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

TARTALOM
3-4. oldal Önkormányzati hírek
5-7. oldal Önkormányzati hírek
Rendelet Nagykovácsi Nagyközség 
  Önkormányzatának tulajdonában álló 
  közterületek használatának rendjéről
8. oldal Önkormányzati hírek
Nagykovácsi Helyi Választási Bizottság 
  határozata
9. oldal Fókusz
Múlt, jelen és jövő 
  a tények és szabályozók tükrében
10. oldal Fókusz
Linum Udvar
11. oldal Fókusz
Kezedben otthonod jövője
12. oldal Fókusz
Mikor épül már meg a faluközpont?
13. oldal Fókusz
Nagy Üzlet
14. oldal Fókusz
Településközpontunk
15. oldal Fókusz
Lukács István véleménye
16-17. oldal Nagykovácsi közösség
Európai Mobilitási Hét
18-19. oldal NATÜ hírek
Megújul a NATÜ
20. oldal Civil
„Ugyanabban a hajóban evezünk”
21. oldal Nagykovácsi közösség
Legszebb konyhakertek Nagykovácsi
VI. Nemzetközi Árvácska Fesztivál
22. oldal Kispatak Óvoda
23. oldal Aktuális
Megnyílt a Lenvirág Bölcsőde
24. oldal  Nagykovácsi Általános Iskola
Bővült, szépült az iskola
25. oldal  Nagykovácsi Általános Iskola
Érsekújvári szereplés
26. oldal Öregiskola közösségi ház és könyvtár
27. oldal Öregiskola közösségi ház és könyvtár
Nagykovácsi Művészeti Találkozó
28. oldal  Sport
29-30. oldal Közérdekű tudnivalók
31. oldal Fókusz
Kedvenc helyem Nagykovácsiban 

IMPRESSZUM
Nagykovácsi Tájoló

Kiadó: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Felelős kiadó: Kiszelné Mohos Katalin

Felelős szerkesztő: Ábrahám Móni

Kiadó és szerkesztőség: 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. 

E-mail: tajolo@nagykovacsi.hu

Grafikai tervezés: Bilsiczki Gyula

Nyomdai előkészítés: 
Kerekesné Pánczél Katalin

Nyomás: D-Plus Nyomda
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21.

„Népszerű meghatározása a demokráciának a népura-
lom, egyenjogúság; az a politikai rendszer, melyben 
a népé a hatalom. A legtöbb közismert „demokrácia” 
közös jellegzetessége nem a közvetlen néphatalom, 
hanem a közhatalom választásának a legitimációja.” 
(Wikipédia)

Eljön a pillanat, amikor dönteni kell és a döntésért vállalni kell a felelősséget 
is. A múltban 4 évente, jelenleg 5 évente mond véleményt a választópolgár a 
megválasztott képviselők munkájáról, viselkedéséről és stílusáról. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy a köztes időben ne lenne lehetősége a véleményé-
nek megfogalmazására, a közhatalmat gyakorlók kritikájára, aláírás gyűjtésre, 
sőt akár polgári engedetlenségre is, ha mindezt olyan formában teszik, hogy 
mások jogai nem sérülnek.
Településünk a korábbinál sokkal nyitottabb Önkormányzattal rendelkezik, 
ennek eredményeként átestünk a ló túloldalára, az elmúlt hónapokban az 
aláírásgyűjtés, mint a véleményformálás egyik demokratikus eszközéé lett a 
befolyásolás technikája.
Gyűjtöttek aláírást a rovásírásos falutábla mellett és ellen, a leendő 
szabadidőpark létrehozása ellen, az új faluközpont ellen, de volt, aki jelezte, 
szívesen gyűjtene mellette. Nem is folytatom a sort, de a fiókban találhatók 
még aláírásgyűjtő ívek, amelyek különböző témákban tartalmaznak néhány 
tucat aláírást valami ellen vagy valami mellett. 
Ezzel a módszerrel azt lehet elérni, hogy felfigyeljenek ránk, hogy beszéljenek a 
témáról azok is, akik eddig a tervezett beruházásról, vagy változtatásról nem is 
hallottak, de azt csak ritkán, hogy érvek segítségével korrekciót hajtsunk végre. 
Ezek a kezdeményezések legtöbbször a fehér és fekete elv alapján támogatnak 
valamit, vagy gyökeresen elleneznek, de semmiképp sem a konszenzust ke- 
resik.
Lehet, hatásosabb lenne, ha aláírások helyett egy-egy jó cél érdekében a támo-
gatókat sikerülne összegyűjteni, többet tesz, aki nem aláírást gyűjt mondjuk az 
erdei szemetelés ellen, hanem elindul és összeszedi a szemetet. Aki nem aláírást 
gyűjt például az utca rossz minősége miatt, hanem összefogja a lakókat és meg- 
szervezi az utca helyrehozatalát (volt már rá példa, köszönjük a mintaértékű 
összefogást). Aki nem aláírást gyűjt azért, hogy mit csináljanak mások, hanem 
embereket gyűjt össze, akik tenni is hajlandók egy jó cél érdekében. Erre is volt 
már példa: az Arany János utcai játszótér. Köszönet érte.
Annyi bizonyos, hogy aláírásokból semmit nem lehet megépíteni, megvásárol-
ni, felújítani, létrehozni. Ami az elmúlt évtizedekben nem valósult meg, nem 
lehet számon kérni egy kevesebb, mint egy éve alakult képviselő-testületen 
csak azért, mert aláírások születtek valamik mellett és valamik ellen. Megszám-
lálhatatlanul sok feladata van az Önkormányzatnak, amik mindegyike jelentős 
pénzeszközöket emészt fel. A stabil költségvetés feltétele, hogy minden kiadás 
előre tervezetten, a költségvetési rendeletben megfogalmazottak szerint tör-
ténjen. Nem teheti meg az Önkormányzat, hogy egy-egy aláírás gyűjtés nyo- 
mán felmerülő költségeket hirtelen a tervezetteken felül beemeljen anélkül, 
hogy a bevételei is emelkednének a kiadással párhuzamosan. Ez hosszútávon 
veszélyeztetné az Önkormányzat biztonságos költségvetését és egyben hátrál-
tatná Nagykovácsi fejlődését.
A fenti gondolatok tükrében településünkön történő egyik legnagyobb beruhá- 
zást a Faluközpontot vettük górcső alá és megkérdeztük mindazokat, akik haj-
landóak voltak nevüket vállalva nyilatkozni, mit gondolnak ők az „új” (20 éves) 
koncepcióról.

Beszélgessünk, gondolkodjunk és döntsünk együtt! 

Nagykovácsi 
és a demokrácia!
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

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

Önkormányzati hírek

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 
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:          104 mellék
Fábos Lajosné fabos.eva@nagykovacsi.hu  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  106 mellék
Pataki Ildikó pataki.ildiko@nagykovacsi.hu 06-26-555-087
Schlosszer Henriett schlosszer.henriett@nagykovacsi.hu  103 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

Pénzügyi csoport
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

Adócsoport
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.sara@nagykovacsi.hu  108 mellék 

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

Képviselő-testületi ülés

Tájékoztató a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-ei rendes 
és szeptember 24-ei rendkívüli üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerint megtartott ülése előtt az állandó 
bizottságok megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket, 
valamint módosító javaslatokat nyújtottak be.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester szóbeli tájékoztatást 
adott aktuális kérdésekről. Írásbeli tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt 
határidejű határozatokról és a jogügyletekről, valamint az önkormányzati 
beruházások előrehaladásáról. 
A 9 fővel határozatképes képviselő-testület a Napirend elfogadása 
után egyhangú szavazással elfogadta az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének  
2. sz. módosítását, ami a képviselő-testület eddig meghozott pénzügyi 
döntéseinek költségvetési átvezetését, valamint a Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. átszervezésének az intézményi 
költségvetésekre gyakorolt hatását tartalmazza.
Elfogadták a képviselők azt a tájékoztatót, amely a 2015. évi költségvetés 
első félévi teljesítéséről szól. Az előterjesztés megállapította, hogy az 
Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a feladatok teljesítése 
időarányosan megtörtént.
Törvényi változás miatt rendeletet kellett alkotni a helyi népszavazásról. 
Ennek lényege: a képviselő-testület úgy határozta meg, hogy a vá- 
lasztópolgároknak továbbra is 25%-a kezdeményezhet helyi népszavazást.
A Képviselő-testület újraszabályozta a tulajdonában álló közterületek 
használatának rendjét. E rendeletet teljes terjedelmében közöljük a 
mostani számban.
Keret-rendeletet fogadtak el a képviselők a hivatali dolgozók számára 
adható szociális és jóléti juttatásokról.
A NATÜ átszervezésével kapcsolatban módosítani kellett az önkor- 
mányzati intézmények Alapító Okiratát, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, mivel az átvett dolgozókat és feladatokat meg kell jeleníteni 
a dokumentumokban.
Elfogadta a testület a Kispatak Óvoda 2014-2015. nevelési évről szóló 
beszámolóját. Megállapította, hogy az óvoda maradéktalanul eleget tett 
nevelési-oktatási feladatainak, eredményes tanévet zárt.
A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi a Kispatak Óvoda 
részére a Dózsa György utcai tagóvodában lévő tornaterem bérbeadását 
azzal a feltétellel, hogy a bérbeadás a kötelező feladatok ellátását nem 
veszélyeztetheti. A megállapított bérleti díj bruttó 2000 Ft/óra.
A csatorna-projekthez kapcsolódóan vállalnia kellett az Önkormányzatnak, 
hogy megalkotja a Local Agenda 21-et, mint „Nagykovácsi Nagyközség 
fenntartható fejlődésének helyi programját” Ez a testület határozatával 
megtörtént.
A hirtelen lezúduló csapadék következtében megrongálódott utak 
és műtárgyak helyreállítása érdekében vis maior támogatás címen 

támogatási igényt nyújt be az Önkormányzat a Belügyminisztériumhoz. 
Az érintett utcák: Kazal utca, Rózsa utca.
Az igényelt összeg 14.000.000 forint, az önrész 10%-os.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a sportpálya és konténeröltöző 
bérleti díját bruttó 10.000 Ft/óra összegszerűségben állapítja meg. A 
sportpálya igénybevétele a Nagykovácsiban működő sportegyesületek 
valamint a nem szervezett, lakossági használat számára továbbra is 
ingyenes. Az Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi 
Bizottság – a sportpálya és a konténeröltőző 2015. és 2016. első 
negyedévének költségeinek figyelembe vételével – 2016. június 30. 
napjáig felülvizsgálja a használat rendjét a bérleti díj vonatkozásában és 
– a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével – javaslatot 
tesz a Képviselő-testület részére.
A képviselők megtárgyalták az Magyar Labdarúgó szövetség ajánlatát, 
és élénk vita után úgy döntöttek, hogy „MLSZ Országos Pályaépítési 
Program műfüves focipálya építésére” elnevezésű pályázatra támogatási 
igényt nem nyújtanak be.
A Képviselő-testület felhatalmazta Kiszelné Mohos Katalin polgármestert, 
hogy Nagykovácsi Víziközmű Kft. záró taggyűlésén elfogadja a 
végelszámolás záró mérlegét és a beszámolókat. A Kft. a cégbírósági 
bejegyzés után rövidesen megszűnik.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy kéri a felvételét és csatlakozik a 
Pilisi Medence Kistérség Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 
Egyesülethez (rövid nevén Pilisi KÖTET Egyesület), és vállalja a tagsági díj 
(10 Ft/fő/év) megfizetését.
Igent mondott a testület a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására, ami a társulás bizottságait 
szabályozza.
Vállalta az Önkormányzat, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felső- 
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. Így 
a korábbi évekhez hasonlóan mód nyílik rászoruló egyetemi és főiskolai 
hallgatók anyagi támogatására.
Gerely Gábor képviselő önálló indítványára úgy foglalt állást a testület, 
hogy vizsgálni kell az általános iskolai sportpálya befedésének lehető- 
ségét. A számok ismeretében az októberi rendes ülésen várható döntés.
Zárt ülésen döntés született arról, hogy az Önkormányzat nem idegeníti 
el a Rákóczi u. 66. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant a bérlő 
részére.
A Megyei Közgyűlés által adományozható elismerések közül felterjeszti 
„Év Tűzoltója Díj” adományozására Honti Zoltánt, a Nagykovácsi 
Készenléti Szolgálatok elnökét.
A szeptember 24-én tartott rendkívüli ülés egyetlen döntése az volt, 
hogy a Led-program keretében leszerelt 36 W kompaktfénycsöves és 
70 W nátriumizzós lámpatestek új helyszínen való telepítése tárgyú a 
közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezője a legalacsonyabb ajánlati árat, 
bruttó 8.975 ezer forintot vállaló SAG HUNGARIA Kft lesz. A munkálatok 
hamarosan megtörténnek.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-jegyzőkönyve 
továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat www.nagykovacsi.hu 
honlapján.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2015. adóév II. féléves adófizetési 
kötelezettség pótlékmentes befizetésének határideje 2015. szeptember 
15-én lejárt. Felhívjuk azon adófizetők figyelmét, akik II. féléves adófizetési 
kötelezettségüket még nem rendezték, hogy a behajtási/végrehajtási 
eljárás elkerülése érdekében szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben az adótárgy vonatkozásában bármilyen változás állt be, 
(pl.: adásvétel, hasznos alapterület változás stb.) úgy kérjük, hogy azt 
haladéktalanul szíveskedjenek jelezni az arra szolgáló formanyomtat- 
ványon!

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

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében 
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki 
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 
A díjfizetésre kötelezett adózónak a 2014. adóévről 2015. március 31-ig 
kellett bevallást tennie.
Amennyiben a bevallásra kötelezett személy a fenti határidőig bevallási 
kötelezettségének nem tett eleget, úgy az Adóhatóság adóellenőrzés 
megindítását, továbbá mulasztási bírság kiszabását kezdeményezheti.
A bevallás megtételéhez szükséges nyomtatvány letölthető a www.
nagykovacsi.hu weboldalról, illetve átvehető Ügyfélszolgálatunkon is.

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes 
Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására 
alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.
Az a személy, aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki 
törvénysértést követ el, és az eszköz lefoglalása mellett, jövedéki bírság 
kerül megállapításra (Jöt. 115. § (4) bek.,illetve 119. § (1) bek. e pontja).
A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított 
párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg. (az adóévet 
követő év január 15-ig!)
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölthető a www.nagykovacsi.
hu weboldalról, illetve átvehető Ügyfélszolgálatunkon is.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012. 
számú rendelet (továbbiakban: A helyi adókról szóló rendelet) 25. §-a 
alapján teleknek minősül „az épülettel be nem épített földterület...”
A helyi adókról szóló rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében „Az 
építményadó megállapítása során az építményhez tartozik az épületnek 
minősülő építmények rendeltetésszerű használatához szükséges 
önálló helyrajzi számonként legfeljebb 1500 m2 nagyságú földrészlet. 
(telekrészlet)”
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § a) pontja alapján mentes 
a telekadó alól „az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező 
nagyságú telekrész.”
Példa:
Adott egy 2000 m2 nagyságú földterület, amelyen egy 200 m2 hasznos 
alapterületű építmény áll. A telekadó kiszámításánál a telek teljes 
területéből (2000 m2) levonásra kerül a rendelet alapján az építmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges 1500 m2, továbbá A helyi 
adókról szóló törvény alapján járó az ingatlanon álló építmény hasznos 
alapterületével egyező nagyságú telekrész. (200 m2)
Az így kapott matematikai művelet (2000-1500-200=300) elvégzése 
után megállapítható, hogy a példában leírt állapot fennállása esetén az 
ingatlantulajdonos az épület után fizetendő építményadón felül a telek 
300 m2-es része után telekadó megfizetésére is kötelezett.

