevékenységre jogosult földmérővel el 
kell készíttetni az épületfeltüntetési vázrajzot, amelyet a Földhivatali 
Osztályon záradékoltatni kell. A használatbavétel tudomásul vételére 
irányuló kérelem előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali 
záradékkal ellátott változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel 
kell tölteni.
A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomá-
sulvételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásul-
vételét nem akadályozza, azonban ebben az esetben az építésügyi 

hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő 
megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével 
kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elekt- 
ronikus feltöltésére. 
A hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajznak az 
OÉNY-be történt feltöltését követően e tényről és a használatbavé-
tel tudomásulvételéről történő tájékoztatás érdekében az építésügyi 
hatóság végzéssel, annak elektronikus úton történő megküldéssel 
hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes első fokú 
ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
iránt. Tóthné Halász Hedvig

Építésügyi Szolgáltatási Pont

Tájékoztatás az építési engedéllyel végzett építési tevékenységek elkészülte utáni 
tennivalókról lakóépületek esetében

TARTÓS ÉLELMISZER 
GYŰJTÉS

„Nyisd meg a kezed a szűkölködő és szegény 
előtt...” Második törvénykönyv 15,11

A Nagykovácsi Római Katolikus Plébániai Karitász 
Nagyböjti Élelmiszer gyűjtést szervez.
Az adományokból összeállított csomagokkal a Karitász 
helybeli rászoruló családokat támogat. 

GYŰJTÉS IDEJE
       március 24. péntek 16.00–18.00
       március 25. szombat 8.00–12.00
       március 31. péntek 16.00–18.00
       április 01.           szombat 8.00–12.00

A RÁSZORULÓK NEVÉBEN HÁLÁSAN KÖSZÖNÜNK 
MINDEN JÓ SZÁNDÉKÚ ADOMÁNYT
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2017. februári üléseiről

A Képviselő-testület februárban egy munkaterv szerinti ülést tartott.

A február 23-ai tervezett ülés előtt az állandó bizottságok részle-
tesen megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket, a pol-
gármester, a pénzügyi bizottság, az oktatási és kulturális bizottság, 
valamint az ügyrendi bizottság módosító javaslatokat nyújtottak be.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoz-
tatást adott aktuális kérdésekről. Ismertette, hogy a január 31-ei 
határidőre minden képviselő benyújtotta vagyonnyilatkozatát, továb-
bá a tavalyi évben támogatásban részesült civil szervezetek elszámol-
tak a kapott összeg felhasználásáról. Elmondta, hogy a temetőben 
lévő fák átvizsgálását követően került sor egyes veszélyes és ment- 
hetetlen példányok kivágására, mások csonkolására. Ezt az élet- és 
vagyonvédelem indokolta. Hírt adott arról, hogy a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás égisze alatt Nagykovácsi is megjelenik az 
Utazás 2017 Kiállításon, és a Budakörnyéke Natúrparkért Egyesület a 
térség településeit megkeresve fórumot tart Nagykovácsiban is arról 
a kezdeményezésről, ami egy Budakörnyéki Natúrpark létrehozását 
célozza meg.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati pályázatok és 
beruházások előre haladásáról.
A teljes létszámmal határozatképes Képviselő-testület a Napirend 
megszavazása után döntött arról, hogy a Nagykovácsi Készenléti 
Szolgálat beruházásában készülő Tűzoltó Laktanya befejezésére és 
berendezésére 3 éven keresztül 10-10 millió forint támogatást biz-
tosít.
Alapos vita és előkészítés után készült el az Önkormányzat és in-
tézményei 2017. évi költségvetése. A bizottsági módosító javasla-
tokkal kiegészítve egy feszített, szigorú gazdálkodást megkövetelő, 
de végrehajtható és biztonságos működést lehetővé tevő pénzügyi 
tervet fogadott el a Képviselő-testület. A kötelező és önként vállalt fe-
ladatok teljesíthetők, a bevételi és kiadási főösszeg 1.209.108 ezer Ft.
A képviselő-testület a vonatkozó törvényi szabályoknak megfelelően 
megállapította, hogy a következő 3 évben a tervezett bevételek 
tükrében az esetlegesen felveendő hitel visszafizetési kötelezett-
sége miként alakulna.
Elfogadták a képviselők a Nagykovácsi Településüzemeltetési Non-
profit Közhasznú Kft. üzleti tervét, valamint az ügyvezető prémium-
feltételeit és a Felügyelő Bizottság első félévi munkatervét.
Határozat született a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról és a jogszabályi vál-
tozások miatt módosított Közbeszerzési Szabályzatról.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy közbeszerzési eljárást in-
dít általános úthelyreállítási munkák, murvás (föld-) utak kar-
bantartása, felújítása, építése, szilárd burkolatú utak, járdák, terek 
karbantartása, felújítása, építése és vízi létesítmények és műtárgyak 
karbantartása, felújítása, építése tárgykörében a következő 3 évre 
vonatkozóan. A 3 évre szóló közbeszerzés becsült értéke mintegy 
260 millió forint.
A Mária Út Egyesület felkérésére gondoskodik az Önkormányzat 
a zarándokút Nagykovácsi közigazgatási területére eső szakaszán 
a jelzések felfestéséről, karbantartásáról, továbbá közreműködik az 
1Úton Nemzetközi Zarándoknap rendezvény Nagykovácsit érintő 
megszervezésében.
Technikai okból módosult az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
Alapító Okirata, ezáltal telephely lett a „Schmidt Imre 1956-os Em-
lékszoba” is.
A Budapest környéki közösségi közlekedés átszervezése miatt a ko-
rábban a BKK-val kötött megállapodást az új szereplőkkel, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal és a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel köti 
meg az Önkormányzat a korábbi feltételek szerint, ideiglenesen 2017. 
szeptember végéig. Ezt követően a szerződéses feltételeket felek 
újratárgyalják.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Remeteszőlős Község 
Önkormányzata feladatellátási szerződéseket kötött korábban 

az egészségügyi alapellátás, a laboratóriumi szolgáltatás biztosí-
tása, a köztemető működtetése, valamint a közművelődés, különös 
tekintettel a nyilvános közkönyvtári ellátás biztosítása érdekében. 
E szerződések felülvizsgálata során most a szolgáltatások díjának 
különböző mértékű emelésére, illetve változatlanul tartására került 
sor Remeteszőlős lakosságának növekedése, és a feladatok önköltsé-
gének alakulása szerint.
Remeteszőlős leválása során két olyan ingatlanrész maradt Nagy- 
kovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában, aminek 
piaci értéke elhanyagolható, és nem érdeke az Önkormányzatnak 
a tulajdonlás. Egyik az Ördögárok medrének egy szakasza, másik 
pedig a CBA-val szembeni kis bekötőút. Előbbit a két testület ál-
lami tulajdonba kívánja adni, míg a kis út tulajdonjogát átengedjük 
Remeteszőlősnek.
Továbbra is megjelenik a Böngésző című hirdetési újságban a Tá-
joló (Önkormányzati Hírek). A kiadásra és terjesztésre vonatkozó 
szerződéses feltételek lényeges elemeit a Képviselő-testület elfo- 
gadta.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy az Amerikai Iskola kérésére és 
finanszírozásában HÉSz-módosítást kezdeményeznek annak 
érdekében, hogy az Iskola tulajdonában lévő két ingatlan azonos 
övezeti besorolásba kerüljön és a tulajdonos által kívánt fejlesztés 
végrehajtható legyen. Összességében nem növekszik a terület 
beépítési intenzitása.
Hiánypótlásra kiegészítette a Képviselő-testület a Rákóczi út építé-
sére vonatkozó pályázatát a szükséges adatokkal.
Zárt ülésen tudomásul vették a képviselők Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester szabadságolási tervét.
Döntés született arról, hogy a településközpontban, a református 
templom és parókia mögötti 2200 m2-es önkormányzati terület sport 
és rekreációs célú bérletére pályázatot ír ki az Önkormányzat.
Úgy döntöttek a képviselők, hogy a Vértes utcában lévő önkormány- 
zati ingatlanok fejlesztése céljából az ún. tömbtelkes kialakítású 
rendezéssel egyetértenek. A telepszerű beépítést biztosító ingatlan 
kialakítása érdekében a HÉSz módosítását kezdeményeik. 
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.
nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Képviselő-testületi ülés

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
pályázatot ír ki

a Nagykovácsi belterület 4561/2 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott ingatlan 2200 m2 alapterületű  

ingatlanrészének  
(2094 Nagykovácsi, Dobos Károly tér 1.)  

bérbeadás formájában történő
sport, rekreációs célú hasznosítására.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:  
2017. április 10.

A bérlet időtartama 15 év,  
amely egyszer 5 évvel meghosszabbítható.

A részletes pályázati kiírás a www.nagykovacsi.hu 
oldalról letölthető.

Az ingatlan műszaki paraméterei tekintetében  
Györgyi Zoltán főépítész (26/389-127/129 mellék, 

0630/314-4425) ad tájékoztatást.
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Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
                       

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény  
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztály

könyvelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I.sz. melléklet 19.pont
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Teljes körű költségvetési és 
pénzügyi könyvelés; adatszolgáltatások a Magyar Államkincstár és a gazdasági 
vezető részére; cafeteria megrendelés; havi ÁFA és egyéb NAV bevallás elkészí-
tése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormány- 
zati rendelete rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,
• Könyvelés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyít-

vány megkéréséről szóló igazolás
•  Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő szemé-

lyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
•  A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
•  Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulásról
•  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Zoltán nyújt, a  
06 26/389-126 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2017-F-7, 
valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

•  Elektronikus úton Perlaki Zoltán részére a gazdasagivezeto@nagykovacsi.hu  
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  Közigállás - 2017. február 27.
•  Nagykovácsi Önkormányzatának honlapján - 2017. február 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör részmunkaidőben is betölthető.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykovacsi.hu 
honlapon szerezhet.

Miként arról már többen is értesülhettek, 2017. január 24-én Nagyko-
vácsi belterületén a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából 
a környezeti levegő minőségének megállapítására irányuló, 24 órás 
mérésre került sor. A mérések helyszínéül az Antónia utcában, a pol-
gármesteri hivatal mellett található parkoló szolgált.

A vizsgált szennyező anyagok köre az alábbiakra terjedt ki: nitrogén-
oxidok (NO, NO2), szén-monoxid (CO), kén-dioxid (SO2), ózon (O3), 
elemi szén (EC), organikus szén (OC), policiklusos aromás szénhidro-
gének (PAH), valamint kisméretű szálló por (PM10 és PM2,5) – a PM10 
jelölés a 10 µm alatti, míg a PM2,5 jelölés a 2,5 µm alatti aerodinamikai 
átmérőjű finom részecskék jelzésére szolgál. Az egy napon át tartó 
vizsgálatok során folyamatosan mérték a NO, NO2, CO, SO2, O3, PM10 
és PM2,5 koncentrációkat, valamint nagy-térfogatáramú mintavevővel 
24 órás mintát vettek PM2,5 frakcióból, amely mintából az EC/OC és 
PAH vegyületek meghatározása történt. A vizsgálatok ideje alatt a 
szennyező komponensek mellett az alapvető meteorológiai paramé-
terek rögzítésére is sor került.

A mérések és vizsgálatok során a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, 
kén-dioxid és ózon koncentrációja nem érte el az egészségügyi 
határértéket. A PM2,5 komponens napi átlagkoncentrációja 53,9 µg/
m3, míg a PM10 koncentrációja 61,3 µg/m3 volt. PM2,5 finomrészecskére 
vonatkozóan az érvényben lévő Európai Uniós és magyar szabályo- 
zásban nincs napi egészségügyi határérték megállapítva (csak éves), 
de a nemzetközi gyakorlatban a 30 µg/m3 napi határértéket tekintik 
irányadónak. A vizsgált időszakban a mért PM10 átlagkoncentráció 

(61,3 µg/m3) meghaladta az egészségügyi határértéket (50 µg/m3). 
Napi eloszlásban tekintve a PM2,5 és PM10 finomrészecskék kiugró 
koncentrációja volt megfigyelhető délelőtt 9 és 11 óra között – ezzel 
egyidejűleg ugyanakkor délelőtt 10 és 11 óra között szélcsend volt, 
miközben a nap többi részében a gyenge szél volt a jellemző.

A levett minta feltárása után megállapításra került, hogy a minta 
tömegének 35,6%-a szén, 32,5%-a szerves szén, amelynek 
elsődleges forrása a lakossági szilárd tüzelés, elsősorban fatü-
zelés. Szerves anyagra átszámítva ez mintegy 55%-a a teljes aeroszol 
tömegének – ahol aeroszol alatt a környezeti levegőben finoman el- 
oszlatott, lebegő szilárd és cseppfolyós részecskék együttes rend- 
szerét értjük.

A policiklusos aromás szénhidrogének méréseinek eredményeiből 
határérték feletti koncentrációt állapítottak meg a karcinogén hatású 
3,4-Benz(a)pirén komponensre, amelynek napi határértéke 1 ng/m3, 
míg a minta elemzése során 2,139 ng/m3-t mértek.

Akit bővebb adatok és információk érdekelnek, mint pl. a vizsgá-
lati módszerek szabványai, az alkalmazott műszerek és eszközök, a 
mérésekhez használt sztenderdek, vagy a teljes mért adatsorok, az 
természetesen igény esetén betekintést nyerhet az Országos Me-
teorológiai Szolgálat Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály által 
készített vizsgálati jegyzőkönyvbe a Polgármesteri Hivatal Telepü- 
lésüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályán, ügyfélfogadási 
időben.