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. 
2005. január 1-től a gépjárművek után fizetendő adóval – teljesítményadó 
– kapcsolatban a tulajdonosoknak a helyi önkormányzati adóhatóságnál 
sem az eladást sem a vásárlást nem kell bejelentenie. Ezen változásokat 
(pl.: gépjármű eladás) annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül 
az okmányiroda felé kell jelenteni.

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

A bejelentés – változás bejelentés – elmulasztása miatt bírság kiszabásának 
van helye, mely magánszemély esetében 200.000 Ft, más adózó esetében 
500.000 Ft-ig terjedhet.
A bírság megfizetése alól nem mentesül az, aki igazolja, hogy a Hivatalon 
belül másik osztály felé a bejelentést megtette, de az Adócsoport részére 
ezt nem nyújtotta be.

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

Osztályvezető: 
dr. Halmosi-Rokaj Odett halmosi.odett@nagykovacsi.hu 131 mellék
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Jakab Balázs jakab.balazs@nagykovacsi.hu 118 mellék
Páva Józsefné pava.rozsa@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ragány István ragany.istvan@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján Nagykovácsi Nagyközség Önnkormányzatának tulajdonában álló közterületek 
használatának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulaj-
donában álló, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör- 
vény (a továbbiakban: Étv.) 2.§ 13. pontja szerinti közterületekre.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, 
közhasználatra átadott ingatlanokra is, amennyiban  ez az Étv. 54. § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján lehetséges.

Értelmező rendelkezések
2. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:
(1)  Üzemképtelen jármű: 
a)  a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti 

forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.
b)  baleset folytán megsérült és elhagyott jármű
c)  a műszaki állapotánál fogva közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült jármű.
(2) Jármű tulajdonosa az: aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja, és akit 
a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyeztek.

Általános rendelkezések
3. §

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély szük-
séges. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül minden olyan jellegű 
használat, amely a közterületnek a társadalom által általánosan elfogadott vagy meg-
szokott mindennapos használati funkciójától eltérő használatát eredményezi.
(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a közterület–használati engedély 
birtokában a használó használati díjat fizet.
(3) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve figyelmeztető, 
és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály, valamely hatóság, vagy más szerv enge-
délyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, 
hozzájárulás megléte esetén adható meg.
(4) Az engedélyes köteles a használat során az igénybe vett területet, és környezetét tisz-
tán tartani, és gondozni.

A  közterület-használati engedély
4. §

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet rendeltetésétől 
eltérően használni kívánja. A közterület rendeltetéstől eltérően használatát megkezdeni 
érvényes közterület használati engedély birtokában lehet.
(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos áll-
vány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a tulajdonos 
vagy a kivitelező kérheti.
(3) A közterület-használati engedélyt az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával.
(4) A közterület-használati engedély iránti kérelem önkormányzati hatósági ügy, a kérelem 
elbírálásánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) Amennyiben a közterület rendeltetéstől eltérő igénybevétele a 72 órát és a 10 négyzet-
métert nem  haladja meg, a  használat ingyenes, de bejelentés köteles.
(6) A bejelentést az igénybevétel megkezdése előtti munkanapon kell megtenni írásban 
(elektronikusan). A bejelentés elmulasztása esetén a 19. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 
A 72 órás időtartamot meghaladóan közterület rendeltetéstől eltérő használata használati 
engedély köteles. Az ingyenes használat 30 naptári napon belül ugyanazon területre és 
ugyanazon személy részéről csak egyszer jelenthető be.

5. §
(1) Közterület-használati engedélyt kell előzetesen beszerezni különösen:
a)  árusító fülke, árusító asztal, árusító pavilon, büfékocsi ideiglenes közterületi elhelyezé-

séhez,
b)  építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, termőföld, valamint építési törmelék 

konténerben történő közterületi tárolásához (építési törmelék közterületen kizárólag 
konténerben tárolható),

c)  járműről történő mozgóárusításhoz,
d)  kiállítás, alkalmi vásár, helyi termelői piac közterületen történő rendezéséhez,
e)  vendéglátóipari előkertek, vendéglők, szórakoztató egységek, intézmények által el-

foglalt közterület igénybevételéhez,
f)  cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenység közterületen való 

végzéséhez,
g)  idényjellegű közterületi árusításhoz (pld. zöldség, gyümölcs, fenyőfa, stb.),
h)  filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevételéhez (kivéve a 

helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket),

i)  filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevételéhez (kivéve a 
helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket),

j)  üzleti szállítás, rakodás céljára igénybe vett közterület használatához, 
k)  közműberuházással, közműfelújítással kapcsolatos közterület-használathoz, (építő- 

anyag, munkagép, munkaeszköz, lakó vagy szerszámtároló konténer közterületen 
történő tárolásához, (kivéve az önkormányzati saját beruházásokat),

l)  kerékpártároló közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),
m)  fizető parkoló közterületi üzemeltetéséhez (kivéve az önkormányzatot),
n)  közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes használatához,
o)  elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos berendezés 

közterületi elhelyezéséhez,
p)  víz és csatornázási műveknek, a gázműveknek, valamint a köztisztaságot végző egyéb 

szerveknek a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos építmények, tárgyak elhe- 
lyezéséhez,

q)  szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztár- 
gyak, utcabútorok (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok) közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),

r)  sport- és kulturális rendezvények céljára igénybe vett közterület használatához (kivéve 
az önkormányzatot és intézményeit),

s)  a kereskedelmi és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül szükséges 
gépjármű várakozóhelyek biztosítása, illetve kialakítása céljából igénybevett közterület 
használatához,

t)  köztisztasággal kapcsolatos építmények, a lakosság számára a közterületre kihelyezett 
hulladékgyűjtő konténerek, edények, egyéb konténerek közterületi elhelyezéséhez 
(kivéve az önkormányzatot),

u)  ivókút közterületi elhelyezéséért (kivéve az önkormányzatot).

6. §
(1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
a)  a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) terü- 

letének elfoglalásához,
b)  az úttartozékok, és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések el-

helyezéséhez,
c)  a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibael-

hárítása érdekében végzett munkához.
d)  azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos-, a gáz-, a víz- és csatorna hálózat 

üzemeltetői által végzett munkához
e)  országgyűlési, EU parlamenti és helyi önkormányzati választással, népszavazással kap- 

csolatos kampánytevékenység végzéséhez.
(2)  Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tevékenység esetében a közterületen elhelyezni 
kívánt, 1 m2-nél nagyobb területet elfoglaló tárgy elhelyezését a tevékenység megkezdése 
előtt 3 nappal be kell jelenteni.
(3) Nem adható közterület-használati engedély különösen:
a)  közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
b)  helyi rendelettel védetté nyilvánított, műemléki, vagy egyéb szempontból védett terü- 

letre csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,
c)  tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
d)  az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, 
e)  szexuális áruk forgalmazására,
f)  teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, 

pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való 
tárolására,

g)  üzemképtelen, illetve forgalomból ideiglenesen, vagy véglegesen kivont jármű táro-
lására, 

h)  a lakosság nyugalmát, a közrendet, a közérdeket, és a közerkölcsöt sértő tevékenység 
végzésére,

i)  környezetszennyező, közbiztonságot veszélyeztető, egészséget károsító tevékenységre,
j)  azon kérelmezőnek, akinek egy éven belül, a közterület-használati engedélyét szabályta-

lan közterület-használat miatt visszavonták, vagy annak, akia közterület-használati  díjat 
nem fizette meg,

k)  a KRESZ előírásait sértő tevékenységre, illetve a közúti közlekedést szabályozó táblák, 
egyéb közúti jelzések, berendezések 10 méteres körzetében,

l)  közterületi zöldfelületen kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, járművek táro-
lására, a helyben szervezett rendezvények kivételével,

m)  kézből történő alkalmi árusítás céljára igénybe vett közterület használatához,
n)  épített, vagy előre gyártottan telepített személygépkocsi tárolók elhelyezésére,
p)  intézmények megközelítését szolgáló közterületre, illetve az intézmények kapubeállói-

nak használatára,
o)  közterületen göngyöleg tárolására.

7. §
(1) A közterület-használati engedély kiadásának jogát a polgármester gyakorolja. A pol-
gármester döntése ellen jogorvoslatnak van helye, amelynek elbírálása a Képviselő-
testület hatásrköre.
(2) A közterület-használati engedélyre vonatkozó kérelem elbírálásához csatolni kell:
a)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, egyé-

ni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány, őstermelők esetében őstermelői 
igazolvány, gazdasági társaság esetében létesítő okirat vagy cégbírósági bejegyzésről 
szóló végzés,

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
13/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló 
közterületek használatának rendjéről
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b)  A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek:
     ba)  forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv véleménye
     bb)  közlekedésbiztonsági szempontból  a rendőrhatóság véleménye
     bc)  építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy az építési munkálatokkal 

összefüggő közterület használat esetében a jogerős építési engedély
c)  az igényelt területre vonatkozó helyszínrajz
d)  településképi megjelenést érintő esetekben a Főépítész állásfoglalása

8. §
(1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:
a)  az engedélyes nevét, lakóhelyének, székhelyének, telephelyének címét
b)  a közterület-használat célját és időtartamát,
c)  a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos megha-

tározását,
d)  az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásban foglalt 

előírásait
e)  díjfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.
f)  a közterület-használat megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény néllküli 

helyreállításának kötelezettségét.
(2) Az anyagok, és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, 
hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi óvórendszabályoknak 
előírt módon történhet.
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben:
a)  szükség szerint elő kell írni a közterület felől a faluképi követelményeket kielégítő, 

takaró-védőkerítés létesítését,
b)  ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a gyalogközlekedés a másik oldalon 

lévő járdára nem terelhető át, elő kell írni, hogy az engedélyes köteles a gyalogosok 
számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni, és azt szükség szerint nappal is megvi-
lágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat, és ezek alátéteit jól láthatóvá 
tenni.

(4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelöl-
ni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben járműről, 
vagy más módon történhet-e.
(5) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt kiadni csak idény-jelleggel, 
az adott élelmiszer árusításához jogszabályban előírt feltételek, szakhatósági engedélyek 
megléte esetén lehet.

9. §
(1) A határozatot közölni kell:  
a)  a kérelmezővel 
b)  az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,
c)  élelmiszerárusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel,
d)  közterület felügyelővel
e)  rendezvény esetén a rendőri szervekkel.
(2) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége nyilván-
tartást vezet.

10. §
(1) A közterület-használati engedély kiadható:
a)   ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
b)  megállapított feltétel bekövetkeztéig, 
c)  visszavonásig .
(2) A határozott időre szóló közterület-használati engedély az engedélyezett időtartam 
lejárta előtt legalább 3 nappal benyújtott kérelemre többször meghosszabbítható.
(3) Az engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárás során az engedélyt 
kiadó köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabályban előírtakat betart- 
ja-e.
(4) A közterület-használati engedély meghosszabbításra a kérelem benyújtására vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az engedélyes köteles a növényzet 
megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenység befejezését követő 8 napon belül  
(külön engedéllyel 15 napon belül) az eredeti állapotot helyreállítani. 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja
11. §

(1) A közterület használatért – amennyiben e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – a 
hatóság közterület-használati díjat állapít meg.
(2) A közterület-használati díjat a 2. számú melléklet szerint kell megállapítani.
(3) A közterület-használati díjat akkor is meg kell fizetni és visszatérítés nem jár, ha a köz-
területet az engedélyes a közterület-használati engedély kiadását követően nem, vagy 
csak részlegesen használta.
(4) A közterületi-használati díj megállapításának alapja, módja:
a)  a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény  

tényleges alapterületét és az ahhoz esetlegesen szükséges csatlakozó terület nagyságát 
kell minden esetben figyelembe venni,

b)  cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak 
felületét kell alapul venni, a helyi építési szabályzat előírásainak figyelembe vételével,

c)  a fizetendő díj szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek 
számít

(5) A közterület-használati díjat a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül, de 
legkésőbb a használat megkezdésének időpontjáig kell megfizetni.
(6) A közterület-használati díj megfizetésének  tényét legkésőbb a befizetésre megszabott 
határidő lejártának napján igazolni kell az engedélyt kiadó hatóság részére.

(7) Amennyiben az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő közterület-használat 
időtartama, illetve kezdete nem állapítható meg, úgy egy hónapra visszamenőlegesen kell 
a díjat megállapítani a 19. §-ban foglaltak szerint.

Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól
12. §

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni az alábbi esetekben:
a)  elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos berendezések 

közterületi elhelyezéséért,
b)  víz és csatornázási műveknek, a gázműveknek, valamint a köztisztaságot végző egyéb 

szerveknek a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos építmények, tárgyak köz-
területi elhelyezéséért,

c)  szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztár-
gyak, utcabútorok (padok, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, 
tartóoszlopok, stb.) közterületi elhelyezéséért,

d)  sport- és kulturális rendezvények céljára igénybe vett közterület használatáért,
e)  a kereskedelmi és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül szükséges 

gépjármű várakozóhelyek biztosítása, illetve kialakítása céljából igénybevett közterület 
használatáért,

f)  köztisztasággal kapcsolatos építmények, a lakosság számára a közterületre kihelyezett 
hulladékgyűjtő konténerek, edények, köztisztasággal kapcsolatos egyéb tárgyak köz-
területi elhelyezéséért,

g)  ivókút közterületi elhelyezéséért,
h)  üzleti szállítás, rakodás céljára – este 22.00 órától reggel 06.00 óráig – igénybe vett köz-

terület használatáért,
i)  távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény közterületi el-

helyezéséért,
j)  az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat közterület 

használatáért,
k)  a fegyveres erőknek, fegyveres testületeknek, rendészeti szerveknek, mentőknek, víz- 

ügyi szolgálatoknak a feladatuk ellátásához az általuk igénybe vett közterületek 
használatáért,

l)  a tömegközlekedési szolgáltatást végző vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló léte-
sítményeik közterületi elhelyezéséért,

m)  a katasztrófavédelmi szerveknek a feladatuk ellátásához szükséges közterületek 
használatáért,

n)  amennyiben a polgármester egyedi méltányosság alapján, a kérelmező jövedelmi, szo-
ciális helyzete alapján engedélyezi

o)  jótékonysági vagy közcélú rendezvények esetében a polgármester külön engedélye 
alapján

p)  a műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkálataival kapcsolatos közterü- 
let-használatért.

13. §
Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelyezett mobil virágládák  
esetében, azonban azok kihelyezését megelőzően helyszíni fotóval és kézzel készített 
vázrajzzal ellátott kérelmet kell benyújtani. Az engedélyt – a főépítész állásfoglalásának 
kikérése után – a polgármester adja meg az alábbiak figyelembevételével:
a)  a virágládák a parkolási lehetőséget nem vonhatják el, a hókotrást és a gyalogos és 

gépjárműforgalmat nem akadályozhatják, 
b)  a virágládák a Nagyszénáskert és Kálváriakert területeken a megtervezett, de még el 

nem készült járdák területigényét nem érinthetik,
c)  a virágládák elbonthatóak és áthelyezhetőek, 
d)  a virágládák elsődlegesen természetes anyagúak (pl.: fa, cserép, faragott kő), és
e)  a virágládáknak a település- és utcaképpel összhangban kell lenniük.