Lakosság tájékoztatása környezeti levegő mérésének 
eredményeiről
Ludányi Csaba településmérnök
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Az eddig építményadót fizető ingatlantulajdonosok egy része 
2017-től telekadó fizetésére lesz köteles. Abban az esetben, ha egy 
ingatlanon csak olyan épület található, amely nem lakás vagy üdülő 
céljára szolgál, vagy nem kereskedelmi egység, és az épület mérete 
nem éri el a beépítési határ 20%-át, akkor az után az ingatlan után 
telekadót kell fizetni.
Méretüktől függetlenül telekadó-mentesek, és az építményadó ha-
tálya alá tartoznak az alábbi építmények:
lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. 
§-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingat-
lan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, ud-
varház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre 
váró ingatlan;
üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hét-
végi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként 
feltüntetésre váró építmény;
kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alap-
ján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játék-
teremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, 
cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, 
étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, műteremnek, szál-
lodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, ven-
dégháznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, 
gyógyszertárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, 
épületrész;
Az a telek, amelyen a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó épület 
áll, abban az esetben telekadó-mentes (vagyis építményadó-köte-
les), ha az épület mérete nagyobb, mint a HÉSZ által meghatározott 
maximális beépíthetőség 20%-a. Ez övezettől függően
Zsíroshegy-alján, Nagyszénáshegy-alján 40 m2

Kálvária-kertben, Nagyszénás-kertben 30 m2

a település többi részén   60 m2

Azokat az ingatlan-tulajdonosokat, akiket a változás érinti, a tulajdo-
ni lapon szereplő adatok alapján az adóhatóság megkeresi azzal, 
hogy nyújtsanak be az új szabályok szerint telekadó-bevallást.

Január elsejétől 
kis mértékben változtak 
az építményadó 
és a telekadó szabályai

TAVASZI RUHAAKCIÓ
A PLÉBÁNIA TETŐTERÉBEN
(BEJÁRAT A TEMPLOM FELŐL)

GYŰJTÉS
 április 18. (kedd) 17–1
 április 19. (szerda) 17–19
 április 20. (csütörtök) 17–19
 április 21. (péntek) 17–19
 április 22. (szombat) 9–12

VÁLASZTÁS
 április 28. (péntek) 13–18
 április 29. (szombat) 9–12
Ezen a két napon kizárólag nagykovácsi lakosokat várunk, lakcímiga-
zoló kártyával! 10 év alatti gyermekeket nem engedünk be a gyerme-
kek biztonsága érdekében.

 május 2. (kedd) 16–19
 május 3. (szerda) 16–19  
Ezeken a napokon mindenkit szeretettel várunk!

A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTŐI

Kerülje el a nem kívánt vemhességet, ivartalanítsa kedvencét!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2017. március 20-tól április 
20-ig kedvezményes macska ivartalanítási akciót hirdet. A kedvezményt 
a Nagykovácsiban lakóhellyel rendelkező állattartók vehetik igénybe. 
Az akcióban a Nagykovácsi Állatorvosi Rendelő, valamint a solymári ál-
latorvosi rendelőben a hatósági feladatok ellátására jogosult Molnár Ál-
latgyógyászat vesz részt. 
A nagykovácsi állatorvosi rendelőben a nőstény cicák ivartalanítása 
önkormányzati hozzájárulással 5000 Ft, a kandúr macskák eseté-
ben 3000 Ft-ba kerül az állattartók számára. (A műtétek után ajánlott 
védőgallért az állattartók külön vásárolhatják meg.) Azok a macska tulaj-
donosok, akik Solymárra a hatósági állatorvoshoz fordulnak, térítésmen-
tesen végeztethetik el a műtéti beavatkozást. 
Az akciós ivartalanítás az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
keret erejéig vehető igénybe.
A kedvezményes ivartalanításhoz a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán kérhetnek igazoló lapot, mellyel a megadott állatorvosokhoz 
fordulhatnak időpont-egyeztetésre.
Elérhetőségek: 
Nagykovácsi Állatorvosi Rendelő (Nagykovácsi, Szegfű u. 6.)
Telefon: 20/296 6226, info@nagykovacsiallatorvos.hu
hétfő, szerda, péntek: 10-12 és 16-19; kedd, csütörtök: 10-12 és 16-20;
szombat: 10-12 
Molnár Állatgyógyászat (2083 Solymár, Terstyánszky u. 23. Pilisvörös-
vári út sarok)
Telefon: 30/964-2160, attilamolnar2001@gmail.com
kedd, csütörtök: 14-19; hétfő, péntek 17-19; szombat: 9-12
Minden ember felelősséggel tartozik az állatáért és ehhez hozzátartozik 
a nem kívánt szaporulat elleni védekezés is. Az ivartalanított macska ki-
egyensúlyozott állat, ezért hosszabb életre számíthat, mint a műtéten át 
nem esett fajtársai.

Egy új törvénynek köszönhetően a közeljövőben minden nagyková- 
csi lakosnak lehetősége nyílik arra, hogy hozzájáruljon településünk új 
építési, településképi arculati szabályozásának megalkotásához. 
Az építésügy és az építés szabályozásának átfogó reformja keretében 
az Országgyűlés tavaly törvényt alkotott a „Településkép védelméről” 
– 2016. évi LXXIV. törvény – valamint a végrehajtás érdekében a Kor- 
mány kiegészítette „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 
314/2012.(XI.8.) rendeletét. Az új jogszabályi környezetben a telepü- 
léseknek október elejéig el kell készíteniük az ún. Településképi Arculati 
Kézikönyvet (TAK), valamint meg kell alkotni a Helyi Településképi Ren-
deletet (HTR).
A törvény előírja a rendeletalkotás széles körű társadalmasítását,  
amelynek Nagykovácsi Önkormányzata örömmel tesz eleget, mert 
hiszünk abban, hogy településünk értékeit közösen kell óvnunk, jövőjét 
közösen érdemes alakítanunk.  
Ezért felkérjük Nagykovácsi lakosságát, hogy épített környezetünkkel 
kapcsolatos véleményüket, a szűkebb és tágabb lakókörnyezetükben ta-
lálható példaértékűnek, vagy kedvezőtlennek ítélt épületek, építmények 
– pl. kerítések – vagy akár egyes részletmegoldások fotóit 2017. március 
31-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba. Várjuk továbbá javaslataikat 
a kézikönyvben meghatározandó, és a rendeletben szabályozásra kerülő, 
három típusú – védett, meghatározó, általános/egyéb – területegységek 
lehatárolására. 
Nagykovácsi új településképi szabályozását a tavasz folyamán a be- 
érkezett javaslatok, vélemények figyelembe vételével készítjük el. 
Véleményüket és a fényképeket elektronikus úton is eljuttathatják a 
települeskep@nagykovacsi.hu elektronikus levelezési címre, illetve – a 
várhatóan nagy fájlméretek miatt – feltölthetik a http://nagykovacsi.
hu/2017/03/fotok-feltoltese/ elektronikus tárhelyre is. 
Az új törvényről, a TAK és a HTR részleteiről további információkat talál-
hatnak az alábbi linken: http://nagykovacsi.hu/category/telepulesfejlesz-
tes/arculatikezikonyv.
Aktív közreműködésüket előre is köszönve: 
Kiszelné Mohos Katalin  Györgyi Zoltán
        polgármester          főépítész 

TAK felhívás
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Fejér György Alapítvány tájékoztató
ADÓSZÁM: 19177593-1-13 

A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
a megalakulása óta igyekszik könnyebbé tenni a helyi 

hátrányos helyzetű lakosok és családok életét. 

A Közalapítvány célja egy olyan rugalmas  
szociális támogatási rendszer megteremtése,  

amely anyagi és természetbeni  
segítséget nyújthat:

• válságban lévő embereknek és családoknak,
• hátrányos élethelyzetbe kerülőknek,

• a társadalom perifériájára szorult embereknek.
A beérkezett kérelmeket a kuratórium elbírálta,  

és a döntése alapján, az Alapítvány támogatásban 
részesített három gyermeket 30.000 Ft értékben,  

akik különben a hátrányos helyzetük miatt nem tudtak 
volna osztálykiránduláson részt venni.  

Ezen kívül összesen 110.000 Ft szociális jellegű  
juttatást adott a kérelmet benyújtó lakosoknak. 

Kérjük a kedves lakosokat, hogy adójuk 1%-át utalják 
a Szociális Alapítvány számlájára, ezzel segítve annak 

munkáját azért, hogy a jövőben is legyen lehetőség 
hasonló támogatásokra. 

2016-ban az Alapítvány a felajánlott  
1%-okból 221.249,- forintot gyűjtött,  

amelyet ezúton is köszönünk. 

1969-ben születtem Ózdon. Jelenleg 
Dunakeszin élek férjemmel és két és fél éves 
kisfiammal. 
Az általános iskolai tanulmányaimat Ózdon 
kezdtem el, majd Szegedre kerültem, ahol 
a Tömörkény István Gimnáziumban érett-
ségiztem. Diplomámat 2002-ben a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi karán 
cum laude végzettséggel szereztem. Az  
egyetem utáni első munkahelyemen, 

Domaháza Község Önkormányzatánál két évig dolgoztam jegyzőként, 
ahol megalapoztam a közigazgatással kapcsolatos ismereteimet.
2004-ben újabb sikeres pályázat következtében ugyancsak jegyzőként 
helyezkedtem el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéhez tartozó 
Jászárokszálláson. 2006-tól hét éven át a pest megyei Maglód Város 
Önkormányzat aljegyzőjeként dolgoztam. 2010-ben jogtanácsosi vizs-
gát tettem.
2013-ban elfogadtam az aszódi járási hivatal hivatalvezető-helyettesi 
pozícióját, majd 2014-ben megszületett gyönyörű kisfiam, ezért egy 
évet otthon töltöttem. 
2015-ben tértem vissza a munkámhoz, amikor elfogadtam a Budapest 
Főváros Józsefvárosi Önkormányzat jogi irodájának vezetését. 
2017. január 15-től Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata telepü- 
lésüzemeltetési, beruházási és pályázati osztályának lettem a vezetője.
Bár a közigazgatásban eltöltött évek során az egyetemem megszerzett 
elméleti képzettség mellé jelentős gyakorlati tapasztalatot is sikerült  
szereznem, mégis úgy gondolom, hogy a tanulásból sohasem lehet elég 
és sohasem ülhetünk le nyugodtan azzal, hogy most már mindent tu-
dunk, amire szükségünk van. Fontosnak tartom ezért a folyamatos kép-
zést, a megszerzett tudás frissítését és ugyanezt várom el kollégáimtól 
is. Elvem a tisztességes, becsületes munkavégzés, a közvetlen kollégák 
motiválása és a jó munkakapcsolat kialakítása az Önkormányzat többi 
munkavállalójával is.

Dr. Visnyay Noémi 
osztályvezető bemutatkozása

Felhívás!
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának hamarosan 
megújuló honlapjára várjuk az amatőr és profi fotósok Nagy- 
kovácsiban és közvetlen környezetében készült saját fényké-
peit, amelyekre büszkék, szeretnék megmutatni őket, és ame-
lyeket szabadon használhatunk a nagykovacsi.hu oldalon. 
A fényképeket nagy felbontásban várjuk bármilyen adathor-
dozón a Hivatal ügyfélszolgálatára vagy e-mail-ben pataki.
ildiko@nagykovacsi.hu címre.

Előre is köszönjük, hogy részt vesznek településünk ér-
tékeinek, vonzerejének bemutatásában!

Felhívás! 
Van a házban olyan szobája, 

amelyet nem használ? 
Szívesen kiadná kirándulóknak, utazóknak, 

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

Megoldás: 
Fizető vendéglátás!

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

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

 További információ: 
pataki.ildiko@nagykovacsi.hu
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A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vagyonkezelésében 
lévő, és a NATÜ által üzemeltetett Temetőben tavaly decemberben, 
valamint e héten favágások, illetve gallyazások történtek. 
Mint az bizonyára sokak számára ismert, a temetőben számos igen 
koros fából álló állomány található, amelyek ágai viharos időben 
gyakran törnek, veszélyeztetve ezáltal a látogatók testi épségét, vala-
mint a síremlékek állapotát. Több fán jelenleg is megfigyelhetők vi-
hartörés által leszakadt gallyak.
A temetőben komolyabb kertészeti beavatkozásra hosszú évek óta 
nem került sor, leszámítva a 2014 decemberében bekövetkezett jég-
kárt követő, azonnali és halaszthatatlan kárelhárítási munkálatokat.