A közterület használatára vonatkozó tilalmak, és korlátozások
14. §

(1) Gépjármű-javító, karbantartó tevékenységet, valamint közúti közlekedési szolgáltatást 
végző jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, és egyéni vállalkozók közúton, 
vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt járműveket, illetve gépjárművet és 
mezőgazdasági gépeket nem tárolhatják.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azokra az autóbuszokra, tehergépko- 
csikra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is, amelyeket 
nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.
(3) Székhellyel, telephellyel nem rendelkező kereskedők közterületen nem árusíthat- 
nak.
(4) Üzemképtelen (forgalomképtelen) járművet közterületen tárolni tilos. Üzemképtelen 
jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély nem adható ki.
(5) Az üzembentartó, vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén 
köteles a közterületről eltávolítani. Amennyiben a hatóság felszólításra 8 napon belül ezt 
nem teszi meg, engedély nélküli közterület-használatnak minősül és a 19. §-ban foglaltak 
szerint jár el a hatóság. 
(6) Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet – különös tekintettel az ingatlan előtti ut-
cafrontra – engedély nélkül bármilyen formában (kövekkel, kerítéssel, karókkal, sövénnyel, 
stb.) ideiglenesen, vagy állandó jelleggel elkeríteni, illetve a magántulajdonú ingatlanhoz 
abból hozzákeríteni. Ezen tilalom megszegőivel szemben a hatóság a 19. §-ban foglalt 
díjat szabja ki. A díj kiszabása megismételhető.
(7) A település szilárd burkolatú közútjaival határos ingatlanok előtt a járdán, a  zöldfelü- 
leten, illetve ezek űrszelvényeiben csak 1 db, legfeljebb 1 m2 felületű mobil reklám-, 
hirdető berendezés helyezhető el abban az esetben, ha az a közúti forgalom biztonságát 
nem korlátozza, zavarja.
(8) A közterületen nem helyezhető el semmiféle komposzt-tároló-, komposztáló- és „two 
in one” (komposztáló és virágláda egyben) láda. Arra közterület-használati engedély nem 
adható ki.



72015. október

Önkormányzati hírek

Közterület filmforgatási célú használata
15. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő  
igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés 
jóváhagyására vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester 
jogosult.
(2) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mérték-
ben korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű vagy a hatásros magántulajdonú ingat-
lanok használatát és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú 
ingatlanok tulajdonosai, használói részére.
(3) A filmforgatás esetében a közterület használati díj megállapítása során a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni. 

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése,  
az engedély visszavonása

16. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás hatálya megszűnik:
a)  az engedélyben meghatározott idő elteltével
b)  az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,
c)  a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonás-

sal
d)  az engedélyben vagy a közterület-használatra vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

megsértése miatt i visszavonással.
(2) Hatályát veszti a közterület használati engedély akkor is, ha a közterületen folytatott 
tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folyta-
tására való jogosultságát elveszti.
(3) Megszűnik a  közterület-használati engedély hatálya a jogosult halálával vagy – jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélkül 
megszűnésével.
(4) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyesnek közterület-
használati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem fizeti 
meg.
(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő 
célra, vagy módon használja, illetve a közterület-használati díj befizetésének tényét a 
használat megkezdéséig nem igazolja. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni 
kell.
(6) A kiadott közterület-használati engedélyt a Polgármester közérdekre való hivatkozással 
meghatározott időszakra szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

17. §
(1) Ha a közterület-használati engedély hatályát veszti, az engedélyes kártalanítási igény 
nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladékta-
lanul helyreállítani.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati 
díj megfizetése – szempontjából azt az időt is bele kell számítani a közterület-használatba, 
ameddig az engedélyes az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

Közterület engedély nélküli használatának ellenrőzése,  
jogkövetkezményei

18. §
(1) A közterület-használatra vonatkozó engedélyt valamint a díj befizetésének igazolását 
az engedélyesnek  a helyszínen kell tartani, és azt ellenőrzéskor fel kell mutatni.
(2) A közterület engedélytől eltérő illetve engedély nélküli használata esetén a használó 
a polgármester felhívására köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a köz-
terület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.
(3) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal hely- 
reállíthajta, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, 
vagy a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdeké-
ben vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának 
költségeit ebben az esetben a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(4) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő mó-
don használja, az engedély, vagy az eltérő használat idejére az egyébként fizetendő jelen 
rendeletben meghatározott közterület-használati díj tízszeresét köteles megfizetni.
(5) Aki hirdetményt, plakátot közterületre engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon 
kihelyez, kiragaszt, köteles saját költségére azt haladéktalanul eltávolítani.
(6) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület felügyelők, a jogszabá-
lyok szerinti ellenőrzésre jogosult más szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzést jegyzőkönyv 
felvételével és fényképek készítésével kell dokumentálni.

19. §
Vegyes és záró rendelkezések

(1) E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2007. (V.17) önkormányz-
ati rendelet.

 Kiszelné Mohos Katalin Papp István
 polgármester jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2015. szeptember 21.
  Papp István
  jegyző

1. számú melléklet
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2094 Nagykovácsi
Kossuth Lajos utca 61.

K É R E L E M
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához 

Gazdasági társaságok esetében:
Igénylő neve: ........................................................................................ Telefon: ......................................
Címe:  .........................................................................................................................................................................
Bankszámla száma: ..............................................................................................................................................
Számlavezető fiók neve: ....................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ............................................ Adóigazgatási azonosító száma:  ................................
Aláírásra jogosult:  ................................................................................................................................................

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:
Igénylő neve: ........................................................................................ Telefon:  ...............................................
Lakcíme: ...................................................................................................................................................................
Születési hely és idő:  ...........................................................................................................................................
Személyi ig.szám:  .................................................................................................................................................
Anyja neve:  .............................................................................................................................................................
Adóigazgatási azonosító száma:  ...................................................................................................................
Vállalkozói igazolvány száma:  .........................................................................................................................
Bankszámla száma :  ............................................................................................................................................
Számlavezető fiók neve: ....................................................................................................................................
A közterület-használat időtartama: ........év ..........hó ...... naptól ........év ..........hó ......napig
A közterület-használat célja:  .........................................................................................................................
Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: ............m²
Az elfoglalni kívánt közterület helyének pontos leírása: ....................utca ........ házszám
A kért területre előzőleg kiadott engedély száma:  ............................................................................

Amennyiben az Önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyet ad, kérelmező a 
jogorvoslati jogáról lemond, így a határozat azonnal jogerős és végrehajtható!
Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közterület-használati 
díjat az engedélyesnek a közterület tényleges használatára tekintet nélkül meg kell 
fizetni!

PH.
Nagykovácsi, 200..... ...................................hó ............napján     
.......................................................................
     kérelmező (cégszerű) aláírása

A közterület-használati engedély kérelemhez az alábbi mellékletek kérelemmel 
egyidejűleg történő beadása szükséges:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, egyé-
ni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolván, őstermelők esetében őstermelői iga-
zolvány, gazdasági társaság esetében létesítő okirat vagy cégbírósági bejegyzésről szóló 
végzés,
2. A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek:
- forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv véleménye
- közlekedésbiztonsági szempontból  a rendőrhatóság véleménye
- építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy az építési munkálatokkal összefüggő 
közerület használat esetében a jogerős építési engedély
3.  az igényelt területre vonatkozó helyszínrajz
4. településképi megjelentést érintő esetekben a Főépítész állásfogalása
5. Hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem benyújtása esetén a reklámhor-
dozó pontos méreteit és feliratozását is tartalmazó látványterv.

2. számú melléklet

 A közterület-használat célja Díjak 
a) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi elhelyezése 1.280,- Ft/ m²/nap

b) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, mobil WC, 
 sitt illetve építési törmelék konténerben történő közterületi tárolása. 190,- Ft/m2/hét
  Minimum:1.000.-Ft

c) 72 órát meg nem haladó közterület-használat 
 10 négyzetméter alapterületig  ingyenes

d) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 370,- Ft/m²/nap

e) Helyi termelői piac 20.000- Ft/alkalom

f) Vendéglátó-ipari előkert és vendéglők, kereskedelmi és szórakoztató 
 egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevétele 620,- Ft/m²/hó

g) Cirkuszi (sátoros illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenységre, 
 mozgó vidámpark 145,- Ft/m²/nap

h) Üzleti rakodás céljára – reggel 6 óra és este 22 óra között – 
 igénybevett közterület használatáért 315,- Ft/m²/nap

i) Idényjellegű árusítás 370,- Ft/ m²/nap

j) Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata 230,- Ft/ m²/nap

k) Építkezéssel összefüggő lakókocsi, lakókonténer kihelyezése 2.425,- Ft/m2/hó

l) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület igénybevétele 410,- Ft/m2/nap

m) Mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele 
 - tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs árusításra:  1.260,- Ft/nap
 - hűtőkocsiból fagyasztott termékekre:  3.150,- Ft/nap
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Önkormányzati hírek

2/2015.(IX.21.) számú HVB határozat:

A Nagykovácsi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) Bolváry Gellért által benyújtott helyi népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A HVB az „Egyetért-e Ön azzal, hogy Nagykovácsi építési szabályzata és szabályozási terve módosuljon akként, hogy a Bánya utca, Kaszáló utca, Bölcsőde és a Református templom 
által határolt területen (4561/9 hrsz) ne épülhessen kereskedelmi célú építmény?” kérdés hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Nagykovácsi Helyi Választási Bizottságnál (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. e-mail: jegyzo@nagykovacsi.hu). A bírósági felül-
vizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. október 6. napján 16 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet személyesen, vagy levélben, il-
letve olyan elektronikus dokumentumként kell benyújtani, melyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője, vagy jogi szakvizsgával rendelkező kérelmező minősített elektronikus 
aláírásával látott el. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A felülvizsgálati kérelemnek 
tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet 
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus le- 
vélcímét. A felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező 
személy – a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében képviselet nélkül eljárhat. A felülvizsgálati kérelem benyújtása tárgyi illetékmentes.

INDOKOLÁS
I. 

Bolváry Gellért (a továbbiakban: beadványozó) 2015. augusztus 26. napján helyi népszavazásra javasolt „Egyetért-e Ön azzal, hogy Nagykovácsi építési szabályzata és szabályozási 
terve módosuljon akként, hogy a Bánya utca, Kaszáló utca, Bölcsőde és a Református templom által határolt területen (4561/9 hrsz) ne épülhessen kereskedelmi célú építmény?” 
tárgyú kérdést nyújtott be hitelesítés céljából  az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán a Nagykovácsi Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI). A HVI vezetője a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 40. § (1) bekezdése 
alapján elvégezte a kérdés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát és ezt követően azt a HVB elé terjesztette.

II.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) (a továbbiakban: Mötv.) bekezdésének 1. pontja alapján a helyi közügy, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a településfejlesztés, településrendezés. Ezen feladata keretében a helyi önkormányzat a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (X.8.) Korm.rendelet. 9. §-a alapján hosszú távra szóló településszerkezeti tervet, a 11. §-ben foglaltak szerint pedig, a településszerkezeti tervvel összhangban, 
helyi építési szabályzatot készít, amelyet rendelettel fogad el. 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm.rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 7. § (1) bekezdése alapján a 6. § (3) bekezdése szerinti 
területfelhasználási egységek területeit közterületre és egyéb (közterületnek nem minősülő) területekre kell tagolni. A beépítésre szánt területeket építési övezetekbe, a beépí-
tésre nem szánt területeket övezetekbe kell sorolni. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, 
beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek 
illessék meg.
A HVB álláspontja szerint, a beadványozó által helyi népszavazáson feltenni kívánt kérdés esetleges elfogadása arra kötelezné a rendeletalkotó Önkormányzatot, hogy az OTÉK 
fenti előírásával ellenétesen módosítsa Nagykovácsi Nagyközség Helyi építési szabályzatáról szóló 19/2009. (IX.1) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) azaz a 4561/9 
helyrajzi számú ingatlanra eltérő építési jogokat és kötelezettségeket állapítson meg, mint amelyek az abba az övezetbe tartozó egyéb ingatlanokat illetik meg illetve terhelik.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, tehát Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata a beadványozó által helyi népszavazáson feltenni kívánt kérdés tartalma szerint nem módosíthatja a HÉSZ-t.
A HVB felhívja továbbá a figyelmet, hogy bár a helyi népszavazásra feltenni kívánt kérdés hitelesítésének megtagadását az Nsztv. 32. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiba 
ütközés, vagyis a költségvetésről és zárszámadásról illetve helyi adóról szóló helyi népszavazás tilalma miatt nem tehette meg, mivel a javasolt kérdés nem közvetlenül a költség-
vetési vagy helyi adórendeletet érinti, de megállapítja, hogy közvetve a kérdés tartalmának költségvetési és adóügyi kihatása lehet. Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerint, ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg (övezeti előírások 
változása) vagy korlátozza (telekalakítási vagy építési tilalom) és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt kártalanítás illeti meg. Ilyen 
lehetséges kártalanítás Önkormányzat által történő megfizetése terhet ró az önkormányzat költségvetésére, mely adott esetben új adónem megállapítását is szükségessé teheti. 
A fentiek alapján a HVB megállapította, hogy a beadványozó által feltett kérdés nem hitelesíthető, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

III.
A határozat az Alaptörvény 32. cikkének (3) bekezdésén, az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontján, a 314/2012. (X.8.) Korm.rendelet 9.§ és 11.§-án, az OTÉK 7. § (1) és (2) 
bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 57. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a Ve. 223-225. §-iban foglaltakon alapul. Az illetékmentességről szóló tájékoztatás 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontján alapul.
Nagykovácsi, 2015.szeptember 21.

Csernusné Balzó Tamara
HVB elnök

Határozatot kapja:
1. Beadványozó
2. Irattár

NAGYKOVÁCSI
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.
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A faluközpont kialakításának terve évtizedek óta ismert a telepü- 
lésen élők számára. A fejlesztés tudatosan, erre vonatkozó dön-
tésekkel történt, így a kijelölt helyszínen magántulajdonban 
lévő telkeket az Önkormányzat szisztematikusan, csere útján 
szerezte meg és alakította hozzá az építési szabályokat. 

Az 1970-es évektől településközpontnak kijelölt területre 
vonatkozó Szabályozási Tervet – Nagykovácsi Északi Tele- 
pülésrész Településszerkezeti Tervével 
(126/2000.(X.09.) Kt. határozat) összhang-
ban – a Képviselő-testület a 19/2000.
(X.10.) rendeletével fogadta el és vonta az 
ún. Savanyító dűlőt, 063-065 Hrsz-ú terü- 
letet belterületbe. A jelenleg hatályos HÉSz 
(19/2009.IX.1.) 17. § (1) bekezdése sze- 
rint:
„A településközpont vegyes terület több 
önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, lakó és olyan helyi települési 
szintű, kereskedelmi, szolgáltató, ven-
déglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, 
oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
valamint sportépítmények elhelyezésére 
szolgál, amelyek alapvetően nincsenek 
zavaró hatással a lakófunkcióra”
Az akkori maximális beépítettség 30%, 
a szintterületi mutató 0,6, az építmény- 
magasság 6,0 m, a minimális zöldfelület 
50%, a kialakítható minimális telekméret 
5000 m2 volt. Ezek a paraméterek változ-
tak a HÉSz 2012. januári módosításával (1/2012.(01.31.) kt. 
rendelet). Ekkor a beépítés 37,5%-ra, szintterület 0,75-re emel- 
kedett, míg az zöldfelület mértéke 31.5%-ra csökkent.

Tehát a beruházást támogató szabálymódosítás tör-
tént.

Az Önkormányzat és a Vörösvár Invest Kft. között 2011. feb- 
ruár 16-án kelt adásvételi szerződésben a 4561/8 és 4561/9  
helyrajzi számú, egyenként 5152 m2 területű ingatlant a vevő 
azzal az Önkormányzat által garantált feltétellel vásárolta 
meg, hogy az a Vk1 jelű Központi vegyes terület megnevezésű  
építési övezetbe tartozik, és a fent idézett szabályok érvé-
nyesek a beépíthetőségére. Ezt a kitételt a szerződés I/3.  
pontja tartalmazza. Az ingatlan vételára bruttó 216.384.000 
forint volt.

A szerződés tartalmazza a kereskedelmi tevékenység 
támogatását.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 30. § (1) bekezdése szerint ha az ingat-
lan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat 
másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy kor-
látozza (telekalakítási vagy építési tilalom), és ebből a tulajdo- 
nosnak kára származik, a tulajdonost kártalanítás illeti meg. A 
(2) bekezdés kimondja, hogy a kártalanítás összege az ingat-

lannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és 
az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi 
értéke közötti különbözet, ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, 
a HÉSZ szerinti építési jogok keletkezésétől (pl. a HÉSZ vonat-
kozó részének hatályba lépésétől) számított 7 éven belül kerül 
sor e jogok megváltoztatására vagy megszüntetésére. Nagy- 
kovácsi Nagyközség Helyi építési szabályzata 2009. IX. 1-jén 
lépett hatályba. Az övezetet érintő utolsó módosítás – amely 
a korábbi 30%-os beépítési határt 37,5%-ra növeli – 2012. I. 
1-jétől hatályos.

A HÉSZ újabb modosítása következményekkel jár.

Az Étv. szerint a kártalanítást az köteles megfizetni, akinek 
az érdekében a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg 
azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, a kártalanítási 
kötelezettség a települési önkormányzatot terheli. 

Az esetleges kárért az Önkormányzat áll helyt.

A kártalanítási igény a vagyoni hátrány keletkezésekor válik 
esedékessé. Ez az időpont a helyi építési szabályzat, szabályo- 
zási terv hatálybalépésének, illetőleg a tilalmat, korlátozást 
elrendelő határozat jogerőre emelkedésének a napja.
A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. Ha a szerződő 
felek között – a kérelem benyújtásától számított egy éven belül 
– nem jön létre megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell 
lefolytatni, amelyet a megyei kormányhivatal folytat le a kisa-
játítási kártalanítás szabályai szerint. A kártalanítás tárgyában 
hozott közigazgatási határozat ellen fellebbezésnek nincs he-
lye, annak bírósági felülvizsgálata iránt kereset indítható. Így 
végső soron e bírói döntés határozza meg azt, hogy milyen 
árat fizet a település egy esetleges helyi népszavazási, köz-
vetve képviselő-testületi döntésért.

Jelenleg kiszámíthatatlan a jóvátétel összege, ezt a 
Bíróság határozza meg.
A fenti tények ismerete nélkül nem lehet felelősen ál-
lást foglalni abban a kérdésben, ami a kereskedelmi 
funkcióra (is) értékesített ingatlan e célra történő haszno-
sítását kívánja megtiltani. Tiszteletben tartva a közvetlen 
hatalomgyakorlás alkotmányos szerepét, a Képviselő-
testület továbbra is hangsúlyosan kívánja képviselni az 
őt megválasztó lakosság közösségi, szociális és gazdasági 
érdekeit a mégoly hangsúlyos csoportérdekekkel szem-
ben is.

Múlt, jelen és jövő 
a tények és szabályozók 
tükrében
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
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Nagykovácsi a főváros agglomeráció- 
jának egyik legszebb és legértékesebb 
települése. Az elmúlt évtizedben a la-
kosság létszáma jelentősen megemel-
kedett, nagyon sokan költöztek ide a 
belvárosi kerületekből. Ezzel együtt a  
nagyközség fejlődése is felgyorsult, mo- 
dern családi házak, lakóparkok létesül-
tek. A közintézmények közül is jó pár 
megújult, hogy ezzel is lehetővé váljon az itt élők kom-
fortjának megteremtése. 
Ezen szempontok motiváltak bennünket abban, hogy a település mé-
retét és minden adottságát figyelembe véve és azt maximálisan tisz-
teletben tartva egy új kereskedelmi szolgáltatóközpont létesítésébe 
fogjunk bele. Véleményünk szerint ugyanis a jelenleg működő CBA-
élelmiszerüzlet már nem képes a lakosság igényeinek maradéktalan 
kielégítésére. A település fejlődését, korszerűsödését nekünk is követ-
nünk kell, hiszen az igények is folyamatosan változnak. Társaságunk, a 
Vörösvár Invest Kft. a Nagykovácsi központjában lévő ingatlant 2011-
ben pályázat útján vásárolta meg az önkormányzattól. A beruházás 
kezdetekor, 2012-ben 500 fős reprezentatív kutatást végeztettünk a 
helyi lakosok körében, amelynek eredménye arról tanúskodott, hogy a 
megkérdezettek több mint 80%-a egyetértett abban, hogy a jelenleg 
üzemelő CBA-üzlet helyett egy a jelen kor magas követelményeinek 
megfelelő, új létesítményre lenne szüksége a település lakóinak.
Mindez visszaigazolta elképzelésünk helyességét, hiszen az itt élők 
túlnyomó többsége is úgy látja, hogy a település jelenlegi nagysága 
és lakosságának összetétele igényelné egy modernebb, sokrétűbb 
lehetőségeket kínáló központ kialakítását a településen, az élelmi- 
szerüzlet mellett többek között drogériával és gyógyszertárral.
A pályázati kiírással és az övezeti besorolással összhangban egy  
többszöri módosításon átesett, 3 épületrészből álló szolgáltató- és 
kereskedelmi egység megépítését tervezzük, amely a Linum Udvar 
nevet kapja. A tervek még koncepció szintjén állnak, engedélyeztetési 
folyamat nem kezdődött el. Funkcióját tekintve drogéria, vendéglátó-
egység (önkiszolgáló étterem), sport-, fitnesz- és wellness szolgáltatás, 
valamint iroda kerül kialakításra, mindezek mellett pedig egy Príma-
élelmiszerüzlet is.
A Príma-üzletek a legmagasabb vásárlói igények kielégítését célozzák 
meg. Az egységeket modern, letisztult külső és belső megjelenés jel-
lemzi. A választék páratlan, nagyon sok a különleges árucikk. Nagy 
hangsúlyt kapnak a bio-, reform, valamint a különleges táplálkozási 
igényűek számára készült és a hazai kézművestermékek is. Terveink 
között szerepel, hogy a kínálatban megtalálható lesz a tengerihal-pult 
különleges választéka is. Minden Príma rendelkezik a legkiválóbb ha- 

zai borokat felvonultató Vinoéka-kínálattal is. A magas minőség azon-
ban kedvező árakkal is párosul, a Prímákban folyamatos akciókkal, 
promóciókkal is találkozhatnak az ide betérők. Az új Príma-élelmiszer- 
üzlet megnyitásával a jelenlegi és szintén a Vörösvár Invest Kft. tulaj-
donában lévő CBA-üzlet bezárásra kerül majd. 
A Linum Udvar tervezésénél egyik fő szempontunk a környezettuda-
tos megvalósítás és működés biztosítása. Korszerű és környezettuda-
tos levegőhőszivattyús rendszert alkalmazunk majd a hűtés-fűtésre, 
továbbá vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a föld hőjét felhasználjuk 
egy földhőszivattyús rendszer bevonásával.   
Az előkészítő fázisban az elsődleges tervek közzétételekor további 
felméréseket végeztünk a lakosság körében, hogy megismerhessük 
a véleményüket a létesítménnyel kapcsolatban. Ennek hatására a 
terveket többször átalakítottuk, hogy azok szinkronban legyenek az 
elvárásaikkal. Többek között 25%-kal csökkentettük az alapterületet, 
az egy nagyobb komplexumot három kisebb egységre bontottuk, az 
épületeket és azon belül is a zárt, gazdasági rakodórészt a telken belül 
úgy helyeztük el, hogy a lakóépületek felé eső zaj- és fénykibocsátást a 
lehetőségekhez képest minimálisra csökkentsük. A parkoló mindenki 
számára nyitott lesz, az autót lerakva gyalogosan megközelíthető a 
temető, óvoda és egyéb más intézmények is.

Linum Udvar 

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
Mi Önökkel közösen azon fáradozunk, hogy a te- 
lepülésen az elkövetkezendőkben is minél élhe- 
tőbb otthont biztosítsunk az Önök és gyerme- 
keik számára. Olyan létesítményt szeretnénk 
megvalósítani, ami mindnyájuk napi életét meg-
könnyíti, komfortosabbá teszi. Reméljük, hogy 
a nemes cél megvalósítása érdekében kitüntető  
bizalmukat továbbra is élvezhetjük. 

Vörösvár Invest Kft.
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FókuszCivilek Nagykovácsiért Egyesület

Kezedben 
otthonod
jövője

Ruttkay Eszter
Dr. Deák József

Köszönjük, hogy a Tájolóban a Civilek 
Nagykovácsiért Egyesület ismertet-
heti álláspontját a CBA beruházással 
kapcsolatban. Mivel az egyesületet a 
beruházás ellen tiltakozók nagy száma 
hívta életre, élünk a lehetőséggel.
2015 év tavaszán vált egyértelművé, hogy a temető közelében, a reformá-
tus templom, a Kaszáló utca és a bölcsőde által határolt területen a pláza-
törvény egyszerűsítése folytán a Vörösvár Invest 2 db kereskedelmi és 1 db 
irodaépületet tervez. 
Nagykovácsi természeti értékét, falusias jellegét, a gyermekek és a 
felnőttek egészségét féltő polgárok keresték a lehetőséget, hogy mit
tehetnének azért, hogy ne ide épüljön meg a bevásárlóközpont. Első
körben az önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot, de ez nem vezetett 
eredményre. Kiderült, hogy a beruházó vállalná, hogy irodahelyiségeket 
adna bérbe az önkormányzatnak. Ezzel az önkormányzat felesleges költ-
ségeket venne a falu nyakába. Az önkormányzat egyértelműen a beruhá-
zás mellé állt. Ennek ellenére a Civilek Nagykovácsiért Egyesület párbe-
szédet folytat a beruházóval, akik nyitottak egy alternatív megoldásra.
Az önkormányzat szerint Nagykovácsinak igénye van ezen a területen 
erre a beruházásra, és csak a közvetlenül érintett terület mellett lakók
tiltakoznak. Ez nem így van! 

A lakosság körében aláírásgyűjtést kezdeményeztünk. A tiltakozó aláírások 
száma (937) ismeretében az önkormányzat taktikát váltott és riogatni 
kezdte a lakosságot 300 milliós kártérítés kifi zetésével, anélkül, hogy ezt 
jogilag megalapozott érvekkel alátámasztotta volna. 
Nézzük a tényeket: 
① Megvizsgáltuk a terület eladására vonatkozó adásvételi szerződést, 

amelyből kiderült, hogy az egyébként ingatlanfejlesztéssel foglalkozó
Vörösvár Invest semmiféle kikötést nem tett, miszerint a területet kife-
jezetten bevásárlóközpont céljára vásárolja meg. A 10 000 m² terület 
besorolása szerint oda a kereskedelmin kívül számos más célú (igazga-
tás jellegű, szálláshely szolgáltató, kulturális, egészségügyi, szociális és 
sportlétesítmény) ingatlant is lehet építeni. A vételár 173 107 200 Ft + 
áfa összesen 216 384 000 Ft volt. Az áfa összegét a vevő visszaigényelte. 

② A kártalanítási igény a szerződés ismeretében gyenge lábakon áll.
Kifejezetten a jó ízlés határát súrolja az, hogy az önkormányzat
300 milliós kártérítési összeggel riogat.

Az építési törvény 30. § szabályozza a kártalanítási szabályokat.
Ennek (1) bek. szerint, ha az ingatlan rendeltetését, használati módját 
az építési szabályzat másként állapítja meg, vagy korlátozza és ebből a 
tulajdonosnak kára származik, kártalanítás illeti meg. A (2) bek. szerint: 

a kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján 
megállapítható régi és az ‒ új szabályozás eredményeként megál-
lapítható ‒ új forgalmi értéke közötti különbözet. Az adott terület 
nettó értéke jelenleg a 2011. évi nettó értéknél lényegesen maga-
sabb, így kár nem keletkezhet, tehát a Vörösvár Invest nem léphet fel 
kártalanítási igénnyel! A többször hangoztatott 300 milliós kártérítés-

nek semmiféle jogi alapja nincs!
③ Az önkormányzatnak a beruházás megakadályozására 

másik megoldási lehetősége is lenne. Jogában áll, 
hogy a beruházótól megtagadja az úthasználatot 
az 5/2015. (I.29.) Korm. r. alapján (azaz a kereske-
delmi építmény közlekedési kapcsolatai által érintett 
önkormányzati tulajdonú területekkel kapcsolatos 
közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulásokat).

④ Fentieken túlmenően a jogszabály véleményezési 
lehetőséget biztosít az önkormányzatnak az érin-
tett környezeti elem vagy rendszer védettsége, 
környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak 
megváltozása, a környezetbe illeszkedés, a beépítés, 
és még sok más szempont elbírálásánál, amellyel
befolyásolhatja az engedély kiadását, azaz ezen a 
módon is megakadályozhatná a beruházást. Ezzel a 
véleményezési joggal élnie kellene, ha ténylegesen 
az őket megválasztó lakosság érdekeit képviseli, nem 
pedig a beruházóét.

A Civilek Nagykovácsiért Egyesület nem a beruházás
ellen van, csak a szóban forgó helyszínen történő 
megvalósítást ellenzi.

Fentiek miatt került sor arra, hogy ebben a kérdésben egyik alapítótagunk 
népszavazás kiírását kezdeményezte. Döntsön a lakosság 
arról, hogy legyen-e bevásárlóközpont a temető szom-
szédságában, a református templom, a Kaszáló utca 
és bölcsőde által határolt területen! A Helyi Válasz-
tási Bizottság e kezdeményezést nem kimondottan 
jogi érvekre hivatkozva első körben elutasította, 
de az ügy folyamatban. Meggyőződésünk, hogy 
Nagykovácsi lakosságának érdekeit képviseljük 
egy demokratikus népszavazással!
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arról, hogy legyen-e bevásárlóközpont a temető szom-

A 300 milliós kártérítésnek
semmiféle jogi alapja nincs!”„

Meggyőződésünk, hogy Nagykovácsi
lakosságának érdekeit képviseljük egy 

demokratikus népszavazással!
”„

Linum bevásárlóközpont tervezett helyszínét és megépítését
ellenző nagykovácsi lakosok lakcím szerinti elhelyezkedése.
 Aláíró megadott lakcímének jelölése.