A NATÜ, mint üzemeltető felé az elmúlt években több lakossági be-
jelentés és észrevétel érkezett, amelyben a lakosok a testi épségük, 
és szeretteik síremlékeinek állapotát féltették a fákról letörő ágaktól. 
A fák természetes öregedési folyamatai, valamint az egyes viharok 
együttes hatásai sajnos többször alátámasztották már aggodalmaik 
jogosságát, konkrét, nagyértékű síremlék tönkremenetelével járó 
káreseményre is volt már példa. Mint hazánkban minden természetes 
és jogi személyt, az önkormányzatot is hatályos jogszabály kötelezi 
rá, hogy az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egész-
séget veszélyeztető részeinek eltávolításáról gondoskodjon.
A NATÜ ennek megfelelően az elmúlt évek során a temető fáinak 
állapotát tételesen, több alkalommal is megvizsgáltatta szakértő 
cégek által. A fák törzsein látható, többféle eltérő számozás és jelölés 
ezen vizsgálatok során került felfestésre, és a fák egyértelmű azo-
nosíthatóságát volt hivatott biztosítani. A vizsgálatok során számos 
fáról megállapítást nyert, hogy azok – különböző mértékű és jellegű 
– beavatkozás elvégzése nélkül veszélyesnek minősülnek.
Ez alapján a NATÜ elkészítette a legsürgősebb beavatkozást igénylő 
egyes fákra vonatkozó javaslatát, amelyet tavaly novemberben meg-
küldött a Polgármesteri Hivatal részére. Ezen javaslatot a hivatal is 
átnézette kertészeti szakcéggel, és ezt követően került sor 16 db fa 

esetében a szükséges beavatkozások elvégzésének megrendelésére. 
Ez 5 db fa (2 db lucfenyő (Picea abies), 1 db erdei fenyő (Pinus sylves-
tris), 1 db feketefenyő (Pinus nigra) és 1 db vadgesztenye (Aesculus 
hippocastanum) esetében a fák kivágását jelenti, míg 11 db további 
fa esetében a száraz ágak eltávolítását, gallyazást, visszaifjítást takar 
sebkezeléssel.
Fontos látni azonban azt is, hogy ezek a jelenlegi beavatkozások 
csak az élet- és vagyonbiztonság biztosítása szempontjából a 
legsürgősebb beavatkozást igénylő esetek, ennél sajnos jóval több 
fa egészségi állapota nem megfelelő a temetőben. Figyelembe 
véve, hogy számos idős egyed közel egységes korállományú, saj- 
nos számítani kell arra, hogy az elkövetkező évek, évtizedek során a 
temető számos idős fája hasonló állapotba kerül, és újabb beavat-
kozásokra lesz szükség.
Mivel a településünk fás szárú növényállományának megőrzése a 
mindannyiunk számára fontos érdek, valamint azt is el szeretnénk 
kerülni, hogy a temetői idős faállomány jövőbeni összeomlásával a 
temető esetleg fákban szegény képet mutasson, természetesen a 
kivágásra kerülő egyedek pótlására új fák elültetésére kerül sor, még 
az idei évben – bár a kivágásra kerülő sekély gyökérzetű örökzöldeket 
normál gyökérzetű lombhullató fajokkal tervezzük pótolni. Ezáltal 
egy változatos korállományt kialakítva a temetőkert állandó fás szárú 
növényborítását a jövőben is biztosítani kívánjuk.

A temető fái

Összefogás a Nagykovácsiban élők  
biztonságáért
Példaértékű hármas együttműködési megállapodást írt alá a 
Cserkészszövetség, az Amerikai Iskola és Nagykovácsi. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, a Budapesti Amerikai 
Nemzetközi Iskola, valamint a Magyar Cserkészszövetség 2017. 
február 1-én hármas együttműködési megállapodást írt alá, 
amelynek célja az esetlegesen bekövetkező természeti, illetve 
civilizációs veszély- és katasztrófa-helyzetek összehangolt, ezáltal 
hatékonyabb kezelése, megoldása.  A megállapodást aláíró felek 
vállalják, hogy a Nagykovácsi területén keletkező, illetve azt érintő 
veszély- és katasztrófa-helyzetek elhárításában együttműködnek 
a vészhelyzetek elhárításában és felszámolásában, valamint, 
hogy a rendelkezésére álló eszköz és erőforrás függvényében 
mindhárom fél segítséget nyújt a többiek működési területén 
bekövetkező veszély- és katasztrófahelyzeti feladatellátásban. 
A felek ilyen helyzetben történő tevékenységét, valamint a  
helyreállítás, újjáépítés időszakában a karitatív szervezetek által 
nyújtott támogatásokat a megállapodás alapján az Önkormány- 
zat koordinálja, természetesen az országos hatáskörű szervek erre 
vonatkozó utasításainak megfelelően. 
Az együttműködési megállapodást Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata képviseletében aláíró Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester minden Nagykovácsiban élő nevében is köszönetet 
mondott a példaértékű kezdeményezés iránti nyitottságért, és a 
Nagykovácsiban élők biztonságáért vállalt kötelezettségekért a 
partnereknek. 
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Nagyszerű, hagyományteremtő programunkat ebben az évben is 
megrendezzük.

2016-ban Nagykovácsi Önkormányzata, Bánóczi Margit ötlete alap-
ján, elindított egy programot, mellyel kifejezheti a környezet védelme 
és a vendégváró település jelleg kialakítása iránti elkötelezettségét, 
valamint ösztönözheti a falu lakóit az e célt szolgáló összefogásra. 
Ismerünk példákat, sokszor sóhajtva felemlegetjük, hogy ez vagy 
az, mennyire szép, tiszta, gondozott, idilli, virágos hely. Szán-
dékunk, hogy megmutassuk, hogy a gyönyörű fekvésű, nagyszerű 
adottságokkal bíró Nagykovácsi is lehet ugyanannyira gondozott, 
virágos és idilli. Ezért azokat, akik példát mutatva egyéni alkotó kedv-
vel és munkával hoztak létre gyönyörű kerteket, kertrészleteket, 
teraszokat, előkerteket, kiválasztjuk, bemutatjuk és megjutalmazzuk.
Célunk egy vonzó, barátságos falukép kialakítása. Saját környezetünk, 
kertjeink, utcai előkertjeink szépítése, mert kellemes, hangulatos 
környezetben mindenki jobban érzi magát. Célunk a természe-
tet, környezetüket szerető és gondozó polgárok munkájának elis-
merése. Olyan példával szeretnénk szolgálni, ami kisgyerekeknek és 
fiataloknak követendő lehet, majd  igényükké válhat. Célunk, hogy 
megmutassuk, növények környezetünkbe illesztésével jelentős esz-
tétikai és hangulati változást lehet elérni. Célunk, hogy bebizonyítsuk 
lakótársaink munkáján keresztül, hogy az irigyelt előkerteket, virágos 
ablakokat mindenki megvalósíthatja. 

A Virágot Nagykovácsinak verseny fővédnöke Kiszelné Mohos 
Katalin polgármester asszony.

Szempontjaink a véleményezésnél, hogy olyan kialakítású kertek, 
teraszok, előkertek pályázzanak, ahol:
–  egyénileg alakítják ki a virágos környezetet (nem kertépítők ál-

tal elkészült kerteket keresünk) – alkalmazzák a régi idők költség 
kímélő technikáit és ötvözik az ökogazdálkodás (görög szó/oikosz- 
ház,lakás) házi méretekben alkalmazható módszereivel (komposz-
tálás, szerves tápanyag felhasználás, esővíz visszaforgatása)

–  törekednek környezetünk karakterének megőrzésében illetve ki-
alakításában (olyan virágokat, növényeket, fákat telepítenek gon-
doznak, melyek nem környezet idegenek, pl. nem örökzöld, nyírott 
tujákkal népesítik be a kertjüket)

–  a kertben és a kert körül élő állatok integrálását, óvását is figyelembe 
veszik (háziállatok tartása, madarak védelme, etetése, sün védelem, 
pillangó vagy rovarház kihelyezése)

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

–  a kialakított terület a pályázó saját elvárásán túl is szolgálja és el- 
nyeri a környezetében élők tetszését is 

–  nem időlegesen kialakított, hanem folyamatosan fenntartott az ál-
lapot 

–  a pályázó követ egy általánosan kivitelezhető mértéket, mind költ-
ségben, mind munkaterület méretében (nem elég két virágláda az 
ablakpárkányon, de nem szükséges egzotikus növényekkel telera-
kott télikert)

Program
A versenyre a jelentkezés és nevezés határideje: 2017. április 30.
Kétszeri elbírálás lesz, várható időpontjai 2017. május utolsó hetében 
május 31.-ig és augusztus utolsó hetében augusztus 31.-ig.
A bírálat eredményének közzététele és a győztesek megjutalmazá-
sa 2017. szeptemberben lesz, pontos időpontjáról és helyszínéről a 
későbbiekben fogunk minden versenyzőt tájékoztatni.  

Nevezési kategóriák
I.  kicsi virágos kert 20 nm - 100 nm 
II. vagy balkonkert, vagy teraszkert, vagy ezek kombinációja
III. nagy virágos kert 100 nm - 500 nm
(magában foglalhatja a fákat, bokrokat, virágokat, fűszernövényeket, 
veteményest, pázsitot, illetve ezek bármilyen variációját, komplett 
kert fogalma szerint)
IV. Nagykovácsi legvirágosabb utcája
minimum 8 ingatlan előtti külső előkert, bejárat

DÍJAK
 I. kategória 1. helyezett 20.000,- Ft 
    2. helyezett 15.000,- Ft
   3. helyezett 10.000,- Ft
 II. kategória 1. helyezett 30.000,- Ft
      2. helyezett 20.000,- Ft
    3. helyezett 15.000,- Ft
 III. kategória  1. helyezett 50.000,- Ft
  

  
2. helyezett 35.000,- Ft

   
 
3. helyezett 25.000,- Ft

„Nagykovácsi legszebb kertje” kitüntető címet nyeri minden kate- 
gória nyertese

Jelentkezés módja
e-mailben Bánóczi Margit képviselő asszony címén, banoczimargit@ 
t-online.hu mellékelve a www.nagykovácsi.hu oldalon letölthető 
Jelentkezési lapot,
vagy a Jelentkezési lapot kitöltve és személyesen átadva a Polgár- 
mesteri Hivatal Titkárságán Fábos Éva polgármesteri titkárnőnél vagy 
a Jelentkezési lapot kitöltve és Bánóczi Margit képviselő asszony 
postaládájába dobva  a Polgármesteri Hivatal belső bejáratánál.

Virágot Nagykovácsinak

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat
által szervezett 

termelői piaci napok
minden hónap 
első szombatja

Március 4.
Április 1.
Május 6.
Június 3. 
Július 1.

Augusztus 5.
Szeptember 2.

Október 7.
November 4.
December 2.

A nagykovácsi termelői 
piac időpontjai
minden hónap 

harmadik szombatja 

Március 18.
Április 15.
Május 20
Június 17.
Július 15.

Augusztus 19.
Szeptember 16.

Október 21.
November 18.
December 16.

PIACI NAPOK 2017
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NAMI hírek

Szeretnénk Nagykovácsi lakosait tájékoztatni arról, hogyan állunk az 
új épület felújításával. Nagy erővel folynak a munkálatok, reményeink 
szerint ez év április elején költözhetünk. A tanév utolsó két hónap-
jában már az új épületben folytatjuk a tanítást. A „Kisház” (Kossuth 
utca 83.) bérleti szerződése megszűnik , az iroda is átköltözik az új 
épületbe.  A fuvola, gitár, cselló, hegedű, és részben a zongora órák is 
az „Új Kisházba” kerülnek. 
Tanáraink az eddigi felajánlásaikon kívül jótékonysági koncerttel 
is készülnek az új épület javára, amelyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! 
Időpont: 2017. március 24. 18 óra. Helyszín: Öregiskola Inkubá-
torház.
Jöjjenek el egy hangulatos estére, és akinek módjában áll, vásároljon 
téglajegyet, (a Nagykovácsi Zenei Alapítvány számlájára utalhatnak  
pénzt, a közleményben megjelölve: téglajegy) vagy ha máskép-
pen nem döntöttek, az adójuk 1%-át is szívesen fogadjuk. Közcélú 
adomány befizetéséről cégek részére igazolást állítunk ki. A befizetés 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
7 § (1) bekezdés (z) pontja alapján számolható el. 

Hamarosan költözik  
a zeneiskola
Gáspár Kornélia igazgató

Tisztelt Szülők, Zenebarátok!
 Kérjük, ha másképpen nem döntött, tiszteljen meg  

Ön is minket támogatásával.

 Támogassa adója 1%-ával  
a Nagykovácsi Zenei Alapítványt!

 Adószám: 18668205-1-13
Cím: 2094 Nagykovácsi, Boglya u. 20.

 A Nagykovácsi Zenei Alapítvány 1995 óta működik 
sikeresen községünkben.  

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola  
fenntartójaként biztosítja az iskola működését.

Köszönjük eddigi segítségüket:

 a Művészeti Iskola növendékei és tanárai

Gratulálunk Bene Vivinek a  
szombathelyi Sistrum fuvola- 
versenyen elért EZÜST minő- 
sítéshez! Külön köszönet a ki- 
váló zongorakísérőnek Wam-
bach Krisztina tanárnőnek, és 
a felkészítő tanárnak Gáspár 
Kornéliának. Nagyon büszkék 
vagyunk növendékünkre!

* * *
Helyesbítés: Utólag postán 
érkezett a helyesbítés, hogy 
a VIII. Országos Hatvani Ze-
neiskolai Barokk Fesztiválon rendezett zenei versenyen, kamarazene 
kategóriában Hevér Vilma és Végvári Hanna nem csupán kiemelkedő 
teljesítményükért kaptak dicséretet, hanem országos II. helyezést 
értek el. Gratulálunk.

Újabb siker
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Március
A zord télnek fagyos marka
Végre minket elereszt.
Burkot repeszt minden barka,
Víz járja át az ereszt.
’Mitől kicsi naggyá felnő:
Esőt sír immár a felhő.
Többet az ég már nem havaz,
Eljött végre: itt a tavasz!
Véget ért a téli álom,
Nagykabátom szögre vágom!

Túrázóktól erdő zajos,
Fogd a tollad újra, Lajos,
S írd az örömteli nagy tényt:
Első melengető napfényt,
Ágnyújtózást, rügyrobbanást,
Tócsában cseppnyi loccsanást,
Rigófüttyöt, bimbóbomlást,
Meleg, járj át pincét, padlást!

Március, de jó hogy jöttél,
Nem kell a torokfájó tél.
Csobogjál kis patak, hahó!
Olvadjon el a jég, a hó,
Helyettük lesz esőharmat.

A tavaszból első harmad,
Mely közepén oly időpont,
Mikor Caesarnak neki ront
Csapat bicskanyitogató,
Rossz modorú, szügyig ható,
Késelni nem késlekedő 
Fickókon véres lepedő.
Ezután azon állapot,
Hogy cézári névhónapot
Nem kapta meg az Olvanos, 
Döntésnek bölcs és óvatos.

Majd száz híján kétezer év,
S úti célunk újra a rév,
Hiszen március idusán
Harc és vér nélküli tusán
Szabadság már élő érték,
Ezt az Ifjak most elérték!
Petőfi és jó Jókai,
Hálánknak ők fő okai!
Álmuk rögvest eltiporták
(E galád bűn nem titok hát),
De szívünkben örök marad,
S nem törölhette el Arad.

De hosszú lett ez a szöveg,
A toll megáll, mint a cövek.
Lali keze most már fáj ám,
Nézzünk szét a házunk táján!
A falu is téma legyen:
Van-e habarcs téglajegyen?
Az nincs, de van támogatás,
Ebből suli épül, nyomás,
Üljünk be a hangversenyre,
Siker biztos nem lesz enyhe!

Agykovász
Kolozsvártéri LajosInduló kerti szezon

Február 18-án, a Családi naphoz kapcsolódóan mag-
börzét szerveztünk, ahol az érdeklődők saját fogású 
magokat kaptak, tanácsadás kíséretében. Az esemé-
nyen nemcsak falubeliek vettek részt, hanem közeli 
településekről is jöttek. Egy fiatal pár például Má-
riahalomról érkezett, akik aztán a Családi napon is  
részt vettek. A magbörzén próbára tettük a vállalko- 
zó kedvű látogatók ismereteit, s Hamupipőke mód-
jára hatféle magot kellett szétválogatniuk. Nagyon 
örültünk, hogy ez mindenkinek szinte hibátlanul sike- 
rült. Jutalmuk egy NATE emblémás vászontáska volt.

Tavaly novemberben hirdettük meg a Nagykovácsi 
közösségi- és tanulókert elindítását. Február 2-án 
volt az első összejövetelünk, ahol ismertettük a 
terveinket, a jelentkezők pedig elmondták miért is 
szeretnének részt venni ebben. A tagság összetétele 
nagyon változatos, van közöttünk mérnök, banki 

dolgozó és gyermekével otthon lévő anyuka is, de 
szerencsére nagy kerti tapasztalattal bíróak is van-
nak, köztük két kertészmérnök. Legtöbben a kerti 
munkákhoz szükséges ismeretek megszerzésében 
számítanak a közösségre. A kertben 16 család fog 
biozöldséget termeszteni saját részre. A találkozót 
követően az események a javuló időjárásnak is 
köszönhetően felgyorsultak. 23-án már ki is tűztük 
a parcellákat, s ahogy az idő engedi, már indulhat is 
a kerti munka.
A fejleményekről folyamatosan tájékoztatunk a 
NATE honlapján (nate.hu).

Vojczek Judit

Lopják a Napot!
A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédelmi 
Egyesület küldetését kiteljesítendő NATE Esték 
néven előadássorozatot indít. Az előadásokat min- 
den hónap harmadik hétfőjére tervezzük. A program 
előzetest weblapunkon (www.nate.hu) megtalál-
hatja. Sorozatunkban szeretnénk olyan környezet-
tudatos, klíma- és hosszú távon is pénztárcabarát 
megoldásokat bemutatni, amelyeket minden ház-
tartásban érdemes megfontolni, mint például az 
épületek hőszigetelő megoldásai, víztakarékosság 
stb.
Első témánk az egyik legfontosabb megújuló ener- 
giaforrás, a napenergia hasznosításának (nap- 
elemek és -kollektorok) reális lehetőségeit mutatja 
be.
Ez a technológia környezetbarát, mert a működése 
során nem szabadulnak fel káros anyagok, igazi 
hosszú távú befektetés, ami akár 30 évig is jól 
működik és áramot termel. Minimális karbantartást 
igényel, s a kereskedelmi árúkhoz képest szokatlanul 
hosszú garancia jár hozzá. Tehát igazi rezsicsökkentő 
megoldás, hiszen a napenergia korlátlanul áll a ren-
delkezésünkre, s a Nap az elmúlt majd 5 milliárd év-
ben nem emelte energiaárait, s ez még legalább 5 
milliárd évig így is marad.
Március 20-án 18:30-kor az Öregiskolában tartjuk 
az előadást. Meghívott előadónk Kádi Nándor mér- 
nök, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség  
akkreditált szerelője, Nagykovácsi lakos lesz.
Ha kérdéseit szeretné előre feltenni, akkor küldje 
azokat a info@nate.hu címre.

Peregovits László

NATE tavasz

SZEMÉTSZEDÉS
A Nagykovácsi Környezet- és Természetvédelmi Egyesület (NATE)  
az Önkormányzattal és községünk civil szervezeteivel és lakóival 

összefogva 

Március 25-én, szombat délelőtt,  
szemétszedő akciót szervez!

Bővebb információ: a honlapunkon (www.nate.hu),  
a Facebookon és plakátokon.

Mindenkire számítunk, tegyük szebbé környezetünket!
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Iskolánkban február 16-án rendeztük meg a Kazinczy szépkiejtési 
versenyt a harmadik és a negyedik évfolyam tanulói számára. A verse-
nyen huszonkettő diák olvasta fel szabadon választott szövegét, majd 
rövid felkészülési idő után a kötelező, egységes szépirodalmi részle-
tet. A gyerekek felkészülten érkeztek a versenyre, a zsűri érdeklődéssel 
hallgatta a gondosan választott szövegeket, melyeket sokszor olyan 
kifejezően adtak elő a tanulók, hogy az értékelő tanítók szívesen hall-
gatták volna még hosszabban is.
A zsűri nehéz dolgát mi sem bizonyíthatja jobban, mint az, hogy 
mindkét évfolyamon megosztott helyezéseket is osztott.

3. évfolyam: I. helyezett: Papp Levente 3.b
  II. helyezett: Végvári Hanna 3.a
  III. helyezettek: Kiss Izabella 3.b
    Szabó Hunor 3.b

4. évfolyam: I. helyezettek: Kunos Anna 4.b
    Kardos Gréta 4.c
  II. helyezettek: Tory András 4.c
    Mihálovits Lilla 4.d
  III. helyezett: Fülöp Levente 4.a

Kazinczy szépkiejtési 
verseny 
alsó tagozat
Bertalanné Boros Kinga és Balássyné Angeli Tímea szervező tanítónők

A felső tagozatban február elején rendeztük 
meg számos közreműködővel a Szép Ma- 
gyar Beszéd Verseny, közismert elnevezéssel a 
Kazinczy-verseny iskolai fordulóját, melyen az 
alábbi helyezések születtek:

5. évfolyam 
1. hely: Láng Mihály 5.a és Somorjai Dorka 5.a
3. hely: Ozsvár Zsófia 5. c

6. évfolyam   7. évfolyam
1. hely: Kővári Melinda 6. b 1. hely:  Láng Borbála 7. b
2. hely:  Milbauer Panna 6. b 2. hely:  Földesi Katinka 7. b
3. hely:  Szegedi Gyöngyi 6. c 3. hely:  Egri Mátyás 7. a

Gratulálunk mind a győzteseknek, mind a többi szépen szereplő, de 
helyezést el nem ért résztvevőnek!

Kazinczy-verseny
Kakukné L. Emília, Hanula Krisztina,
Bárány Judit

Az 5.c osztály rendhagyó 
történelemórán vehetett  
részt a Makerspace alkotó- 
műhelyében.
Amikor beléptünk a bejárati 
ajtón, olyan fából készített 
vár és épületek makettjei 
fogadtak bennünket, ame- 
lyek lenyűgöztek ben-
nünket, a teremben pedig 
olyan gépek voltak, amiket 
csak álmainkban láttunk: 3 
dimenziós nyomtatók, és 
vágógépek.
Az óra témája a római kori 
épületek voltak. Az óra 
azzal kezdődött, hogy a 
3 dimenziós nyomtatók-
kal elkezdtük kinyomtatni 
az előre megadott római 
épületek makettjeit. Eköz-
ben információkat kellett  
gyűjtenünk csapatmun- 

kában az interneten római épületekről, melyeket elő is ad-
tunk egymásnak. Mindeközben elkészültek az épületeink ki-
csinyített másolatai a nyomtatókban. Ezeket magunkkal is vi-
hettünk és az osztálytermünkben állítottunk ki. Az óra során 
további számos kreatív és interaktív feladatokat kellett megolda-
nunk a rómaiakkal kapcsolatosan. Például egy szintén a 3 dimenziós  
nyomtatón kinyomtatott különleges tárgyról ki kellett találni, hogy 
mi az. Egy fára rányomtatott térképen pedig meg kellett keresnünk 
különböző városokat.
 
Nagyon élveztük ezt az osztálytermen kívüli, másfajta tanulási módot 
és sokat tanultunk az órán.
 
Köszönjük a Makerspace csapatának, hogy részt vehettünk rajta!

Látogatás 
a Makerspace műhelyében
5.c osztály

A Nagykovácsi Általános Iskola 
diákjai számára lehetőség nyílt, 
hogy decemberben és január-
ban – a mindennapos testne- 
velés tantervi követelményének 
megfelelve – heti egy-egy alka-
lommal az Amerikai Nemzet-
közi Iskola uszodáját használják. 
A jó hangulatú órák hasznosak 
voltak, élményt jelentettek diák-
jainknak, színesítették az iskolai 
életet. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki az Amerikai Nemzetközi Iskola 
Vezetőségének és dolgozóinak a 
lehetőség megteremtéséért és a 
zökkenőmentes lebonyolításért. 
Továbbá köszönjük a segítségét 
Endrédi Zoltán szülőnek, aki nélkül nem tudtunk volna megfelelni az 
uszodai feltételeknek.
Az utazás költségét az Érdi Tankerület biztosította.

ÚSZÁSOKTATÁS
Fehér Imre intézményvezető
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Környezet a Gyermekekért Alapítvány
– Nagykovácsi

Kedves Szülők, adózó Polgárok!

Az idén is tisztelettel felkérjük 
Önöket, hogy jövedelmük 
1%-ával támogassák 
alapítványunk működését!

Adószám: 19177469-1-13

Reméljük, hogy felajánlásukkal a következő tanévben 
még több gyermeknek nyújthat alapítványunk hasznos 
támogatást.

Számlaszám:
65700086-10116058
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Nagykovácsi fiók

Alapítványunk célja:
1.  A nagykovácsi gyerekek egészségesebb létének és környezeté-

nek alakítása, egészségvédő akciók, környezetesztétikai prog- 
ramok támogatása, szervezése.

2.  Tanulók és tanárok tehetséggondozása. Ennek keretében az 
alapítvány ösztöndíjakban, belföldi és külföldi tanulmány-
utakban részesíti az arra érdemeseket.

3.  A Nagykovácsiban szervezett környezetvédelmi programok, 
akciók támogatása.

ISKOLAKÓSTOLGATÓ
Szeretettel várjuk leendő elsőseinket játékos foglalkozásra 

a Nagykovácsi Általános Iskolába

2017. március 20-án (hétfőn) és 21-én (kedden)
17-18 óráig. 

A gyermekekkel azok a pedagógusok játszanak, akik jövőre 
első osztályban tanítanak, így személyes kapcsolatot alakíthat-
nak ki velük. A foglalkozások ideje alatt a szülők az iskola-
tájékoztató előadásán vesznek részt.
Az iskolakóstolgatón való részvétel ingyenes, de regiszt- 
rációhoz kötött, amelyet az óvónőknél, illetve az altiskola@
freemail.hu email címen lehet megtenni. 
A Kaszáló utcai óvodásokat 20-án (hétfőn), a Dózsa György  
utcai és a Száva utcai óvodásokat 21-én (kedden) várjuk. A más 
óvodából érkező gyermekeket is 21-én (kedden) tudjuk fo- 
gadni. 
A regisztrációkor adja meg nevét és gyermeke nevét. Minden-
nap 60 gyermeket tudunk fogadni.

Fehér Imre 
igazgató

„Az iskola arra való, hogy az ember 
megtanuljon tanulni, hogy felébred-
jen a tudásvágya, megismerje a jól 
végzett munka örömét, megízlelje az 
alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, 
amit csinál, és megtalálja azt a munkát, 
amit szeretni fog.”

(Szentgyörgyi Albert)

A versenyre iskolánk több mint 100 diákot nevezett. Az első hat helyezést 
elért csapat részt vett a Baár-Madas Gimnáziumban, az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen.
A legjobb eredmények:
7. osztály (66 csapat) 1. hely: Telek Bence, Dajka Bálint, Papp Ágoston,  
   Egri Mátyás
ŐK TOVÁBBJUTOTTAK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE!!!
Felkészítők: Vörösháziné Kele Gabriella-kémia, Eperjesi Tamás,  
   Zsohovszky Edit-fizika, Smetana Erika-biológia, földrajz
4. osztály (117 csapat) 3. hely 4. c csapata: Andersen-Soós Emma,  
   Torvaji Kinga, Angeli Zsófia, Simon Torda. Felkészítő: Kőrösi Éva
3. osztály (56 csapat) 4. hely 3. b csapata: Sebők Zsófia, Papp Levente,  
   Márta Szilárd, Tafferner Márton. Felkészítő: Veres Ildikó
6. hely 3. c csapata: Tőgyi Samu, Bíró Borbála, Berencsi Benedek,  
   G. Kovács Mandula. Felkészítő: Kleinné Turcsányi Tünde
Szép eredményt értek még el:
4. osztály 11. hely 4.d csapata: Keszei Attila, Hrubos Judit, Beláz Lili,  
   Hatos Borbála
6. osztály (92 csapat) 10. hely 6. c csapata: Géró Péter, Szegedi  
   Gyöngyi, Trencsánszky Zsófia, Kovács Virág. Felkészítő: Smetana Erika
8. osztály (47 csapat) 10. hely 8. b csapata: Márta Zsombor, Havasi  
   Richárd, Becze Krisztián, Varga Domonkos. Felkészítők: Vörösháziné 
Kele Gabriella, Eperjesi Tamás, Smetana Erika
GRATULÁLUNK A NAGYSZERŰ EREDMÉNYEKHEZ!