Nagykovácsi
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Nagykovácsi egy normál napja, Száva utca. Érkeznek az au-
tók az óvodába. Egy olyan utcába, ahol átmegy az egész 
hegy forgalma. Mellette az orvosi rendelő. Oda is érkeznek 
az autók. A parkoló már tele kocsival. Mellettük CBA, Pol-
gármesteri Hivatal, pék, húsbolt, háztartási bolt. És autók, 
autók, teherkocsik. Építkezés a hegyoldalban, hatalmas 
dömper próbál utat törni a hegy felé, átvergődni a másfél 
forgalmi sáv szélességű utcán. 
Ugyanez a helyszín szombaton. CBA-nál 9 órára már ré-
gen több a kocsi, mint amit a hely elbír. Jó páran már 
parkolót sem keresnek, a kocsit az úton hagyják, miattuk 
félpályás útlezárás. Az emberek egy része képtelen komp- 
romisszumra, minél közelebb szeretne leállni, az egyéni 
érdek felülírja a közösségi érdeket. Leáll a forgalom, ha bár-
ki ki vagy be akar állni. A busz türelmesen vár. Évek óta ez 
a helyzet.
Aki arról beszél, hogy milyen rossz lesz akkor, ha megépül 
a faluközpont, ma kocsival jön ide a Száva utca környékére. 
Bevásárlás/óvoda/orvosi rendelő után visszamegy a csen- 
des kis utcájába, leül a számítógéphez és teljes lendület-
tel posztol egy bejegyzést arról, milyen elviselhetetlen 
lesz számára, ha tőle két utcával odébb egy faluközpont 
épül. Én nem a jövőben élem ezt meg, hanem ma, tegnap, 
tegnapelőtt, 5 éve, 10 éve. Mióta itt lakom. Én nem elkép-
zelem, hanem tudom, hogy milyen CBA közelében lakni 
úgy, hogy ennek a CBA-nak, ennyi intézménynek, boltnak 
kicsi a hely. Én ebben élek. Van úgy, hogy a kocsiktól nem 
tudok beállni a saját garázsomba. Nem írom fel a rend-
számukat, nem posztolom ki a Facebook-on, nem indítok 
aláírási kampányt. Értem és tudom, ha a központban lakom, 
az ezzel is jár.
Nagyon régóta tervezik az új faluközpontot. 20 éve. Azért 
maradt szabadon az a terület ott a falu közepén. Köz- 
ben a szomszédos hegyoldal 
beépült, mind gyönyörű há- 
zakkal. Nem illettek a sváb falu 
stílusához, különösen nem 
a mediterrán házak. De akik 
odaköltöztek, tudták, egyszer 
lesz ott faluközpont. A tervek 
nem ma, nem is öt éve készül-
tek el. 
24 éve költöztünk ide. Akkor 
kétezren laktak itt, ma nyolc- 
ezren. Akkor egy háziorvos 
volt, ma három, egy gyerekor-
vossal szemben ma kettő, egy 
fogorvos helyett ma három. 
Egy CBA volt akkor is, ma is. 
Kevés. Kinőttük. 
Én nagy vívmánynak tar-
tom, hogy a lényeges szol-
gáltatások falun belül 
elérhetőek és mind közel van 
egymáshoz! Amikor Pesten 
laktunk, sokkal távolabb volt 
tőlünk a háziorvos, a gye- 

rekorvos, az iskola. Ez nagy komfortfokozati különb-
ség. Nem hiszem, hogy ebből le kellene adnunk és  
rosszabb helyzetbe kellene kerülnünk.
Lássuk be, egy faluközpontnak a falu közepén a helye. Nem 
lehet a szélén. Vannak itt olyanok is, akik nem kocsival viszik 
a gyereket óvodába, nem kocsival mennek a Polgármesteri 
Hivatalba ügyet intézni, és nem kocsival mennek vásárolni. 
Vannak köztük idősek, nem kevesen.  Nekik is fontos, hogy 
a központ központi helyen legyen. Rájuk gondol bárki a 
Facebook-on posztolók közül? 
Aki azt mondja, hogy megnő a kocsiforgalom az óvoda 
környékén és az elviselhetetlen, veszélyes, az jöjjön a Száva 
utcába tapasztalatért. Itt is van óvoda és sokkal nagyobb a 
forgalom, mint az valaha is lesz az új központ környékén. 
Megoldható? Úgy tűnik, hiszen itt nem volt még baleset. 
A kisvállalkozó boltok tönkremennek? Miért mennének. Én 
a háztartási boltos Áginál, a hentes Tominál, az állatelede-
les Hajninál vásárolok, a tejfölt a tejboltban veszem, a kif- 
lit a német pékségben, pedig a CBA mellett lakom. Miért 
vásárolnék máshol, ha náluk olcsóbb vagy éppen fino- 
mabb? Ami bevált, azon nem változtatok, miért is tenném. 
De az biztos, ez a CBA kicsi ennek a falunak. Egyre kisebb, 
mert a falu egyre nagyobb. 

Mikor épül már meg 
a faluközpont?
Szmicsek Sándor

A faluközpont nem a mostani önkormány- 
zat találmánya, és nem is az előző ötlete. 
Négy ciklus óta eldöntött kérdés, hogy lesz 
faluközpont bevásárló és szolgáltató rész- 
legekkel. Mindegyik önkormányzat egyet- 
értett ezzel, pedig számos képviselő meg-
fordult a testületben. Régóta várjuk, régóta 
szeretnénk. 
Reméljük, mihamarabb meg is valósul!
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Én támogatom ezt a beruházást. De még ettől sem biztos, 
hogy egy CBA-nak rendszeres vásárlója lennék. Sajnos, a 
megszokások rabja vagyok. 

Én tökéletesen megértem az ellenzők táborát. Ez egy legitim 
vita. Szenzitív téma, kétlem, hogy bármelyik oldal birtokolná 
az abszolút igazságot. Szép kezdeményezés, hogy az ellenzők, 
szintet lépve, helyi népszavazás elé akarják vinni az ügyet. 
Ha nem hallom meg ezt a hírt, eszembe sem jutott volna 
hozzászólni ismét a vitához. Engem, laikusként, ez a népsza-
vazási kezdeményezés kissé meghökkentett, de a jogászok 
majd biztosan rábukkannak egy járható ösvényre a törvények 
és jogszabályok sűrűjében, amin végiggördíthető az Ellenzők 
szekere, egészen a népszavazás kiírásáig. Amíg azonban ez a 
csodával határos esemény bekövetkezik, tolnék némi objek-
tív információs adalékot és szubjektív ellenérzést ide. 

Bencsik Mónika, polgármester: „...Tény, hogy egy bevásárló- 
központ építése, létrehozása zavarja majd az ott élők nyu-
galmát, de e nélkül nincs fejlődés...” 

A rengeteg minden mellett, amit nem értek, van valami, amit 
aztán abszolút nem értek, de ez a beruházás Ellenzőinek csak 
egy adott szegmensét érinti: a Nagyszénás-kertben lakókat. 
Megvették, megörökölték a Nagyszénás-kertben ezeket a fel-
parcellázott, kárpótlási földből kialakított telkeket. Befizették 
a 2,5-3 milliós háttérfejlesztési hozzájárulást, az infrastruktúra 
kialakításához szükséges pénzeket, hogy legyen víz-gáz-csa-
torna-villany-út, és elkezdődhessenek az építkezések. Évekig 
vártak míg minden összejött, évekig köröztek a vércsék és  
sólymok e felett a csodálatos, vadvirágokkal borított mező  
felett, évekig játszottak itt a kutyasétáltatók és a sárkány- 
eregetők, míg az első kapavágás megtörtént. A régi és a 
folyamatosan változó új telektulajdonosok is megkapták/
megkaphatták a szükséges tájékoztatást a Nagykovácsi Épí-
téshatóságtól, a terület hasznosítási terveire vonatkozóan. 
Látták a térképeket, látták a terveket, ott van minden tény- 
adat, információ a nagykovacsi.hu-n, elég egy kattintás. De 
jó, rendben, mondjuk nem látták és nem kérdeztek meg 
semmit, nem mondtak el nekik semmit, ami kizárt ugye, de 
mindegy. Azt a területet, az új faluközpont területét, elkerül-
ték az utak: érintetlen mező maradt. Legkésőbb akkor, amikor 
megkezdődtek az építkezések és gombamódra elkezdtek 
kibújni a földből a házak, még a legtájékozatlanabb embernek 
is fel kellett, hogy tűnjön: van ott egy irgalmatlan földdarab, a 
Nagyszénás-kert alján elterpeszkedve, ahol nem épül semmi. 
Vajon mi lehet az? Mit gondoltak azok, akik most megpróbálják 
leállítani ezt a beruházást, mi lesz azon a földdarabon? Lőtér? 
Politikai nagygyűlések helyszínéül szolgál majd? Ideiglenes 
tranzitzóna? 17 éve tudja mindenki, aki rákérdezett vagy 
utánanézett, hogy az a terület, a Nagykovácsi Önkormányzat 
fejlesztési területe, amit hasznosítani akar. Telkeket eladni 
rajta, pénzt bezsebelni, pénzt visszaforgatni, befektetőket 
hívni, haszonbérleti szerződéseket kötni, építkezni, építtet-
ni. Komolyan, tényleg, azt hitte valaki, hogy úgy marad? Szűz, 
érintetlen birkalegelő? Mert igaz, én is azt szerettem volna, ha 
soha nem épül be sem a Nagyszénás-kert, sem a Kálvária-kert, 
és soha nem szorulnak ki az életterükből a ragadozómadarak. 
Az ő birodalmuk és vadászterületük volt, én pedig imádtam 
nézni őket. És lám, hogy jártak ők, és hogy jártam én. Házak 
mindenütt. Mások meg azt szerették volna, ha soha nem von-
ják belterületbe azt az 1500 zártkertet, a hegyen. És hogy jártak 
ők? Házak mindenütt. És hogy járnak az Ellenzők? Ugyanígy. 
Szép Nagy Épületek lesznek az Új faluközpontban. Így van ez. 

Kétségtelen, hogy az elszórt üzletek sora nagyon roman- 
tikus, kedves és falusias hangulatú. Én is kedvelem ezt. Ked-
venc főutcai üzleteimben rendszeres vásárló vagyok, az 
országjárásaim során pedig a felfedező izgalmával szoktam az 
apró falvak kereskedelmi és szolgáltatási szektorának titkaikat 
fürkészni. 

Ha azonban igaz a fenti állítás, amit a Polgármester Asszony 
blogján olvastam egy ellenzőtől, miszerint ennek a beruházás-
nak, ebben a formában, a támogatottsága a nullával egyenlő 
a faluban, akkor hogyan lehetséges, hogy a 2002-ben meg-
nyílt hűvösvölgyi Stop-Shop úgy működik, mint egy Nagyko-
vácsi Klub, ahol a megnyitása óta eltelt évek alatt, kis túlzással 
gyakorlatilag az összes képviselővel, polgármesterrrel, alpol-
gármesterrel és nem csekély számú nagykovácsi szomszéddal, 
ismerőssel, látásból ismert helyi polgárral összeakadtam, töb-
bek között olyanokkal is, akik lokálpatriotizmussal mélyen áti-
tatva szónokoltak a helyi üzletek támogatásának fontosságáról, 
aztán ott álltak előttem a sorban, púposra megrakott bevá- 
sárlókocsival. Egy bevásárlóközpontban. Nem elképzelhető-e, 
hogy akad ezek között az emberek között olyan, aki szíveseb-
ben vásárolna egy nagykovácsi bevásárlóközpontban, mint 
másutt? És nem elképzelhető-e az, hogy akad közöttük olyan, 
aki akár a kiválasztott helyszínnel is egyetért? 

Van egy jó, egy rossz és egy nagyon rossz hírem. 
A Nagyszénás-kertbe tervezett bevásárlóközpont Ellen- 

zőinek teljesen igazuk van. Elsősorban teljesen igazuk van ab-
ban, amit egyébiránt soha nem tagadott senki, lásd pl. Bencsik 
Mónika idézett szavait a bevezetőben, miszerint a bevásárló- 
központ építésével járó kellemetlenségek próbatétel elé 
állítanak minden érintettet. Előfordulhat, hogy az építkezés 
közvetlen közelében ideiglenes forgalomkorlátozásra, kisebb 
útlezárásokra vagy forgalomelterelésekre is fel kell készülni. A 
falun belüli útszakaszokon és a faluba vezető úton növekedni 
fog a zsúfoltság és a balesetveszély. Az építkezés konfliktus- 
helyzeteket teremt és sok türelmet követel majd, főleg a 
környék lakóitól. 

A rossz hír az, hogy az Ellenzőknek fel kell lészülniük arra, ha 
az Új Faluközpontban épülni fog egy Uszoda is. A nagyon rossz 
hír pedig az, ha ezzel együtt/utána egy Sportcentrum is épül 
esetleg. Az lesz az igazi Armageddon. Nem árt, ha már most lét- 
rehoznak az ellenzők egy facebook csoportot, nehogy 5-7-17 
évnyi fáziskéséssel kelljen rohanniuk az események után. 

Leszögezem: ha eddig nem derült volna ki, eleve ab-
szurdnak és képtelenségnek tartom, hogy kövér öt évvel a 
szerződések aláírása után, egy törvényességi szempontból 
soha meg nem kérdőjelezett szerződéskötéssel kapcsolat-
ban, egy lezárt és alapvető költségvetési kérdéseket meg-
bolygató témát népszavazásra bocsássanak. Ne nyomjuk el 
magunkban azonban a homo ludens-t és mozgassuk meg a 
fantáziánkat. Tételezzük fel, a népszavazáson győzelmet arat 
az ellenmozgalom. A falu elutasítja a beruházást. Ez a végered-
mény azonnal egy vállalhatatlan, reménytelen és kivédhetet-
len konfliktusba sodorja az egész önkormányzatot. A kiindu-
lási alap: Az Önkormányzat a demokrácia törvényeinek és a 
nép akaratának engedelmeskedve tárgyalóasztalhoz ül a CBA 
befektetőivel, akik ennek a földterületnek a magántulajdono-
sai. 

(a teljes 14 oldalas elemzést megtalálja a zordidok.blog.hu cí-
men)

Nagy Üzlet 
szerkesztői kiemelések egy elemzésből, 2015. 09. 25.
Kósa-S. Péter
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Nagykovácsi helyi építészeti-műszaki tervtanácsa a koráb-
biakban és most is fontos feladatának tekinti a Bánya és 
Kaszáló utcák sarkánál tervezett kereskedelmi, szolgáltató lé-
tesítmény, minél szélesebb aspektusokat feltáró vizsgálatát. 

Falu vagy város?
Az elmúlt évtizedekben egy alapvető vitát nem folytatott le 
a falu közössége, hogy merre tovább? Egy Budapest környé-
ki kis város legyen – amire több rossz példa is található a 
környéken – vagy egy kemény eszközökkel, és szabályokkal 
megvédett falu a cél, akár a falu saját gazdasági érdekei ellen 
is. Bizonyosan működésképtelen az a mentalitás, hogy „az 
én házam már felépült, ezután senki ne akarjon építkezni és 
ne járjon busz az utcánkban csak akkor, amikor én szeretnék 
utazni vele, viszont akkor a megálló legyen a házunk előtt”. 