Bolyai Természet- 
tudományi Csapatverseny 
körzeti forduló 2017.02.10. 

Köd-lámpa
Milyen egy jó ködlámpa? És milyen egy jó köd? Kell-e, hogy 
egymást szeressék az egymás ellen valók? Ilyen és ehhez hasonla-
tos kérdések döngenek a fejemben, amikor megelőz egy kistrak-
tor a Kossuth Lajoson. Olyan kicsi, hogy alig látom a ködben. Talán 
nem is mellettem megy, csak én látom bele a ködbe. Talán nem is 
itt, hanem valahol egy angliai tájon halad egy juhakol fele...
Talán ezért létezik a köd. És ezért a lámpa.
Továbbra is várjuk írásaikat a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail 
címre.

Irodalmi-sarok
Csetverikov Iván
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Nagykovácsi Általános Iskola – Civil

Mint minden évben, ezúttal is nagy izgalommal vártuk az iskolai farsan-
got, melyet a 3.a és a 2.d osztály vidám kis műsorral nyitott meg.
A tornaterem nagyon szép dekorációt kapott erre az alkalomra. Az 
idei farsang kicsit eltért az eddig megszokottól, mivel meglepetés 
műsorszám is várta a gyerekeket. Egy házaspár először cica-show-t 
tartott, majd egy viccesen szórakoztató akrobata mutatványnak le-
hettünk szemtanúi. Hatalmas tapssal és ujjongással figyeltük a műsort. 
Ezt követte az alsó osztályosok jelmezes felvonulása. Idén is sok ötletes 
és érdekes jelmezt csodálhattunk meg. Zsuzsa néni vezetésével ismét  
táncra perdült az egész iskola. Fergeteges hangulatban ropták a jelme- 
zesek, Viki néni pedig gondoskodott a talpalávaló zenéről. A tornater-
mi közös mulatság után az osztályok visszavonultak termeikbe, ahol 
folytatták a farsangolást, ettek-ittak, volt dínomdánom és persze a far-
sangi fánk sem maradhatott el. 
Így zajlott idén a Nagykovácsi Általános Iskola maszkabálja.

Bál, bál, maszkabál... Felsős farsang
A felső osztályosok 
vidám, szórakoztató 
műsorral készültek 
az idei farsangra. 
Humoros prózai és 
zenés előadásokat 
láthattunk, amelyben 
az osztályfőnökök is 
örömmel vettek részt. 
A kategóriák győztesei 
nyereményeikkel az 
osztálytermekben folytatták az estét, amelynek zárásaként a diákok 
közösen diszkózhattak kedvenc zenéikre. 

Farsangi bűvölet, cirkusz
Elképesztő élményben volt részük az alsó tagozatosoknak farsang 
délelőttjén. Mr. Jumping és a 2 Pejcsev és cicái lélegzetelállító 
produkciói minden kisgyereket elbűvöltek. 
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a művész házaspárnak a 
kedves felajánlásért, a lenyűgöző produkcióért és a csodás élményért. 
Köszönjük, hogy emlékezetessé tették mindannyiunk számára az idei 
farsangi mulatságot!

Február 25.-én szombaton került megrendezésre az Egyházközségi 
Farsang, melyet az Öregiskola Színháztermében tartottunk. Közel  
200-an vigadtunk délután négytől este tízig. Volt jelmezverseny, öt-
próba, tombola, tánc, büfé. Természetesen a nyitó és záró énekes áldást 
Gábor Atya celebrálta. Köszönjük a rengeteg segítséget és a sok-sok 
felajánlott adományt a lelkes résztvevőknek. 

Regnumos farsang

Végvári Hanna 3.a

Somogyi Emese
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Kispatak Óvoda

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

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A gyerekek izgatottan várták a nagy napot, mikor a választott jelmez-
ben pompázhattak. Ki boszorkánynak, ki tündérnek vagy éppen-
séggel királylánynak öltözött. A fiúk sem adták alább: Pókember, 

kalóz, robot... Sok mosolygás, nevetés, hajrázás rázta a falakat a ver- 
senyjátékok és a táncolás alatt. És az a rengeteg fánk!!!
A legnagyobb népszerűségnek a tornatermi bál örvendett. A Nagy- 
kovácsi Muzsikások húzták a talpalávalót, Mónika néni pedig fárad-
hatatlanul táncoltatta a kicsiket és a nagyokat.
Reméljük a hatalmas ricsaj megijesztette a telet, és hamarosan meg- 
érkezik  a várva várt tavasz.

A Dózsában állt a bál... 
Szó szerint!
Horvai Ferencné, Kati néni óvodapedagógus Maci csoport
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Kispatak Óvoda

Kis csoportunk már izgatottan várta az új interaktív tábla érkezését. 
A külsőre leginkább óriási tévékészülékhez hasonlatos eszköz rögtön 
felkeltette a gyerekek érdeklődését, és ámulva figyelték, ahogy a 
két szerelő bácsi fúrt, kalapált a csoportban, és végül bekapcsolta a 
készüléket.
Mi, óvó nénik is nagy érdeklődéssel fogadtunk az új okos-táblát, 
hiszen már régóta tervezgettük, hogyan fogjuk vele még színesebbé 
tenni az óvodai életet a gyerekek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a 
„hagyományos” eszközök mellett alkalmazzuk a modern technológia 
nyújtotta lehetőségeket is az óvodában, ezzel megalapozva a későbbi 
helyes felhasználói magatartást.
Már maga az interaktív tábla vetítő funkciója is jól használható, azonban 
az okos-tábla több ennél, hiszen ezen kívül oktató programok vannak 
óvodások számára, amiket mi, óvó nénik, speciálisan a csoportunk 
gyermekeihez tudunk igazítani nevelő-fejlesztőmunkánk során.
A gyerekek azonnal birtokukba vették a táblát, és egy rajzoló program 
segítségével sajátították el használathoz szükséges mozdulatokat. 

A gyerekek szívesen játszanak a különböző fejlesztő játékokkal, és 
élvezik, hogy szemléltetési eszközként is alkalmazhatjuk a táblát. A 
farsangi időszakban például busó álarcokat nézegethettünk, és ebben 
a témában készültek el az első rajzok is.
Az interaktív tábla érkezése újdonságot hozott a csoportunk életébe, 
ezernyi lehetőséget hordozva magában, azonban mindemellett 
ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy ez egy legyen a számtalan eszköz 
mellett, amit a gyermekek tapasztalatszerzését segíti.

Interaktív tábla 
a Bodza csoportba
Nagy Orsolya óvodapedagógus Bodza csoport

„Ébredezik már a medve, / Álmos szemét törölgetve
Busa fejét nagy gond nyomja, / Nincsen neki rádiója.
Így, hát honnan tudja meg, meddig tart még a hideg?”
    (Osváth Erzsébet)
Hagyományteremtő Mackó hetet szerveztünk februárban a Kaszáló 
utcai óvodaépületben, melynek a része volt egy kedves „Mackó 
kiállítás”. Különféle színű és méretű plüss mackók lepték el az óvodánk 
folyosóját. Az otthonról hozott macikból hangulatos maci várost 
alakítottunk ki. Volt ott tűzoltóság, maci-cuki, iskola, óvoda és maci-
ruci bolt... a gyerekek és szüleik örömére. Kisebb csupor-kiállítást is 
megszemlélhetett az arra járó az öreg almáriumban.
A medvék gyűjtésében minden csoport részt vett, és még egy saját 
„csoport-macit” is készítettek a hét során, amíg a maci-program zajlott.
A gyerekek a „kibújás vagy bebújás” című rajzpályázatra is 
benevezhettek. Számtalan szebbnél-szebb alkotás született, s közü- 
lük, közönségszavazás alapján több díjat is átadhatott a háromtagú 
mackó zsűri a rajzos kedvű óvodásoknak.
A heti programokat egy kis torkoskodással zártuk, a folyosón 
felállított kóstolós asztal kínálatával, ahol gyerekek-szülők egyaránt 
falatozhattak a Barackfa csoportosok által készült házi török-mézből, 
és más méz-különlegességekből. Itt hétféle mézet (közte málna, 
kakukkfű és szelídgesztenye mézet is), továbbá birsalmasajtot 
kóstolhattak a gyerekek és a szülők.
Macis játékokat játszottunk, énekeket, verseket tanultunk és figyeltük 
az időjárást, mert ha kibújik a medve a barlangjából február 2-án, és  
meglátja az árnyékát még marad a tél. Nos, a medvéktől úgy tudjuk, 
a tavasz már közel.

Mackó hét eseményei
Tóth Mária és Vernyik Ilona óvodapedagógusok

PROGRAMELŐZETES
Nyárindító parti és Jótékonysági est

a Kispatak Óvodásokért
2017. JÚNIUS 16. PÉNTEK

Részletes információk a Tájoló áprilisi számában 
és az óvodákban.

FELHÍVÁS
Jubileumi díszdiplomák igényléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felhívja a Nagykovácsiban 
élő, vagy egykor a település intézményében dolgozó pedagógusok 
figyelmét díszdiploma igények benyújtására és a jogosultság felté-
teleire.
Arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszdiplomára az a pedagó-
gus (óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki a pedagóguspályán legalább 
30 évet eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, 70, ill. 75 évvel ezelőtt kapta 
kézhez.
Az adományozás feltételei: 
•  pedagógus pályán eltöltött 30 év munkaviszony;
 •  eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás; 
•  különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható a 

díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 30 évnél ke-
vesebb; 

A dokumentumok beadási határideje: 2017. március hó 30. napja. 
A határidő elmulasztása nem menthető ki, amennyiben a kérelem 
elkésett, az adott évben elbírálásra nem kerül, csak a következő év-
ben. 
A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell: 
•  a pedagógus személyi adatait tartalmazó igénylő lapot; 
•  az eredeti oklevél fénymásolatát; 
•  rövid szakmai önéletrajzot a pedagóguspályán eltöltött idő 

megjelölésével; 
•  pedagógusi pályán eltöltött 30 év igazolását (munkakönyv 

fénymásolata vagy a volt munkahely igazolása, esetleg Tb igazolás); 
•  ha a képző intézmény adományozott már díszoklevelet, akkor 

elegendő annak a másolatát az igénylő laphoz csatolni. 
Adatlap a Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, ill. letölthető a www. 
nagykovacsi.hu honlapról, tájékoztatást az igazgatas@nagykovacsi.
hu e-mail címen, illetve a 26/555-034/104 mellék telefonszámon 
Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.
A díszoklevelek átadásának pontos helyéről és időpontjáról minden 
érintett pedagógus írásban értesítést kap.
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U11-es csapatunkkal elindultunk a Pest 
megyei futsalbajnokságban úgy, hogy a 
teremlehetőségek hiányában nagyon keveset 
tudtunk futsalra edzeni, játékhelyzeteket 
gyakorolni, így maradt csupán a bajnoki 
meccseken való „felkészülés”. Megbeszéltünk 
egy, a megszokottól eltérő, teljesen más 
felállást, azon belül pedig az egyéni feladatokat. 
Azt kértem a srácoktól, hogy ne essünk kétségbe 
ha sokkal erősebb az ellenfél, és elkezdenek 
gólokkal megszórni minket és fölénk kerekedni, 
csak koncentráljunk a megbeszélt feladatunkra 
és élvezzük a játékot. Mindenki, aki épp a 
pályán van, hozza ki magából a maximumot. Az 
sem baj, ha nagyon kikapunk, tanulni jöttünk a 
bajnokságba. Titkon reménykedtem egy tisztes 
helytállásban, bár az ellenfeleket ismerve benne 
volt a pakliban egy szomorkásabb szombati 
nap is...
Látszott a fiúkon az elszántság, és ahogy 
teltek a percek a meccseken, egyre inkább azt 
láttam, hogy nem csak saját önbecsülésükért 
hajtottak a fiúk, hanem teljes mellszélességgel 
egymásért... 
Ahogy átjátszottak egy játékost, ott volt a 
társ keresztezni, vagy egy másik pozicióból 
korrigálni. Labdavesztésnél is mindig volt 
valaki, aki javította a társ hibáját, mert figyeltünk 
egymásra...

Egymást segítve, buzdítva 3:0-ra 
megnyertük az első meccsünket 
Piliscsaba ellen, aki korábban egy 
hatost rúgott. És ezt követte még 
két meccs. Az elegáns, szép futsalt 
játszó, komoly játékerőt képviselő 
Dunakanyar Szentendre ellen, 
aki 8-10 góllal veri ellenfeleit, 
sikerült a félidőben még vezetve, 
egy szoros meccset játszani. 
Végül 3:2-re nyert a Dunakanyar, 
mely nem várt, szép eredmény 
a csapattól. A második helyért 
játszottunk az utolsó meccsen 
Szigetszentmiklós futsalosai 
ellen. Egy rendkívül izgalmas, 
lendületes meccsen győztünk 
3:2-re, így príma eredménnyel zártuk a napot.
De nem is az eredmények azok, melyek 
különösen felvillanyoznak, hanem az az 
egymásért való küzdés, a közösségi szellem, a 
társak segítése, ami nagyon erősen átfonta a 
csapatot a szombati nap. 
Nagyon büszke vagyok rátok!
A kapuban Patrik kiválóan védett, hatalmas 
védésekkel segítette a csapatot. A védelem két 
oszlopa Áron és Zalán remekül megértette és 
sokszor segítette egymást. Csanád és Vince is 
hozta a maximumot mind támadásépítésben, 

mind védekezésben. Levi volt 
a legkisebb a csapatban, de 
küzdött, mint egy oroszlán. 
Hosszú kihagyás után játszott 
újra Márk és Milán, méghozzá 
remekül, Márk lett a mezőny legjobbja a mai 
nap, ha bárkit is ki kéne emelni, de leginkább 
az egész csapat alkotott egy remek társaságot, 
élvezetes, kiváló élményt saját maguknak, 
szüleiknek és nekem is... :-)

Köszönöm ezt az élményt!