Történelmi áttekintés
A kárpótlás során magántulajdonba került parcellákat az 
önkormányzat a Pók utca feletti szántó keleti részén fekvő 
ún. pedagógus földekkel cserélte el közel 15 éve. Tette ezt 
azért, mert a rendezési tervekben már az 1970-es évektől 
kezdve ide került kijelölésre az új településközpont. 
Nyilvánvalóan, már abban az időben is a falu főutcájának 
fejlesztési anomáliái vezették arra a tervezőket és dön-
téshozókat, hogy az új központot az eredeti – kastély és 
templom alkotta – tengelytől észak felé elhúzva az enyhe 
lejtésű mezőgazdasági területen jelöljék ki. Hiszen az ilyen  
léptékű létesítményeknek a településmagban történő 
beépítése arányvesztéshez és a meglévő térfalak, tömeg-
struktúrák „felrobbanásához” vezetnének. Milyen szerencse, 
hogy az 1940-es években az iskolánk kétszintes tömbjét is a 
főutcától, főtértől „visszalépve” valósították meg. A falu szer- 
kezetét a fő utca határozza meg, azon nincs igazi teresedés 
ahol központ képződhetett volna, hanem hol szélesebben 
hol keskenyebben szeli ketté a falut. A templom előtt sincs 
egy növekvő települést kiszolgáló tér ahol a középületeket 
el lehetett volna helyezni, így „érkezési” sorrendben állnak a 
különféle funkciók a fő utcán. A fő utca átalakulásáról sincs 
meg a konszenzus, itt is dolgozik a kettős, falu kontra kis-
város gondolkodás. Ez érezhető az utca beépítésében és ké-
pében, például „falusi típusú” házakba vannak beleerőltetve 
a kereskedelmi funkciók.  

Legyen-e és hol legyen a bevásárlóközpont?
A település mérete, társadalmi pozíciója, azaz a jelentős 
vásárló erő, nemcsak lehetővé, de szükségessé teszi ezt a 
fejlesztést. Természetesen elképzelhető lenne a különböző 
szolgáltató és kereskedelmi egységeket a településen szét- 
szórva elhelyezni, ennek azonban nagy hátránya lenne az, 
hogy nem lehetne egy „mozgással” elintézni a bevásár-
lásokat és egyéb ügyeket. A több „mozgás” több autózást, 
üzemanyag fogyasztást és környezetszennyezést jelent, va- 
lamint nagyságrendekkel nagyobb parkolóhely igényt.
Szóba került a településen kívül elhelyezett bevásárlóköz-
pont elméleti lehetősége. Ez ellen szól, hogy a lakott terü- 
leten kívül elhelyezett bevásárlóközpont egyrészt nehezen 
megközelíthető, valamint nem mindenki jár autóval. A 
buszozás plusz terhet jelent, a gyalogos és a kerékpáros 
közlekedés számára kedvezőbb a településen belüli el-
helyezkedés. Településünk régebben fiatal lakosainak bi-
zonyára kedvezőbb a település központjába gyalogolnia, 
mint messze a falu határába. Megemlítendő az is, hogy bár 

érvként felmerült, sok évtizedes urbanisztikai tapasztalat, 
hogy a településközponti kis boltokat nem a városban lévő 
bevásárlóközpontok, hanem pontosan a településen kívüli 
plázák elszívó hatása szokta tönkretenni.
A mostani terület mellett szól az is, hogy Nagykovácsi mérta-
ni középpontja is valahol itt van, amely az Arany János utcai 
játszótér környékén található. A leendő bevásárlóközpont, 
óvoda, bölcsőde terület lesz a kereskedelmi-létesítményi 
központ, a „szakrális” kulturális, szellemi tevékenységeknek 
pedig a főtér, a Templomtér és a Főutca ad lineáris teret.

Milyen legyen a bevásárlóközpont?
Természetesen a tervtanács ugyanazokat az elvárásokat 
fogalmazza meg, mint mindenki: Legyen jól használható, 
szép, környezetbe illeszkedő és azt nem zavaró.

Idézünk a tervezők tervismertetéséből:
A hangsúlyt a meglévő 3 elem (óvoda, bölcsőde, reformá-
tus templom) adta nagy kerethez, szerkesztési irányhoz való 
igazodással, ennek a keretnek az erősítésére helyezték, a 
táj behozásával a tömbbelsőbe, ott a „nomád”, természeti 
környezet meghagyásával, mert az nagy érték. Részben a 
terep alá kerülnek azok a funkciók, szolgáltatások, amelyek 
nem kívánnak megvilágítást. Így az épület a terepalakítás 
segítségével – igazodva a családi házas léptékhez – az utca 
felőli egyszintes magasságról le tud lépcsőzni a belsőben ki-
alakuló kétszintes látványhoz. 
A kis lépték az iskola felől is megismétlődik, így onnan 
belenézve a hatalmas telektömbbe, nem ordító jel az 
épülettömeg. De nagyon fontos az építészeti jel is, ami a 
tájékozódást segíti a területen, és fontos az építészeti vérfris-
sítés.  Új identitást kell adni a tömbnek, önálló karaktert, ami 
kontrasztban van a meglévő városszöveti elemekkel.
A terv finoman rámutat arra, hogy foglalkozni kell a tömb 
belsejével is. Ide épületet nem szabad tenni, ezt a terü- 
letet mindenképpen parknak kellene használni, akár valami 
funkcióval (szoborpark, kulturális események rendezése, 
stb.), esetleg névadó gondolattal, de mindenképpen rek- 
reációs területként használva. 
Az előző tervhez képest csökkent az épület mérete, így az 
ehhez szükséges parkolóhelyek száma (150) is lényegesen 
alacsonyabb, ami racionalizáltabb forgalomtechnikát ered-
ményezett. Ezek mind biztosítják azt, hogy a gépjármű 
forgalom nem fog torlódást eredményezni. Az áruszállító 
járművek érkezése, a rakodás saját telken belül történik, 
egy besüllyesztett, részben fedett udvaron. Az épületek 
alapterülete nettó 4400 m² területet jelent (az előző épület 
7000 m² volt), aminek a CBA az egyharmadát, vagyis 1600-
1700 m²-t tesz ki. Összességében most kevesebb a keres- 
kedelmi funkció, több a szolgáltatás, ami a tehergépjármű 
forgalmat is csökkenti, és racionalizálja a közlekedést.
A település vezetői részéről felmerült az a probléma, hogy 
a bölcsőde felőli oldalon tervezik az áruszállítást és árufoga-
dást. A tervezők és beruházó válasza szerint az árufogadás, 
a rakodás ugyan a bölcsőde felőli oldalon történik, de egy 
besüllyesztett, részben fedett udvaron, a bölcsőde felől mind 
tereprendezéssel, mind kertépítészeti elemekkel takartan, 
védetten. A CBA melletti oldalkertben intenzív zöldterület 
kialakítása szerepel, amely mellett, az önkormányzati telken 
az önkormányzat gyalogos közlekedési sáv kialakítását kép-
zeli el. 
A CBA épületének legbelülre, hátra kerülését a lakóházak 
felőli zajterhelés csökkentése, azok zavarásának minimalizá-
lása, mint beruházói elvárás és cél indokolja. Az úthoz legkö-
zelebbi funkció a legértékesebb, a Hivatal, mint közfunkciót 
ellátó intézmény ezáltal kulcspozícióban lenne a tömb ele-
jén.

Településközpontunk
Tervtanács
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Tisztelt Főépítész Úr, kedves Kollégák, 
köszönöm meghívásotokat, hiszen a téma építészetileg-város- 
építészetileg is nagyon érdekes. 
Alföldi György kiválóan összefoglalta a jelentkező konfliktusokat, 
melyek nagyobb része persze nem Nagykovácsi specifikus, de a 
település pozíciója, lakossági összetétele miatt különösen érzé- 
keny ezekre a problémákra.
A tervtanácson elhangzottak szerint a felmerült kérdések első 
része nem építészeti jellegű, elsősorban a funkció, a helyszín, a 
tervezett beruházás méretének indokoltságára vonatkoznak. A 
megismert előzmények és városépítészeti adottságok számomra 
bizonyították a következőket:
➧  a falu jó döntést hozott, amikor a tradicionális települési 

főutca tengely mögött, azzal már megteremtett, részben 
megteremtendő kapcsolatot tartva jelölte ki a közintézményi fej- 
lesztési területet, sőt ott tulajdont is szerzett. A fejlesztés ezen a 
területen – bár nem összefogott koncepció szerint – megindult.

➧  a területen jelen program szerint tervezett funkciójú létesítmé-
nyek mérete nem túlzó Nagykovácsi adottságaihoz viszonyítva

➧  a létesítmények építészeti léptéke bár meghaladja a környezet 
jellemző tömegléptékét, de szintén nem túlzó, sőt elkerüli a 

csapdát, ami egy nagyobb méretrendű funkció mesterséges fel-
darabolása hozna létre

➧  ugyanakkor szükséges még az épületegyüttes tágabb környeze-
tének, a fejlesztési terület egészének vizsgálata, a kapcsolatok, 
úthálózat véglegesítése

A már a konkrét építészeti megoldásra vonatkozó véleményem:
➧  előnyös a tervezett funkciókat tartalmazó tömegek összehangolt 

építészeti együttesként való kialakítása
➧  jó megoldás, hogy a terepviszonyok kihasználásával a kiszolgáló 

területek jórészt terepszint alá kerülnek, az épület szintmagassá-
ga a lakóterület felé csökken

➧  elegáns, visszafogott az építészeti tömeg és homlokzatképzés, 
a hegy lábánál nem kíván a közelebbi-távolabbi természeti 
környezetből erőszakosan kitűnni

➧  a lapostető használata relatív kisebb tömeg megjelenésével 
zárja le a funkcióból adódó nagyobb alapterületet, összehason-
lítva egy esetleges magastetős kialakítással, így az építészeti 
együttes nem konkurál a templom magastetős tömegével és az 
előző pont szerinti környezettel

➧  a további tervfázisokban következetesen és szigorúan meg 
kell őrizni a vázlattervi koncepció tisztaságát, nagy figyelmet 
kell fordítani a funkciókból fakadó és az építészeti megjelenést 
érintő igényekre, a gazdasági kiszolgálásra és megközelítésre  
és mindenképpen el kell kerülni a gépészeti berendezések váz- 
lattervi koncepcióban bemutatott tömeget meghaladó, abból 
kilógó kialakítását

➧  a jelenleg csak sémaszerűen kidolgozott épület előtti, nagyrészt 
parkolóként kialakított terület továbbfejlesztésére van szükség, 
térburkolatokkal, utcabútorokkal, zöldfelületekkel.

Lukács István
Ybl- és Pro Architectura díjas építész
felkért opponens véleménye



Tenisz
„Nagyon örültünk a kezdeményezésnek, hogy a  
gyerekek ezen a délelőttön megismerkedhettek 
azokkal a sportokkal, amiket eddig csak hallomásból, 
vagy a tévéből ismertek, de soha nem látták élőben  
és nem próbálhatták ki sehol azt, hogy hogyan is 
éreznék benne magukat.
Az is jó érzéssel töltött el, hogy egy pár tizenéves 
tanítványom, aki évek óta hozzám jár, lelkesen se-
gédkezett ebben .
Így velük együtt tudtuk megmutatni az érdeklődő 
gyermekeknek azt, hogy miről is szól ez a sportág. 
Élvezettel forgatták az ütőt, próbálták eltalálni és 
átütni a labdát a kis hálón, dobálták egymásnak és 
nagy örömmel szedegették, amit elütögettek. Volt 
aki ottragadt a nagypapával és egy fél órát is játszot-
tak együtt.
Egy gyermek jelentkezett is azóta, hogy szeretné 
ebben az  évben ezt a sportot választani, de hiszem, 
hogy jó reklámértékkel bírt ez a rendezvény minden 
sportág számára.
Köszönöm a szervezőknek: “

Anka Emese

Szent Sebestyén gyógyszertár
Gyógyszertárunk, mint ahogyan eddig minden év-
ben, a nagykovácsi Egészségnapon ingyenes vér- 
nyomás-, vércukor-, vérkoleszterin méréssel, BMI-
index (testtömeg index) méréssel várta a kedves 
érdeklődőket. Erre az eseményre felkértünk két or- 
vost (Dr. Kiss-Polauf Mariann Traumatológus, Orto-
péd szakorvos, Sportorvos és Dr. Trummer Zsófia 
Kardiológus, Diabetológus szakorvos) és egy ter-
mészetgyógyászt (Mészáros Judit: Schüssler arc- 
diagnosztika, életmód tanácsadás), hogy szűrő- 
vizsgálatokkal, illetve tanácsadással hozzák köze- 
lebb az emberek számára az egészséget, az egész-
ségesebb és tudatosabb életmódot. Nagy öröm-
mel vettük, hogy nagyon sokan részt vettek a 
szűrővizsgálatokon és reméljük, hogy mindenki sok-
sok élménnyel gazdagodva és még több hasznos 
tanáccsal a tarsolyában tért haza ezen a napon. 
Köszönjük szépen mindenkinek az érdeklődést és a 
részvételt!

Pecsétgyűjtés
„Siessünk, mert pecsétet szeretnék kapni!” – az 
elmúlt 5 napban minden nap ez volt a 7 éves első 
osztályos fiaim jelmondata – és bevallom örültem, 
hogy ilyen lelkesek, még a majd 2,5 km gyaloglást is 
bevállalták a Zsíroshegy tetejéről. A legjobban mégis 
a szombati sportnap villanyozta fel őket, ahova nem 
kis erőfeszítéssel sikerült elrángatnom őket. Minden 
lelkiismeret furdalásom nyomtalanul elszállt, amikor 
láttam őket kipirult arccal, ujj érzékelővel rohanni a 
tájfutó pontokhoz; a felfújható gumi lovakon ugrálni 
az öttusa akadálypályán; megfeszített izgalommal 
célozni és gólt lőni a kézilabda pályán István bácsi-
nak és csapzott hajjal rohangálni a floor ball pályán 
a bottal hadonászva labdát nem is érve. Ügyesség 
ide vagy oda, ez igazi mobilitási élmény volt, amit 
a sportedzők kedves, lelkes és türelmes hozzáállása 
csak fokozni tudott. Köszönjük a szervezőknek!

Bánfi-Klekner Bíbor

2015. szeptember 16. és 22. között egész heten át 
tartó programmal kapcsolódtunk az Európai Mobili-
tási hét országos felhíváshoz.
Az Önkormányzat a Kispatak Óvodával és a Nagyko-
vácsi Általános Iskolával közösen szerveztünk egy 
pecsétgyűjtő versenyt a csoportok és az osztályok 
között. Meghirdettük, hogy a gyermekek/diákok 
ne üljenek reggel autóba, helyette jöjjenek gyalog, 
bicajjal, görkorival, gördeszkával, rollerrel az oviba/
suliba és kapnak reggelente egy pecsétet. 
Nagyon megható volt látni, hogy a suli/ovi parkolója 
szinte üres volt, mert mi szülők (akik tehettük) ott- 
hon hagytuk autóinkat, és kapcsolódva a kezdemé-
nyezéshez ezen a héten jobban odafigyeltünk 
a természetre, védtük a környezetünket a káros 
kipufogógáz lecsökkentésével. Ezen kívül az egész-
ségünk érdekében mozgással kezdtük a napot! 
Szeptember 19-én egy Egészségnappal összekap- 
csolt Sportágválasztó napot tartottunk. Az Egész-
ségnap keretein belül szűrővizsgálatokon vehettünk 
részt, megkóstolhattuk az Elamen Rt. egészséges 
zöldségkrémjeit, amelyet az iskolai/óvodai közétkez-
tetésbe fog a cég bevezetni. Eközben a gyermekek 
kipróbálhattak 10 sportágat (kosárlabda, kézilabda, 
foci, öttusa, tájfutás, bringa, floorball, judo, karate, 
tenisz) hogy könnyebben eldöntsék, melyikre sze- 
retnének járni az év folyamán. 
A legkisebbeknek kipróbálhatták a KRESZ parkot és 
az önkéntes rendőrjeink segítettek a helyes közleke-
dés tanításában. Ezen kívül az Öttusa Szövetség egy 
ugráló-várral kedveskedett az ovis korosztálynak.
A gyermekek a sportágválasztón szorgalmasan 
gyűjtötték pecsétjeiket, mert a kipróbált sportágak 
helyszínein kaptak nyomdát a pecsétgyűjtő lapjukra. 
Az iskola győztes osztálya a 3.c.
Az óvóda győztes csoportja a Diófa csoport
Gratulálunk nekik!
Köszönetet mondjunk az ELAMENnek, a KÉSZENLÉ-
TInek a RENDŐRöknek és a sok önkéntes segítőnek 
is.