A hónap elején legkisebb FU8 palántáink 
mérhették fel tudásukat Szentendrén 
a Budakalászi SC által szervezett villám 
szivacskézilabda kupán.
A csapat tagjai : Benkő-Csécsi Zsombor, Forgács 
Frigyes, Ormay Keve, Villa Alexis, Villa Benjamin.
A fiúk derekasan küzdöttek életük első 
meccsein. Benjamin szórta a gólokat, 
védekezésben Frici, Alexis és Zsombi keményen 
tartották az ellenfeleket. A kapuban Keve remek 
védésekkel segítette a csapatot.
Február 19-én FU12-es fiaink utaztak az Országos Gyermek Bajnokság soron következő 

fordulójára Dömsödre. A 
csarnok már ismerős volt, hiszen 
tavalyelőtti nyári táborunk 
helyszínéül szolgált. Gondolom 
ennek is köszönhető, hogy a 
fiúk parádés játékkal verték 
a Dabas KC-t 16-13-ra, illetve 
a Dunavarsányi TE csapatát 
24-19-re. A fiúk kemény 
védekezéssel akadályozták 
meg ellenfeleink támadásait 
és számos gyönyörű támadást 
láthattunk. A kapuban Szolnoky 
Gergő parádésan védett. 

Február 25-én FU14-es fiaink 
folytatták szereplésüket az 
OGYB-n Budaörsön.

Ellenfeleink A Dunavarsányi TE, illetve a 
VSK Tököl volt. Sajnos az első mérkőzésen 
egy durva szabálytalanság miatt egyik 
kulcsjátékosunk, Ormay Soma megsérült, így 
gyorsan át kellett szervezni a csapat felállását.  
A srácok derekasan küzdöttek, nagyon szép 
megoldásokat mutattak be egy-egy támadás 
alkalmával. Ezúton is szeretném megköszönni a 
fiúk hozzáállását és a szülők támogatását. 

Február hónapban egyesületünk több tagja 
is részt vett az Országos Diákolimpia körzeti 
döntőjében.  Büszkeséggel tölt el, hogy a 7-8.
osztályos fiúk aranyérmet nyertek a körzeti 
döntőn, így biztos továbbjutók a soron 
következő fordulóra, és a 7-8. osztályos lányok 
is biztos továbbjutók miután parádés játék- 
kal győzték le Mogyoród csapatát 14-4 
arányban.

Eseménydús 
február
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE

Amikor egymásért küzdünk és csapatként működünk...
Herold István U11 edző
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Az évkezdés, január, február a téli kupák hónapjai, ez az 
időszak nálunk mindig a teremkupák jegyében telik. A NUSE 
téli szezonja idén is nagyon sikeres, ami a kupa-részvétele-
ket illeti:
Csapataink összesen 7 korosztályban versenyeztek és ha 
már versenyeztek, akkor természetesen szokásukhoz híven 

díjak, kupák egész sorával gazdagodtak. 
A Pilisvörösváron megrendezett Schiller kupa a kisebb korosztályt 
érintette, mindegyik csapatunk kiválóan szerepelt, izgalmas napokat 
töltöttünk a helyszínen és a 2007-es csapat nagy bravúrral 2. lett és 
begyűjtött egy különdíjat is, a 2006-osaink 4. helyezést értek el.
A Sátor kupa saját rendezés volt a Solymár SC-vel-vel közösen, az ő pest- 
hidegkúti sportközpontban. Itt a nagyobb korosztályok versenyeztek, a 
már jó ismert környékbeli csapatok részvételével. Családias, ugyanakkor 
küzdelmes hangulatú meccsek voltak. A NUSE legidősebb korosztályánál 
érződött, hogy már nem mindenki és nem mindig tud olyan rendszeres-
séggel részt venni az edzéseken, sok az iskolai kötöttség és feladat. Egy-

két sérülés is 
színesítette a na-
pot, de összes-
ségében nagyon 
jól sikerült. Az 
U17 megnyerte a 
tornát és a torna 
legjobb játékosa 
címet is mi hoz-
tuk el, az U15 
második lett.
A rendszeres-
séget említve 
muszáj megem-
lítenünk, hogy 
sok edzésünk 
marad el az iskola udvarán lévő sátor kiesése miatt. Ez sajnos épp azokat 
a nagyobb korosztályokat érinti, akiknek hamarosan indul a tavaszi baj-
noki szezon. Az edzéstervekkel rosszabbul állunk, mint ahogy terveztük 
de reméljük az elmaradt munkát sikerül pótolnunk. Fontos lenne, hiszen 
szeretnénk méltó módon focizni, ahogy lassan tíz éves hagyományaink-

hoz illik.
 
Ha egy jó és si- 
keres közösség- 
re vágysz, akkor 
várunk szeretet-
tel minden fiút 
és lányt, óvodás 
kortól, egészen 
a felnőtt korig.

Ha egy üzlet beindul...

Egyesületünk növendékei első alkalommal 
próbálták ki a ju jitsu stílusban mostanáig 
szerzett tudásukat a február 11-én megren-
dezett versenyen. 12 harcossal indultunk neki 
a Magyar Sport Ju jitsu Szakszövetség szer- 
vezésében, első ízben megrendezett területi 
korosztályos rangsorversenyen, melynek he-
lyezettjei jogot szereznek az országos jiu jitsu 
versenyen is megméretni magukat az ország 
legjobbjai között.
A bemelegítés és a szurkolás alatt rendkívül 
jó volt nézni, hogy az Egyesületünk mind-
három terméből jelen lévő versenyzőink 
egy emberként szurkoltak egymásnak, igazi 

nagy család-
ként. Külön fi- 
gyelemre mél- 
tó, hogy jó- 
néhány harcosunk, bár indulni nem tudott, 
de ott drukkolt egész nap a tatami szélén 
edzőtársainak, barátainak.
Hosszú, kemény felkészülő munka áll 
mögöttünk, melyet minden indulónk a 
legjobb tudása szerint végzett el. Volt, aki 
az utolsó időszakban heti 3-5 edzést is vé-
gigharcolt hetente. 
Bár gyakorlatlan versenyzőként érkez-
tünk az igényesen berendezett iskolai 
tornaterembe, már alig vártuk a verseny  
kezdetét. A küzdelmek nagyon nehezek 
voltak, az ellenfelek kemények, nemegy- 

szer versenyzőink sokkal idősebb és 
tapasztaltabb versenyzők ellen áll-
tak rendkívül bátran tatamira és ami 
még fontosabb, a reménytelennek 
tűnő helyzetekben is rendíthetetlen 
eltökéltséggel küzdöttek az utolsó 
másodpercig, mindent legyőzve saját 
magukban.
A Jiu jitsu versenyeken ritka esemény, 
hogy egy versenyző lesérül. Sajnos 
egy tagunk a nála sokkal rutinosabb 
ellenfele által végrehajtott dobástech-
nikából, egy szerencsétlenül sikerült 
leérkezést követő sérülés miatt kény- 
telen volt feladni a mérkőzést, de az előző mérkőzésén nyújtott teljesít-
ménye alapján így is megszerezte a dobogó 3. helyét. GRATULÁLUNK 
DÓDÓ és mielőbb várunk vissza a terembe!
És most nézzük a Jiu jitsu kíméletlen tényeit, az érem mérleget! 12 
versenyző, 12 érem Ju jitsu Fighting System versenyszámban! Ez 100%, 
akárhogy számolom. 
Részletesebben: 7 arany, 3 ezüst, 2 bronz!
Aranyat szerzett: Gubacsi Zalán, Décsy András Kristóf, Metz Dániel,  
Biricskai-Tóth Bettina, Egri-Fischer Lola, Gráner Levéd, Kopcsányi Máté.
Ezüst érmet szerzett: Papp Dániel, Szirtes Botond, Lányi Szilárd.
Bronzérmet szerzett: Bajári Domonkos, Vadász Noémi.
Bár nekem főbíróként kötelességem volt a bíráskodás felügyelete is, de 
sikerült végignéznem a harcosaink összes meccsét. Szívem egyszerre 
dobbant az egész csapattal, akik szintén olyan egységes arcot mutat-
tak, amire csak egy igazi csapat képes. Bátran kijelenthetem: A TIGRISEK 
MEGÉRKEZTEK mindannyiuk szívébe! BÜSZKE VAGYOK RÁTOK! Irány a 
következő verseny, még több indulóval!

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

Könyvtári 
híreink
Bata Zsófia, Illés Gabriella
könyvtárosok

Helyismereti, közösségi oldalunknak jelenleg 850 tagja van. Nem csak 
virtuálisan létezünk, rendszeresen jövünk össze esteken, sétákon.
A legutóbbi Pékdomb esten a Nagykovácsi nagy telekről volt szó. 
A régi kovácsiak már jól tudják, az új nagykovácsiak az első télen 
megtapasztalják, a tél itt hosszabb, keményebb, több a hó, tovább 
marad meg, számolni kell azzal, hogy hegyi faluban élünk. 
A vetítés kockái között láttunk nagykovácsi régi sí és szánkó életéről 
készült fotókat. A Kerekes-gyűjteményből még háború előtti síző 
képek is előkerültek, a szinte hóval teljesen betemetett Nagyszénási 
turistaház, a Szénások lankáin csúszkálók fotói varázsoltak el minket. 
A közösség facebook oldaláról összegyűjtött bejegyzések alapján 
rekonstruáltuk merre mentek fel a falu egykori fiataljai a csúcsra, 
majd némi forraltborozás, üdítőzés után merre suhantak le hegyi 
ösvényeken. Felfelé az út egy óra volt, lefelé negyedóra-húsz perc, a 
Bánya utcán keresztül, egészen a temetőig ereszkedtek le. 
Szintén a megosztott fotókból kerültek elő a falu téli tevékenységével 
kapcsolatos régi felvételek: disznóvágás, pörzsölés, áldomás, a hús 
feldolgozása. A beszélgetésre, képfejtésre összegyűltek izgatott 
örömmel ismerték fel a képeken szereplő alakokat. Némelyik 
havas ház, udvar feltételezett helyéről hosszasan találgattunk. A 
csoportképek hoztak igazi izgalmat, és idézték fel a legtöbb emléket. 
Emlékeztünk kicsit az Erdészeti Nevelőotthonról is, a diákok 
formaruhájáról, az egyik madáretetést bemutató kép hívta elő ezt a 
témát. 

Egy nagyobb blokkot képezett a 86-87 telén készült képek csoportja, 
amikor a falut a hó és a hófúvás elzárta. Gyalogosan keltek útra azok 
a Hűvösvölgyből, akik haza tudtak egyáltalán jönni, mert a busz nem 
tudott kijönni a városból. A falusi pék, amelyik a mostani Sebestyén 
gyógyszertár helyén működött nagy nehezen tudott lisztet hozatni, 
összefogásra volt szükség a szállítás megszervezéséhez. Kardos György 
teherautójával sokaknak segített azokban a napokban. Egy másik 
tematikus csoportot alkottak a 2014-es jégvilág képei. Szépségesek, 
de ijesztőek is a jégbezárt világról készült felvételek, videó filmek, ezek 
után néhány tavaszi képpel zártunk, hogy előre tekintsünk a tavaszt 
várva. 
A következő alkalmunk 2017. március 30. csütörtök 18 óra, 
Öregiskola.Tervezett téma: Régi- és új barázdák nyomában.  
Az egykorvolt nagykovácsi téesz emlékei.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hírek a Pékdombról
G. Furulyás Katalin

A könyvtári katalógus használata
A könyvtári katalógust az Öregiskola honlapján keresztül 
érhetjük el, a könyvtár menüpontban katalógus 
almenüre kattintva. 
A belépés gomb segítségével indíthatjuk el a keresést.
A kölcsönző programban a beiratkozott olvasók 

kölcsönzési adatait is meg lehet nézni. Minden 
olvasónk egyedi jelszót állíthat be, ha ezt nem igényli, 
alapbeállításként a név és a könyvtári olvasójegyen 
található törzsszám azonosítja az olvasót. (A vonalkód 
alatt található, a nullákat követő szám).
A könyvtárban található dokumentumokra a keresés 
menüpont alatt kereshetünk rá.