Szerepjáték a környezettudatosságért 
Az európai mobilitás hete alkalmából az iskola 6.a 
és 7.a osztálya rendhagyó drámajáték órán vehetett 
részt. Mindenki belebújhatott egy általa választott 
foglalkozást űző felnőtt bőrébe, majd a polgár- 
mester úr vezetésével megvitatták, hogy szüksége 
van-e a békés nagykovácsi lakosoknak közvetlen fel-
hajtóra a majdan megépülő M0-s úthoz. A gyerekek 
érveket és ellenérveket sorakoztattak föl, egymást 
próbálták meggyőzni, végül titkos szavazással hoztak 
döntést. Mindét osztályban győzött a „zöld” szem- 
lélet: a gyerekeinknek fontos a nyugalom, a friss 
levegő és a természet értékei.
Tartsuk ezt szem előtt, hiszen felnőttként tetteink 
nagy részével az ő jövőjüket és lehetőségeiket be-
folyásoljuk!

Pej Zsófi
Energiaklub, NATE tag
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Cédrus Patika
A tavalyi évhez képest azt tapasztaltuk, hogy ke-
vesebb idős ember érkezett a szűrűvizsgálatokra, 
ellenben  megnőtt a kisgyermekes családok szá-
ma. Nagykovácsi lakosai nagyon öntudatosak az 
egészségmegőrzés területén, odafigyelnek a maguk 
és gyermekeik egészségi állapotára. Persze mindig 
hozzá kell tenni, hogy az ilyen rendezvényekre álta-
lában azok jönnek el, akik elkötelezettek az egész-
séges életmód irányában. 
Sokféle szűrővizsgálatot lehetett igénybe venni 
gyógyszertárunk jóvoltából. Bőrgyógyászunknál 
az anyajegyeket lehetett megvizgáltatni, és nagy 
örömünkre idén senkinél nem találtunk kóros elvál-
tozásokat. Gyógytornász kollégánk a gyermekek ál-
lapotfelmérését végezte, ezzel segítve  a szülőknek a  
legideálisabb sportág kiválasztását. Vércukor és vér- 
nyomás mérésre közel nyolcvanan jelentkeztek, és 
szerencsére itt sem találtunk senkinél aggodalomra 
okot adó adatokat. A BMI vizsgálaton is csak néhány 
olyan eset fordult elő, akiknél már érdemes odafi-
gyelni, hogy később nem alakuljon ki a súlyos túlsú-
lyosság. Nagy sikernek örvendett a Schüssler-féle 
arcdiagnosztikai vizsgálat, amely az ásványi anyagok 
hiányát képes feltérképezni az arcvizsgálat segítsé-
gével. Idén egy különlegességgel is készültünk az 
Egészségnapon résztvevő felnőtteknek. Egy kvíz 
kitöltését kértük tőlük, amelynek megoldása az év 
gyógynövénye a galagonya volt. Nagy örömünkre 
sokan játszottak velünk és reméljük a játék örömén 
túl hasznos tudás birtokosai lettek.

Mi kell ahhoz, 
hogy elkezdjünk terepkerékpározni?
A szeptember 19-i sportágválasztón egyesüle- 
tünk is bemutatót tartott, és módot adtunk az 
érdeklődőknek is hogy kipróbálják kerékpáros kész-
ségeiket. A leghasznosabb, ha leírom a leggyakrab-
ban feltett kérdések válaszait.
Hány éves kortól érdemes elkezdeni az edzéseket?
A kisebb gyerekeknek (általában 8 év alatt) létre-
hoztunk egy előkészítő foglalkozást. Erdei Sándor 
testnevelő tanár úr tartja, heti 1 alkalommal. Vele az 
iskolában lehet felvenni a kapcsolatot. 
A nagyobbaknak, felkészültebbeknek pedig az edzé-
seinket érdemes látogatni. Ide  annak érdemes eljön-
ni, aki magabiztosan tud kezelni egy legalább ”24-es 
kerekű biciklit, és jó tempóban fel tud vele biciklizni 
mondjuk a faluközponttól a Zsíros hegy tetejére. 
Nekik azt tanácsoljuk, hogy jöjjenek el egy edzésre, 
próbálják ki (kedd vagy csütörtök 17 órakor az iskola 
Nagyszénás utcai kapujánál). Ha sikerül a próba, ak-
kor szívesen várjuk a beiratkozását. 
Milyen biciklire van szükség?
A legelején megfelel egy egyszerűbb terepkerékpár 
is. Legalább ”24 colos kereke legyen, működjön raj- 
ta a fék, a váltó, és ne legyen rajta semmi, ami nem 
szorosan a kerékpározáshoz kötődik (pl. sárhányó, 
kitámasztó, csomagtartó – nálunk ezek baleset-
veszélyt okozhatnak). Legyen rajta viszont kulacs- 
tartó, kulaccsal. Komolyabb kerékpárra csak egy bi-
zonyos szint elérése után van szükség, ha az ember 
versenyszerűen szeretné folytatni ezt a sportot. 
Hogyan öltözködjünk, mit vigyünk magunkkal?
Rétegesen, szezonnak megfelelően kell öltözni. 
Mindenképpen zárt cipőben (szandál kizáró ok), 
és lehetőleg ne farmer nadrágban, mert abban ne-
héz mozogni. Ha valakinek még nincs kerékpáros 
ruházata, akkor ősszel a legideálisabb egy elasztikus 
futónadrág, vagy egy melegítő nadrág, felülre póló, 
időjárástól függően hosszú ujjú felső, és széldzseki 
vagy melegítő felső.
Mennyibe kerül az edzés?
A havi tagdíj hatezer forint. Ezért cserébe hetente le-
galább 2 alkalommal jó minőségű edzést nyújtunk, 
télen nyáron. És bátorítunk minden tagunkat, hogy a 
lehető legtöbb edzésre jöjjön el.
A kicsik felkészítő foglalkozása havi háromezer fo- 
rintba kerül.
Mit csinálunk az edzéseken?
A kerékpáros szezon tavasztól őszig tart. Ekkor min-
dig kerékpáron ülünk. Télen, az alapozó-felkészü- 
lési időszakban pedig elsősorban az atlétika jellegű 
edzések a jellemzők (futunk, tornatermi edzéseket 
tartunk, edzések végén labdajátékokkal). Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeket kima-
gasló színvonalon megtanítsuk kerékpározni. Foko-
zatosan egymásra épülő gyakorlatokkal, és sok-sok 
gyakorlással Ez biztonsági kérdés, és megalapozza a 
későbbieket. Jó mozgás, jó társaságban, jó levegőn. 
Aki pedig komolyan gondolja, és versenyezni sze- 
retne, annak módja van nálunk intenzíven edzeni. Az 
elérhető legjobb edzőket foglalkoztatjuk.
Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akiknek 
felkeltettük az érdeklődését. A „kicsik felkészítésére” 
Erdei Sándor testnevelő tanár Úrnál lehet jelentkezni 
(általános iskolában), a nagyobbak edzésére pedig 
nálam, a bringaedzes@gmail.com email címen.

Gerely Gábor

Karate 
A Buda és Környéke Sportegyesület Karate szak- 
osztálya 8 éve sikeresen működik Nagykovácsiban.  
Elsősorban a helyi gyermekek járnak az edzésekre, 
de látva a Karatéban a gyermekükkel az együtt 
sportolás jelentőségét, csatlakoztak hozzánk szülők, 
felnőttek is. A Karate sokoldalúságát bizonyítja, hogy 
a hozzánk járó gyerekek az iskolában is jobban telje-
sítenek, tehát a nyilvánvaló fizikai előnyök mellett a 
szellemi, pszichés képességeik is fejlődnek. A Karate 
mozgásanyagának gyakorlására bizonyíték, hogy 
korra és nemre való tekintet nélkül bárki bármikor el-
kezdheti és a számára legmegfelelőbb mozgásrésze-
ket gyakorolhatja.
Az egészségnapot és a hozzá hasonló sportnapokat 
nagyon fontosnak és hasznosnak tartom, hisz az em-
berekhez csak a személyes kontaktusok révén lehet 
eljutni és megismertetni velük a sportlehetőségek 
helyi palettáját. 
Köszönjük, hogy értékes szervezői munkájukkal 
hozzájárulnak ahhoz hogy az emberek egész-
ségesebb életet élhessenek.

Sáry Balázs, vezető edző

Tájfutás
Ez az érdekes és jó fizikai álloképsséget igénylő sport 
tökéletes lehet mindenki számára a kisgyermekektől 
kezdve  az idősebb generáció tagjaiig. Nagyon jó 
lehet olyan gyermekek számára, akik szívesen töltik 
idejüket a szabadban vagy pont azoknak, akik sokat 
vannak zárt térben és szeretnének kiszabadulni. Ez 
egy nagyon befogadó és elfogadó sportág, amely  
mindenkit szívesen lát a tagjai között és azok 
számára is jó lehetőséget kínál a mozgásra, akik nem 
szertnének versenyszerűen sportolni. A tájfutást már 
egészen kicsi, azaz nyolc éves kortól ajánljuk a spor-
tolni vágyó gyerekeknek, a felső korhatár pedig nincs 
definiálva. A sportnak természetesen a gyerekek 
átmozgatása a fő célja, de emellett a tájékozódási, 
mentális képességet is fejleszti. A modern kor 
vívmányait használva ma már például a gyerekek 
GPS órák segítségével jutnak el a kitűzött célokig és 
a technika segítségével önmaguk tudják eredmé-
nyeiket ellenőrizni. Az edzések során szóba kerülnek 
az állatok és a természetben található egyéb érde-
kes dolgok is. A tájfutó szakosztály fő célja, hogy a 
Nagykovácsiban élő gyerekek megszeressék a spor-
tolást, és minél több időt a szabadban töltsenek. 

Újraélesztés
Két próbababán gyakorolhatták a gyerekek az 
újraélesztés technikáit. A segítők útmutatása alapján 
megtanulhaták, hogy mi a teendő abban az esetben, 
mikor valakinek leáll a légzése és szívmasszázst kell 
alkalmazni. Persze kisgyermekektől nem várható, 
hogy ténylegesen alkalmazzák az életmentő tech-
nikákat, de a felsőbb osztályosok akár már ténylege- 
sen is tudják a megszerzett tudást használni, a kiseb-
beknél pedig az a cél, hogy ne pánikoljanak be egy 
eset láttán hanem hívjanak segítséget.

Papp Bernadett, Schmal Dorka, Balássy Dávid

Nagykovácsi Önkéntes Segítők az Egész-
ségnapon
Korponai Andrea, Horánszky Ottó és Ho- 
ránszky Ottóné, Szombati Edit, Lesti Ágnes, 
Harsányiné Rita, Nagyné Györgyi,  Fábos Éva, 
Visy Ferenc
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NATÜ hírek

MEGÚJUL ÉS EREDETI FELADATAIRA 
KONCENTRÁLHAT A JÖVŐBEN
A NATÜ
 
2015. október 1-től – Képviselő-testületi döntés alapján – a Kis-
patak Óvoda, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, a Polgár- 
mesteri Hivatal, valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szol-
gálat működtetési feladatai a NATÜ-től visszakerülnek az intézmé-
nyekhez.
Az általános iskolát leszámítva, a konyhai dolgozók és a takarítást 
ellátó munkatársak, valamint a gondnokok és a karbantartók az in-
tézmények állományába és az intézményvezetők közvetlen irányítása 
alá kerülnek. 
A szervezeti átalakítást követően, az eddigieknél erőteljesebben 
koncentrálhatnak a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit 
Közhasznú Kft. (NATÜ) munkatársai azokra a feladatokra, amelye- 
ket Nagykovácsi lakossága és az Alapító Önkormányzat természe-
tes igényként elvárhat, illetve eredetileg tervezett. 
Ez az – önkormányzat és a NATÜ vezetőinek egyeztetésével történő 
– ésszerű döntés és végrehajtás, az intézményekben hatékonyabb 
munkát s összességében költségmegtakarítást eredményez.
A szervezeti változások messzemenően szolgálják az óvoda és a 
bölcsőde intézményekbe járó gyermekek, valamint a település egyik 
központi kulturális és közösségi színterét megtestesítő Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásait igénybevevő lakosság érde-
keit, illetve a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátását. 
Az óvodai és a bölcsődei nevelésben, gondozásban fontos szerepet 
játszó étkeztetést lebonyolító dolgozók közvetlen irányítását az adott 
intézményvezetők hatékonyabban s – az aktuális helyzetekhez igazít-
va – rugalmasabban meg tudják oldani és ugyanez érvényes karban-
tartói, gondnoki és takarítói munka végzésére is.
Az átszervezésről szóló Alapítói döntést elsősorban az alapozta 
meg, hogy a NATÜ idén tavasztól megválasztott, új ügyvezetője, a 
polgármesteri és az alapítói felkérésnek, elvárásnak megfelelően 
– szakemberek s a Képviselő-testület által megbízott Felügyelő 
Bizottság aktív bevonásával és iránymutatásaival – átvilágította a 
társaság korábbi és aktuális gazdálkodását, az alapfeladatokhoz 

képest kibővített tevékenységi körét és 
működését. Az erről összeállított – és a 
képviselőtestület elé terjesztett – időszaki 
beszámoló tényszerűen tartalmazza az ed-
dig elért eredményeket, hiányosságokat 
és a változtatáshoz, illetve a hatékony 
működéshez szükséges javaslatokat.
A NATÜ a mostani „portfóliótisztítását” 
követően, koncentráltabban és hatéko- 
nyabban láthatja el azt a feladat-együt-
test, melynek folyamatos elvégzésére 
eredetileg létrehozták a társaságot.
Így a település köztereinek, parkjainak, telkeinek, a füves sportpályá- 
nak, a játszótereknek a gondozását, karbantartását, a temető- 
üzemeltetést, számos vagyonkezelési feladatot, valamint az általános 
iskola üzemeltetését.
A közeli tervek között szerepel például az általános iskola látványo- 
sabb, biztonságosabb közeget nyújtó – nemcsak a délelőtti órákban, 
hanem a délutáni és esti időszakban is biztosított – gondnoki, kar-
bantartói tevékenységének újraszervezése, valamint a lakosság-
nak kiterjedtebb szolgáltatást nyújtó NATÜ tevékenységi körök 
újragondolása.
A közterületek, közterek rendszeres karbantartása, a fák, bokrok 
gallyazása, ápolása, az önkormányzatokhoz tartozó vízelvezető 
árkok, utak tisztítása csak úgy lehet látványos és eredményes, ha ál-
landóvá és megbecsültté válik a közterületen dolgozók csoportja, il-
letve a minőségi munkavégzéshez szükséges alapvető, karbantartási 
feladatokat ellátó, korszerű eszközparkot – a megfelelő anyagi forrás 
birtokában – végre sikerül beszerezni.
Ez szolgálná a zavartalanabb, biztonságosabb közlekedést a telepü- 
lésen, valamint növelné a lakossági elégedettséget is.
A NATÜ ügyvezetője az időszaki beszámoló alapján, arra is kapott 
felhatalmazást, hogy – az év utolsó negyedévében – egy olyan 
jövőképet vázoljon föl és egy olyan megvalósítható stratégiát 
alakítson ki a NATÜ tevékenységére, amely lehetővé teszi, hogy a 
társaság – a szükséges anyagi források birtokában – megvalósíthas-
sa azokat.
Mindezt természetesen úgy, hogy – az igények és a lehetőségek 
figyelembevételével – összhangban legyenek Nagykovácsi 
Önkormányzatának terveivel és a megvalósítás eredményeként 
a mindennapokban még élhetőbb, még tisztább s még vonzóbb, 
komfortosabb legyen a település.