Farsang Tiszta Forrás módra
Ismét állt a bál és keringőzött a kanál a Nyugdíjas Klub háza táján. 
Február 24-én a hagyományokhoz híven idén is megrendezték 
farsangi mulatságukat, amelynek az Öregiskola adott otthont. Közel 
80-an gyűltek össze, és ahogy ez már szintén hagyománnyá vált, 

nem csak az „szépkorú tagság”, hanem a fiatalabbak is képviseltették 
magukat a vidám forgatagban. A saját készítésű finomságokkal 
teli asztal körül vidám beszélgetés közben idézték fel a régi idők 
farsangjait, és ropták a táncot kicsik és nagyok késő estig. 
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Március 10. péntek 19:00 – Kerékpáros nászút a világ körül
Vendégeink: Zárug Zita és Harkányi Árpád

Március 13. hétfő 19:00 – Az én pódiumom
Egy jeltelen sírtól a Világemlékezetig- Bolyai János és az APPENDIX
A pódiumon: Oláh Anna Bolyai-kutató

Március 15. szerda 10:00
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es szabadságharc hőseinek tiszteletére
Ünnepi műsor a Nagykovácsi Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak 
közreműködésével a Nagykovácsi Általános Iskolában, majd koszorúzás a 
Tisza István téren az 1848-49-es emlékkőnél
Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban

Március 17. péntek 19.00-21.00 – Körtánc
Különféle népek hagyományos és modern körtáncai 
Oktató: Vojczek Judit * 70/378-5077
Belépő: 1 000 Ft; Helyszín: Faluház

Március 25. 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; Helyszín: Faluház

Március 25. szombat 09.00-13.00 – A könyvtár délelőtt nyitva tart

Március 26. vasárnap  – Jó ebédhez jár a séta 
Kirándulás a Vöröspocsolyás-hátra
Találkozó: 14 órakor a Tisza István téren
Táv: 8 km, szintemelkedés: 150 m
Túravezető: Szabó Gábor * 06/30/930-3457 * szabog50@gmail.com

Március 27. hétfő 10.00 – Babakoncert 0-3 éveseknek és szüleiknek
Latin zene
Fellépnek a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai
Belépő: 500 Ft/fő

Március 30. csütörtök 18.00 – Esték a Pékdombról
A beszélgetést vezeti: G. Furulyás Katalin

Március 31. péntek 17.00 – Aprók tánca 
Táncház kicsiknek és a szüleiknek
Oktató: Czene Zsuzsa; Belépő: 500 Ft/ fő

Április 1. szombat 10.00 – Gyerekkel vagyok
Konferencia és Családi élménynap

Április 7. péntek 18.00– Új-Zélandi barangolás
Vendégeink: Gáspár Judit és Molnár László

Április 8. szombat 10.00-13.00 – Húsvétváró családi nap 
Népi játékok és néptánc Vekerdi Mónikával 
és a Nagykovácsi Muzsikásokkal,  
kézműves foglalkozás Kemendi Ágnessel
Belépő: 500 Ft /fő; Helyszín: Faluház

Meridiántorna minden korosztálynak – Szerdánként 9 órától                     
Csütörtökönként 17 órától
A tornát vezeti: Vilhelm László 

A Nagykovácsi Kispatak női kar, keddenként 18.00 órától tartja 
próbáit az Öregiskolában.
Szeretettel várja az érdeklődőket Kolozsvári Anna Krisztina karvezető 
06/30/925-9142

Márciusi programok az Öregiskolában

 

Egészségünkre elsősorban akkor gondolunk, amikor azt beszéljük, 
betegek leszünk. Nagyon kevesen vagyunk, akik tudatosan előre 
gondolkodva saját maguk tesznek dolgokat egészségük megóvása, 
megtartása érdekében. Különösen fontos, ha egészségi állapo-
tunk meg-megbillen korunk előre haladtával és/vagy életmódunk  
helytelen megválasztásával, ellenállóképességünk károsodásával. 
Mi a teendő ebben az esetben? Most nem a megszokott tevékeny-
ségeket említem-rohanás orvoshoz, többféle orvosság alkalmazása 
stb. hanem felhívom a figyelmet a MEGELŐZÉS fontosságára. A 
megelőzés módszerei közül dr. Eöry Ajándok egy több évezredes kí-
nai módszert tanult meg és ajánl, ami a meridián rendszer elméleten 
alapszik. Ez a rendszer a ma már 94 éves Prof Zhu Zong-Xiang kuta-
tásának tárgya. Ez a rendszer a hagyományos kínai orvoslás alapja. 
Mi a meridiánrendszer? A meridiánrendszer az emberi szervezeten 
belüli egészségmegóvó, általános szabályzó egyensúlyi rendszer. Az 
összes betegség a meridiánok ellenőrzése feletti uralom elvesztésére 
vezethető vissza, és a betegségből való felépülés a meridiánok, me-
ridiánfunkciók helyreállításának köszönhető. A meridiánokról az em-
berek nagyon keveset tudnak, mivel a meridiánok nem érzékelhetők 
könnyen, pedig azok a legfontosabb tényezők az emberi test egyen-
súlyának megteremtésére.  Jelen írás célja, hogy röviden ismertesse 
a meridiánok meglétének módszereit és érzékeltesse azok gyakorlati 
alkalmazásának fontosságát.                                             
I. Prof Zho Zong-Xiang és a kutatócsoportja kidolgozta a meridiánok-
meglétének bizonyításait. Ezek felsorolásszerűen:
1.  Kombinált mechanikus és elektromos módszer, amely kimutatja a 

látens meridián érzés tulajdonságait;

2.  Elektromos bioimpedancia-mérés, a meridiánok alacsony impe- 
danciájának bemutatására;

3.  Hangspektrumteszt a meridiánokhangvisszaverődésének bemuta-
tása végett.

 
II. Gyakorlati megállapítások
A meridián olyan valami, ami nem látható, nem érinthető, nem 
különíthető el az emberi testből. Az idegek és a véredények izolál-
hatók, a meridiánok anatómiailag nem.
(Ezért a sok vita a kínai és a nyugati orvoslás között.)
A hagyományos kínai gyógyászatban a meridiánrendszer köz-
ponti szerepet játszik (A kínai ősök már 2500 évvel ezelőtt felfe- 
dezték a meridiánokat és leírták azokat. Egyes vélemények szerint 
testvérnépünkről a hunoktól vették át ezt az elméletet.)
Nagyon fontos megállapítás és a meridiánrendszer könnyebb meg- 
értését segíti a következő definíció: „A meridián az akupunktúrás ke- 
zelésben az a kis ösvény a bőr alatt, ahol az energia (QI – ejtsd csi) 
áramlik és ami mentén az akupunktúrás helyek sorakoznak”
Fontos megállapítások vannak abban a könyvben (ez 2500 éves 
dokumentum), amely szerint a meridiánrendszer szabályozza a test 
összes funkcióját. A meridiánrendszer fontos szerepet játszik „az élet 
és halál kérdésének eldöntésében, valamint több száz betegség ke- 
zelésében”
Tehát a létező élet, de a betegségek oka és lefolyása, gyógyítása is 
függ a meridiánrendszer funkcióitól.
Végezetül leírom röviden, remélve, hogy a későbbiekben bővebben 
ismertethetem a meridiánokkal kapcsolatos tapasztalataimat – hogy 
az emberi testben 12 páros és két középvonali meridián létezik. Eze-
ken a meridiánokon sorakoznak azok a pontok, amelyek aktivizá-
lásával életünket jobbá, egészségünket biztosabbá tehetjük. Kieme-
lek a meridián gyakorlók indulójából egy fontos részt:
„Ne hagyd el magad!
Vedd kezedbe saját sorsodat
Életed így meghosszabbítod
Betegséged magad gyógyítod”

Készítette: Vilhelm László
dr. Eöry Ajándok és Zhu Zong-Xiang dokumentációi alapján
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Közérdekű tudnivalók

Ami Önökért, Önöknek szól. Egy mobil alkalmazás, amellyel egy pillanat 
alatt „otthon” lehet.
Ahol minden egy helyen azonnal megtalálható. 
Előfordult már, hogy hirtelen szükség lett volna egy üzlet nyitvatartási 
idejére vagy éppen egy szálláslehetőséget keresett, vagy egy szolgálta-
tás, egy tanár vagy mesterember telefonszámára? Esetleg ötlet hiány-
zott egy környékbeli kiránduláshoz vagy helyi programhoz? Nemrég 
költözött Nagykovácsiba és el szeretne igazodni? 
Itt a megoldás!
2016 novemberében elindult Nagykovácsi mobil applikációja, amely 
nem kisebb célt tűzött ki, mégpedig azt, hogy egy helyen és a lehető 
legegyszerűbb módon tegyen elérhetővé minden olyan információt, 
amely mind a helyi lakosoknak és vállalkozóknak, mind az egyedül-
állóan szép községünkbe látogatóknak hasznára válik.
Nagykovácsi széles információs palettája ismét bővült a Tájolót, a 
Böngészőt, az Önkormányzat hivatalos honlapját és Facebook oldalát 
kiegészítve egy mobiltelefon alkalmazással, a három nyelven elérhető 
My Nagykovácsival.
Az applikáció főbb menüpontjai mára már kibővített tartalommal áll-
nak a felhasználók rendelkezésére. A vállalkozók, üzlet tulajdonosok 
számára egy hatékony megjelenési felületetet, és hirdetési lehetőséget 
biztosít ahhoz, hogy a potenciális leendő ügyfelei minél könnyebben 
megtalálják a kínált termékeit, szolgáltatásait. A felhasználók kétféle 
módon, térképről vagy tematikusan rendezett, listás megjelenítés-
ben is kereshetnek pl. vendéglátói ipari egységeket, szolgáltatásokat, 
programokat vagy egyéb hasznos információt, mint például gye- 
rekprogramok, orvosi ügyelet, állatorvos, bank és akár sürgősségi 
elérhetőségek.            

Használata egyszerű. Böngésző meg-
nyitása és gépelés nélkül, csupán néhány 
érintéssel megtalálhatjuk az alkalmazás-
ban a keresett információt az adott 
témájú listában.
Az alkalmazás rövid szöveggel és kép-
pel ellátott megjelenési felületet biztosít, 
amely oldalról egyetlen érintéssel felhívja 
a keresett vállalkozás telefonszámát vagy 
szintén egy érintésre, a navigáció segítsé-
gével az ajtóig vezeti a felhasználót. 
A My Nagykovácsi nem sablon alapján 
felépített alkalmazás, hanem szabadon 
alakítható, így teljes mértékben Nagyko-
vácsi 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 vagy a https://www.
facebook.com/mynagykovacsi/ oldalunkon várjuk. 

Látogassanak el Facebook oldalunkra, ahol egyéb információk mellett 
segítséget és tippeket találnak az alkalmazás használatára vonatkozóan.

Vállalkozók, 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!

Köszönjük a bizalmukat! Köszönjük az eddigi letöltéseket, a vissza- 
jelzéseket, az észrevételeiket! 

My Nagykovácsi – Minden, ami Nagykovácsi 
My Nagykovácsi csapata  

Pályázat civil szervezetek  
2017. évi támogatására

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a lakosság 
önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi 
célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról 
szóló 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete alapján Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a lakosság önszerveződő 
közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek 
teljesítését végző civil szervezetek 2017. évi támogatására.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tavalyi évi támogatást 
20%-kal megnövelve, 6 millió forint összegben határozta meg a civil 
szervezetek támogatási előirányzatát, mivel nagy hangsúlyt helyez 
arra, hogy anyagilag is támogassa azon civil szervezetek tevékeny-
ségét, amelyek részt vállalnak és részt vesznek a település közösségi 
életében, kulturális, oktatási, sport, művészeti, hagyományápoló, de 
akár szociális vagy településfejlesztés, szépítés területeken.
Támogatás a társadalmi szervezet tevékenységével összefüggő  
programokra, illetve működésre nyújtható 2017. január 1.–2017. de-
cember 31-ig terjedő időszakra. 
A pályázatot „Civil pályázat 2017.” megnevezéssel személyesen le-
het leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2094 Nagyko-
vácsi Kossuth Lajos u. 61.), vagy postai úton Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának címezve, 2017. április 6. 16 óráig.
A pályázati kiírás, a benyújtásához szükséges adatlap, valamint a 
pályázati támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának össze-
állítására vonatkozó követelmények a www.nagykovacsi.hu hon- 
lapról letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
átvehetők. Részletes tájékoztatást a 26/555-034/104 mellék telefon-
számon, illetve az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail címen keresztül 
Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.
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Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Szovjetunióba 1945-1947 között kényszer-
munkára elhurcolt több százezer magyar férfi 
és nő elhallgatott sorsa emlékének felidézése 
érdekében döntött a Kormány 2015-2017 
közötti időszak Gulág emlékévként történő 
kijelöléséről, létrehozta a Gulag Emlékbi-
zottságot az elhurcoltak, a családtagjaik, az em-
lékek felkutatására, és a méltó megemlékezések 
lebonyolítására. 
A Szovjetuniónak a hatalmas világháborús 
emberveszteségei következtében kialakult 
munkaerőhiánya miatt szüksége volt nemcsak 
a hadifoglyokra, hanem a legyőzött országok-
ból kényszerrel elvitt munkaerőre is.  A szovjet 
kormány úgy vélte, hogy azért a fegyveres 
segítségért, amelyet Magyarország Német- 
országnak nyújtott, a felelősséget nemcsak 
a magyar kormánynak kell viselnie, hanem a 
magyar népnek is. A magyar népnek része volt 
az itt élő német nemzetiségű lakosság is, akik 
német származásuk okán lettek elhurcoltak, ál-
dozatok. 
Pest megye 139 településéről vittek el német 
származású személyeket. Nagykovácsiról nem 
tesz említést a deportálások kutatásával foglal- 
kozó irodalom, a fellelhető közigazgatási iratok 
között semmilyen adat nem szerepel. Csupán 
Greszl Ferenc nagykovácsi plébános 1945. 
január 25.-i naplórészletében történik erre uta-
lás, miszerint aznap az oroszok összefogdostak 
férfiakat és elhurcolták, a hozzátartozóktól 
pedig háromnapi élelmet kértek. Ezeknek az 
„összefogdosott elhurcolt” nagykovácsi férfiak- 
nak a neve, sorsa, ismeretlen, elnyelte a XX. 
század, és a felejteni akaró kollektív emlékezet.
Nagykovácsi szinte teljes német ajkú lakos- 
ságát, a kollektív bűnösség elvén történő 
felelősségre vonás tovább pusztító démona, 
az 1946. évi kiűzetés, (kitelepítés) kisemmizte, 
megfosztotta javaitól és szülőföldjétől. A kite- 
lepítettek nevét lista őrzi. 
Az általános iskola igazgatója lehetővé tette szá-
momra, hogy a 8. osztályosokkal osztályfőnöki 
óra keretében beszélgessünk a történelmünk e 
sötét foltjairól, Nagykovácsi szomorú napjairól.
Aktualitását az is megerősítette, hogy Budaörsre 
érkezett a Gulag emlékévek egy programjaként, 
a Szovjetunióba elhurcolt kényszermunkások, a 

magyarországi németek deportálása emlékére 
útjára indított vagonkiállítás, amelyet szeret- 
tünk volna bemutatni annak a korosztálynak, 
akiknek már vannak történelmi ismeretei erről 
a korról, és akik már fogékonyak a korabeli kép 
és hanganyagokból látottakra, hallottakra. Az 
osztályfőnöki órai beszélgetések után, február 
16.-án került erre sor, a nagykovácsi német 
nemzetiségi önkormányzat szervezésében. 
A két nyolcadik osztályt elkísérte az igazgató 
úr, és az osztályfőnökök. Német nemzetiségi 
közösségünkből Jekli Imre „bácsit” kértem fel 
kíséretünkre, aki az akkori szabolcs-szatmár 
megyei szülőfalujából őriz személyes em-
lékeket. Imre bácsi vállalkozott arra, hogy utazás 
közben, mint a kort átélők tanúja beszéljen 
erről.
Az alábbiakban olvasható múltbéli visszaem-
lékezése és a lágerjárat látogatási napjának sze-
mélyes élménye: 
„Szabolcs-Szatmár megyében történt, ahol 32 
községben élt német lakosság, egy tömbben. 
Én Vállajon és Mérken voltam szemtanúja az 
elhurcolásnak. 1945. január 3.-án reggel megbí-
zottak keresték fel a sváb családokat és közöl-
ték, hogy kiknek kell megjelenniük az iskolában 
egy gyűlésen. Ebbe tartoztak 17-45 éves korúak, 
férfiak és nők. 10 órakor 3 lovas szekér állt meg 
az iskola előtt, melyekről parancsszóra szovjet 
katonák ugrottak le és körbevették az épületet. 
Kis idő múlva kiterelték az összegyűlteket, és 
ötös sorokban kísérték az 1 km-re levő volt lak-
tanyába. Ott a két község lakosságából és még 
a környékbeliekből a német nevűeket (kb. 500 
főt) 3 napig tartották fogva. 
A szovjetek csak rövid ideig tartó munkáról 
(malenkij robot) beszéltek. A laktanyából erős 
katonai kísérettel a szántóföldeken gyalogme-
netben terelték őket a 12 km-re fekvő Nagyká- 
rolyba. Ott a volt vármegyeházán gyűjtötték 
össze a többi környékbeli német település el-
fogottjait, kb. 5000 embert, majd vasúti marha- 
vagonokba zsúfolták őket. A több mint 3 hétig 
tartó út során nem hagyhatták el a vagonjukat. 
A végállomás a Donyec medence volt, emberte- 
len körülmények lágerekben. Szénbányában 
vagy higanybányában dolgoztak. Tarisznyában, 
létrán cipelték fel a higanyércet az olvasz-

tóba. Akik itt dolgoztak, 
azoknak hamarosan ki- 
hullottak a fogaik, védő- 
felszerelésük természe-
tesen nem volt, nagyon 
hamar meghaltak. Az 
általam jól ismert két 
községből (Mérk és Vál- 
laj) 90 fő, főleg család- 
apák, soha nem tért visz- 
sza. 
Idézet az egyik elhurcolt 
naplójából: „Ébresztő 
hajnali 4-kor, névsorol- 
vasás (ez naponta több- 
ször ismétlődött). A 
láger négy sarkában 
golyószóró fegyveres 
őrök felügyeltek ránk. 
Örökösen káposztalevest  

kaptunk és 70 dkg kenyeret egy napra, ami  
szinte ehetetlen volt. Csontig lesoványodtunk, 
legyengültünk, már tudtuk, hogy ki fog meghal-
ni, annak furcsán áttetsző volt a füle. Télen  
olyan hideg volt, hogy a tömegsírt előre, még a 
kemény fagyok előtt ki kellett ásni, mert később 
már nem lehetett feltörni a földet. Amikor 2 év 
múlva feloszlott ez a tábor Zaporozsjéba vit-
tek bennünket gyári munkára. Ott legalább jó 
kövér dudva nőtt, mert a házak elé minden-
félét kiöntöttek. Gazt ettünk, sós teát ittunk 
hozzá. Észre sem vettük, ha az ágyszomszédunk 
meghalt az éhezéstől és a gyengeségtől, szép 
csendesen elaludt. Egy darabig jártunk a te- 
metésekre, de aztán annyira elfáradtunk, hogy 
már el sem mentünk.”
Budaörsön Mester Klára tanárnő fogadott 
minket. Először tisztázta a gyerekekkel a 
fogalmakat: láger, barakk, malenkij robot, de-
portálás stb. Beszélt arról, hogy mikor hurcol-
ták el a deportáltakat, és milyen körülmények 
között utaztak, hogyan fért el 40 ember három 
hétig egy tehervagonban, ahol a deszkafalról 
lecsurgó vízpára is szomjúságot oltott. Megnéz-
hettünk az elmondottak bemutatásaként két 
filmet és különböző illusztrációkat.
Fájdalmas emlékeket kavart fel, de számomra 
is tanulságos volt ez a visszatekintés a 70 év-
vel ezelőtt történtekre, amelyekről évtizedekig 
beszélni sem lehetett. A gyerekek érdeklődéssel 
és fegyelmezetten figyelték az elhangzottakat, 
és a bemutatott kisfilmeket. Ez a kihelyezett tör-
ténelemóra is hozzájárult ahhoz, hogy igaz ké-
pet kapjanak a háború után történtekről, amikor 
is sok ezer ember, itthon maradt családok váltak 
ok nélkül áldozattá, megbélyegzettekké, köztük 
a magyarországi németek, csupán származásuk 
miatt.”
Nagykovácsi 2017. február 26.
Jekli Imre nyugalmazott tanár

Ezúton is köszönöm a Nagykovácsi Általános 
Iskola Igazgatójának, tanárainak, és Jekli Imré-
nek a támogató közreműködést. Számomra is 
élmény volt a gyerekekkel való találkozás, és 
bízom abban, hogy folytatódik az iskolával egy 
olyan együttműködés, amely gazdagíthatja a 
gyerekek ismereteit, általános történelmi tanul-
mányaikba helyezve, a lakóhelyük múltjáról.

Lágerjárat
Időutazás a Nagykovácsi Általános Iskola nyolcadik osztályosaival
Dr. Klein Ferenc Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



Uszkai Béláné, Teri néni várt bennünket ezen a szép, tavaszt ígérő, 
napsütéses napon. Már az udvaron érezni lehetett a vendégváró friss 
kávé illatát.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony személyesen adta át Ma- 
gyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot, az Önkormányzat 
ajándékcsomagját és a virágot. Teri néni imádja a növényeket, ezért  
gyermekei és unokái is szebbnél-szebb virágokkal köszöntötték fel szü- 
letésnapja alkalmából. A jácintok illata betöltötte az egész szobát. 

A hosszú élet titkát firtató 
kérdésre az ő válasza: nem 
szabad rossz dolgokra gon-
dolni. 
Gyermekei: József, Béla és 
Katalin.   
Unokák: Zoltán, Robi és 
Anita.
Boldogan mutatta egyet- 
len dédunokájának, a kis 
Majának fényképalbumát.
Kati lányával és Laci 
unokájával éli csendes 
napjait, ezért örül a ven-

dégjárásnak. A téli napokban nem igen merészkedett ki egyedül az 
utcára. Most már nagyon várja a tavaszt, hiányzik a kert, de úgy érzi az 
idén kevesebb ereje lesz a kinti munkálatokra.
Nehezen engedett el bennünket, megígértette velünk, hogy a 95. szü- 
letésnapján is eljövünk őt felköszönteni.
Kívánunk családja körében eltöltött egészséges, boldog éveket!

90 éves szépkorú 
köszöntése
Fábos Éva

Több, mint 50 helyi lakos, elkötelezett férfiak és önfeláldozó hölgyek 
egységének és napi munkavégzésének köszönhetően egy olyan erő 
működik Nagykovácsiban, amely a megalakulása óta segít, ha közle-
kedési, természeti vagy személyes probléma adódik a településen. A 
szervezetben magasan képzett tűzoltók, polgárőrők és életmentés-
ben jártas szakemberek szolgálják a falu lakosait.
Ennek az elkötelezett munkának köszönhetően hívta meg egy 
kötetlen beszélgetésre a Línum Pódium a Szolgálat tagjait, ahol a 

szakmai beszámolón túl a csapattagok személyes motivációit is 
megismerhette a hallgatóság.
A találkozó során megtudtuk, hogy 2016-ban, hasonlóan az előző 
évekhez több  mint 100 esethez vonult ki a Készenléti Szolgálat. Ezek 
között tűzesetek, balesetek, erdőben eltévedt lakosok és számtalan 
egyéb, azonnali beavatkozást igénylő eset, életmentő beavatkozás 
történt, amelyek megoldása és felgöngyölítése a rendőrség mellett 
a szolgálat tagjainak volt köszönhető.
A környező települések vezetői és lakosai sokszor teszik fel azt a kér- 
dést: mi a titok, minek köszönhető, hogy Nagykovácsiban ilyen jó a 
közbiztonság és ennyi elkötelezett tagja van a Szolgálatnak? A válasz 
a csapatszellemben rejlik, a vezetők céltudatossága és a Szolgálat 
tagjainak a naprakészsége a megoldás.
Köszönet mindazoknak, akik a napi 8 órás munkájuk mellett fáradha-
tatlanul vigyáznak ránk és óvják a településünk hétköznapjait!

A Csapat, amelyre 
mindig számíthatsz!

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával Nagykovácsi 
helyi tűzvédelmét, mentési és polgárőri feladatokat ellátó Civil Szer- 
vezetét, a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületét.
Adószám a SZJA 1% felajánlásához 18686366-1-13
Bankszámlaszám: 65700086-10122675
Köszönettel: Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete nevében 
Bakó Mihály elnök

Egyesületünk Központi telefonszáma: 06-70/3879999
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Civil

A Budakörnyéki 
Önkormányzati

Társulás településeinek
programajánlója  

2017. évre
Április 29–30. Pátyi Tavaszi Fesztivál –  
    Páty, Széchenyi tér
Május 12–13. Telki Fesztivál – Telki
Június 3. Pünkösdi Nyitott Pincék –  
    Biatorbágy, Ürgehegy
Június 3–4. Varázskastély – Nagykovácsi, 
    Teleki-Tisza Kastély parkja
Június 16–18. Pátyi Pincenapok – Páty, Pincehegy
Július 28–30. Perbáli Búcsú – Perbál
Augusztus 19. Budakeszi Családi Nap Fesztivál –  
    Budakeszi Farkashegyi sportrepülőtér
Augusztus 20. Tinnye Falunap – Tinnye sportpálya
Augusztus 26–27. VIII. Bor és Művészeti Fesztivál –  
    Tök, Faluközpont és Pincesor
Szeptember 2–3. Biatorbágyi Lovas Játékok – 
    Biatorbágy, Iharos lovaspálya
Szeptember 16. Szüret és Borünnep – Budajenő
Szeptember 16. Falunap és Veterán Motorkerékpár 
Túraverseny – Herceghalom
Telkiben minden páros héten Telki Piac –  
    Vásár-nap a pajtában

Fegyveres-Fiskál Gábor a Készenléti Szolgálat tagja
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Közérdekű tudnivalók

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EZÜSTKOR SZOCIÁLIS 
GONDOZÓ KÖZPONT 
CSALÁDSEGÍTŐ 
és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
Január

Franciska Lujza

Február
Dominik, Benedek, Ilona, Lia Borbála

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
Rendelő: 06-26-389-522
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábos Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 9.00–12.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő, szerda: 12.00–14.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469

II. körzet: Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 11.30–14.00
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763

Tanácsadásra a védőnők adnak időpontot: 
Tel.: 06-30-575-9469

2017. március 16-17.-én  dr. Jakab Erika  
szabadságon lesz.

Helyettese dr. Kordé Izabella, aki a saját  
rendelési idejében várja a betegeket.

Az aktuálisan rendelő orvos a szabadságon lévő 
orvos betegeit a saját rendelési idejében várja.

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!

Március 13-14.-én Dr. Koltay Angéla,  
március 16.-án  Dr. Solynóczki Katalin,  

március 22-23.-án Dr. Sorbán András szabadságon lesz.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
március 10. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
március 15. szerda orvosi ügyelet 06-23-451-731
március 17. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
március 24. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
március 31. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 7. 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: 9.00–14.00  Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 9.00–14.00 Kedd: 13.00–19.00
Szerda: 9.00–14.00 Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 9.00–14.00 Csütörtök: 13.00–19.00
Péntek: 9.00–14.00 Péntek: 13.00–19.00

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

KÖRZETI 
MEGBÍZOTT IRODA

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

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

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

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

Körzeti megbízott: 
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

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

Halottaink
December

Kozma Anna (67) 
Január–február

Menyhárt Krisztina (63)
Steiner Andorné (84) 

Tóth Kálmán (68)

Kedves Betegeink!
Kérjük Önöket, hogy a vérvételi  

időpontkéréseket csak rendelési időben, 
a vezetékes telefonon intézzék, 

mivel az előjegyzési naplóból  
csak a rendelőben tudunk  időpontot adni.

Köszönettel:
a Háziorvosi Szolgálat dolgozói
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