Megújul a NATÜ
Kántor Ágnes a NATÜ ügyvezetője

A NATÜ felhívja az érintettek figyelmét, hogy az 1999. évi XLIII. törvény 
és a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 
6/2009. (II.23.) számú rendelete értelmében, a községi temetőben a 
koporsós sírhelyek megváltási ideje – a temetéstől számítva – 25 év, 
az urnasírhelyeké és urnafülkéké 10 év.
Mind a megváltás, mind az újraváltás a temető üzemeltetőjénél: a 
NATÜ-nél kezdeményezhető.
A temetési hely és az újraváltás díját, a temetői létesítmények, szol-
gáltatások igénybevételét, a temetkezési szolgáltatók által fizetendő 
díjakat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 
a fenti rendelet módosításával, 2015. május 1-vel szabályozta. 
(A rendelet teljes terjedelmében a temetőgondnoknál megtalálható.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2015-ben az alábbi időpontokig 
történt temetések után lehet illetve szükséges az újraváltást igé-
nyelni az üzemeltetőnél:

• 1990: koporsós és kriptában történő temetés
• 2005: urnafülkés, urnasírhelyes temetés

A fentiek alapján – a jogfolytonosság fenntartása érdekében –  
kérjük a hozzátartozókat, hogy az újabb megváltással kapcsolatban 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket! Ehhez egyrészt személye- 

sen is tájékozódhatnak a temetőgondnoknál, másrészt az idén lejáró 
sírhelyeken – emlékeztetőül – egy matricát helyezünk el, ami az adott 
sírhely újraváltásának szükségességét jelzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2015. év előtt lejárt temetkezési 
helyek esetében az üzemeltető köteles gondoskodni a kiürítési 
időpontok megjelöléséről.

A temetőgondnok és a NATÜ irodájában, a temetőüzemeltetéssel 
foglalkozó munkatárs készségesen segít az érdeklődőknek a temetőt 
érintő általános, valamint a megváltással kapcsolatos konkrét kér-
désekre.

Temetőgondnok: Nagy Attila
Cím: Nagykovácsi köztemető (Sport utca)
Telefon: 06/30/190-9274

NATÜ-iroda: Bacsó Gábor
Cím: Nagykovácsi, Pók utca 58.
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 8:00 – 14.00 óra között
E-mail: bacsogabor.natu@nagykovacsi.hu
Telefon: 06/30/408-2731

Felhívás sírhelyek újraváltására
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NATÜ hírek

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. munka-
társai nevében megköszönöm rugalmas, segítő együttműködésüket 
az új étkeztetési rendszer beindításával kapcsolatban.
Köszönjük a bevezetéssel járó nehézségek során tanúsított türelmüket 
és megértésüket és, hogy – tudomásul véve az Önkormányzat kérését 
és érdekeit – még időben, a hiányzást megelőző nap 9 óráig írásban 
lemondják gyermekeik étkezését. 
Munkatársainkkal továbbra is azon dolgozunk, hogy gyermekeik és 
Önök megelégedéssel vehessék igénybe az Önkormányzat által biz-
tosított gyermekétkeztetést.

Kedves Nagykovácsi Szülők! A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 
(NATÜ) megbízható GONDNOKOT keres az általános iskolába

A jelentkezők az önéletrajzokat a kantor.agnes@nagykovacsi.hu  
email címre, illetve a 2094 Nagykovácsi Pók u. 58.sz. alatti NATÜ 
irodába juttathatják el. Személyesen érdeklődni a 06-26-355-159-
es telefonszámon lehet.

A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
(NATÜ) dolgozókat keres 8 órás közterületi munkára.

A jelentkezők az önéletrajzokat a kantor.agnes@nagykovacsi.hu  
email címre, illetve a 2094 Nagykovácsi Pók u. 58.sz. alatti NATÜ 
irodába juttathatják el. Személyesen érdeklődni a 06-26-355-159-
es telefonszámon lehet.

Már lehet jelentkezni az 
EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉTRE  

– nyilatkozta Tanka Eszter, településünk lakója,  
az Európai Hulladékcsökkentési Hét  

magyarországi projektvezetője
 
Idén november 21-29. között kerül megrendezésre a nemzetközi akciósorozat, amelyre bárki jelentkezhet, aki szeretné saját hul-
ladékcsökkentési ötletét a gyakorlatban is megvalósítani. A kezdeményezéshez csatlakozni a kampány weboldalán, a www.hul-
ladekcsokkentesihet.hu oldalon lehet november 6-ig.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében szervezik meg a kontinensen. Hazánk immár ötödik 
alkalommal csatlakozik a kezdeményezéshez. A kampány keretében önkéntesek saját ötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a 
hulladékkeletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újra-
hasznosításának (szelektív hulladékgyűjtés) fontosságára.

Mit adhat neked a Héthez való csatlakozás?
Megvalósított akciód során olyan tapasztalatokat szerezhetsz, olyan élményekhez és tudáshoz juthatsz, ami alapvetően meghatározhat-
ja a mindennapjaidat. Rájössz, hogy a környezetvédelem, fenntarthatóság, hulladékcsökkentés nem megfoghatatlan, hanem konkrét, 
kézzel fogható dolgok, amelyeket minden egyes döntéseddel Te magad is befolyásolhatsz nap mint nap.
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy bolygónk erőforrásai végesek, és nem szennyezhetjük a végtelenségig a környezetet, amelyben 
élünk. Ha jót akarunk magunknak, változtatnunk kell a szokásainkon.
Sőt, a Hét kapcsán számos olyan megoldást ismerhetsz meg, aminek segítségével több marad a pénztárcádban. Sőt, akár új ötleteket is 
kitalálhatsz, és azokra mások figyelmét is felhívhatod!
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét legeredményesebb, legjobb akcióit Magyarország minden évben benevezi az Európai Hulladék- 
csökkentési Díjra.

Központi téma 2015-ben
Az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek minden évben van egy központi témája, idén ez a „Hozz ki többet kevesebből!”gondolat, amely- 
nek lényege, hogy minél kevesebb erőforrás felhasználásával érjük el ugyanazt az eredményt. Ez jelentheti többek között tárgyak 
kreatív újrahasználatát, eszközök kölcsönadását, bérlését a megvásárlásuk helyett, termékek vásárlása helyett szolgáltatás nyújtását (pl. 
ökodizájn és/vagy kreatív újrahasználatiworkshop/ verseny; kávézó és szerviz, közösségi szerviz).

Hogyan csatlakozhatok?
A kezdeményezéshez csatlakozni lehet a központi témához kapcsolódó ötletekkel, de bármilyen más kreatív, a hulladékkeletkezés 
megelőzését, a keletkezett mennyiség csökkentését, a termékek újrahasználatát, valamint a hulladékká vált anyagok újrahasznosítását 
elősegítő ötlet megvalósítható kampányhoz hat kategóriában lehet csatlakozni, ezek az
➧  államigazgatási szerv, hatóság;
➧  egyesület, civil szervezet;
➧  gazdálkodó, ipari szervezet;
➧  oktatási intézmény;
➧  magánszemély;
➧  egyéb szervezet (egyházak, kórház, idősek otthona, kulturális központ, 

stb.).
Regisztrálni a kampány weboldalán, a www.hulladekcsokkentesihet.hu 
oldalon lehet november 6-ig.

Számítunk Nagykovácsi közösségeinek aktív részvételére is az Európai 
Hulladékcsökkentési Héten!
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Civilek

Senki sem külön sziget; minden ember egy rész a kontinensből,  
a szárazföld egy darabja; ha egy rögöt mos el a tenger, Európa lesz  
kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el vagy barátaid 
házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy 
vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: 
érted szól.”

John Donne
„Büszke európaiak – Az aktív polgárság fontossága” címmel nemzet-
közi műhelyt rendezett a Linum Alapítvány 14 országból érkezett 
partnereivel 2015. szeptember 11-én és 12-én Nagykovácsiban, az 
ÖREGISKOLÁBAN.
Előzmények
Nem véletlenül szerepel a „nemzetközi” szó alapítványunk nevében, 
illetve a „nemzetközi együttműködés” az alapító okirat 2001-ben meg-
fogalmazott céljai között. Ez egy jól hangzó, sokat ismételt közhelynek 
tűnhet így önmagában, de ha meggondoljuk, hogy előítéleteinktől, a 
sztereotípiák használatától úgy szabadulhatunk meg leggyorsabban, 
legkönnyebben, ha találkozunk egymással, ha megismerjük egymást. 
2004. – Az 5. Linum Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódóan hazai és 
külföldi alapfokú művészeti iskolákkal (12) bonyolítottunk le sikeres 
találkozót Linum Junior – Találjuk ki a jövőt! címmel Nagykovácsiban 
a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) támoga-
tásával. Ennek sikerén felbuzdulva 2004 óta 
folytatjuk az együttműködést külföldi és 
hazai partnereinkkel a legkülönbözőbb terü- 
leteken. Azóta 14 pályázatunkat talált  támo-
gatásra méltónak az IVF (http://visegradfund.
org/home/). 
2010. Megszállottak – V4-es partnereink-
kel közösen interjúkat készítettünk olyan 
sikeres projektvezetőkkel, akik lelkesedé-
sének köszönhetően álmokból, ötletekből 
sikeres nemzetközi projektek valósultak 
meg a visegrádi országokban. Ettől kezdve 
programjaink keretében az AKTÍV POLGÁR 
szerepével foglalkozunk. Hiszen ahogy ezt 
megfogalmaztuk „a jól működő demokráciák 
lényeges alapfeltétele az aktív polgár.”

Meggyőződésünk, hogy a vasfüggöny 1989-ben történt lebontása, 
majd a kommunista rezsimek bukása után a POLGÁR szerepe jelentősen 
megnőtt Közép-Európában. 
A 2013-ban elkezdett sorozatot az idén is folytattuk a CEI – Közép 
Európai Kezdeményezés (http://www.cei.int/) támogatásának kö- 
szönhetően. A „Büszke európaiak – Az aktív polgárság fontossága”  
című rendezvényünk igen sikeresnek bizonyult köszönhető a választott 
témáknak, jól előkészített bemutatóknak, és partnereink aktivitásának.
Egy részt türelmetlenség tapasztalható a különböző országokból 
érkezett fiatalok részéről. Szeretnék, ha gyorsan „utolérnénk” a fej- 
lett demokráciákat, megfeledkezve arról, hogy ez a több tényezős, 
bonyolult folyamat igen időigényes. Másrészt egy fajta naivitást, cso-
davárást tapasztalhatunk. Sokan hiszik azt, hogy majd valami külső erő, 
pl. az EU megoldja saját belső problémáinkat
A migrációs hullám, az „invázió” felkavarta a kedélyeket Európában. En-
nek ellenére számunkra természetes, hogy az együttműködésnek nincs 
alternatívája. Csak a tolerancia, a mások tisztelete vezethet a jelen, jövő 
problémáinak békés megoldásához.
Ui. Honlapunkon hamarosan részletes beszámolót olvashatnak: 
http://linumfoundation.eu/active-citizenship 

„Ugyanabban a hajóban evezünk”
Szomolányi Attila

Nemrégiben kaptuk a szomorú hírt: otthonában 
92 évében csendesen eltávozott a földi létből 
Teremtőjéhez dr. Gedeon Sándor, vagy akik ismerték 
és szerették, azoknak csak egyszerűen Sanyi bácsi. 
Szinte polihisztori tudásával mindenkinek segített, 
akinek szüksége volt rá, és amíg erejéből tellett. Mint 
európai szabadalmi-, európai védjegy- és design 
ügyvivő, okleveles jogász, villamosmérnök, mér- 
nök-közgazdász tevékenykedett aktív életében. Több 
mint 40 éven át volt szabadalmi ügyvivő, a magyar 

szabadalmi szakma doyenjeként tiszteli. Több tekintélyes magyar és 
nemzetközi szakmai szervezetnek volt tagja, számos publikáció szerzője: 
még 2014-ben is jelent meg cikke a Jogi Fórumban. Évtizedeken át volt 
iparjogvédelmi egyetemi oktató. 
Községünkbe 1979-ben költözött családjával. Az 1989-90-es rendszervál-
tozás idején tevékenyen részt vett a község közéletében, aktív tagjaként 
a helyi Ellenzéki Kerekasztalnak, mely az önkormányzati választások 
előkészítése céljából alakult. Az új Önkormányzat képviselőtestületét 
jogászként segítette.
Alapító tagja és elnöke volt az 1990. május 22-én megalakult Keresz- 
ténydemokrata Néppárt helyi szervezetének. Éveken át (1991-től 1997-ig) 
szerkesztette és írta egyik alapítójaként a KDNP helyi információs kiad-

ványát, a Nagykovácsi Harangszót, mely néhány politikai tartalmú íráson 
kívül nagy terjedelemben foglalkozott a község aktuális ügyeivel. A lap 
megjelenéséhez Sanyi bácsi anyagilag is hozzájárult. Jogi tanácsadója volt 
a Harangszó alapítványnak.
Nevéhez fűződik a napjainkban is működő Fejér György Szociális Alapít-
vány elindítása és az Alapszabály megalkotása. Több éven át az alapítvány 
kuratóriumi tagja is volt: tanácsaival, szorgalmas és odaadó tevékenysé-
gével segítve annak működését. Mindezt szeretettel, türelemmel, térítés-
mentesen, hivatali munkája mellett végezte közösségünk érdekében.
Mindvégig, amíg 1998-ban vissza nem költözött feleségével a fővárosba, 
elkötelezett hívő keresztényként tevékeny tagja volt a Katolikus Egyház-
községnek, készségesen együttműködött plébánosával. Segítette, támo-
gatta, barátként jótanácsaival ellátta és erősítette a helyi keresztény közös-
séget. 
Sanyi Bácsi még megérhette, hogy áldozatos munkája elismerésekép-
pen az idén Szent István ünnepén Nagykovácsi Önkormányzata díszpol-
gári kitüntetést adományozott neki, amit a falu őt ismerő lakosai őszinte 
örömmel fogadtak. Gyenge fizikai állapota miatt nem lehetette szemé- 
lyesen jelen az eseményen, így leánya vehette át a kitüntetést, aki édes- 
apja köszönő sorait meghatottan olvasta fel. 
Derűs, csendes, szeretetreméltó személyiségének emléke megmarad 
lelkünkben.
Isten Veled, Sanyi Bácsi!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata dr. Gedeon Sándort, Nagyko-
vácsi Nagyközség Díszpolgárát saját halottjának tekinti, egyben őszinte 
részvétét fejezi ki családtagjai számára. 

Elhunyt Sándor Bácsi
Janits Béla
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Nagykovácsi közösség

Nemrég a helyi pékségben újra találkoztam egyik kedves szomszé-
dommal és örömmel értettünk egyet abban, hogy a nyár elmúltával 
ismét megélénkül az utcánkban az élet, kezdődik újra a szomszédo-
lás, újra látjuk azokat a barátainkat, akikkel nyáron sokkal ritkábban ta-
lálkoztunk. Az összetartás, a kapcsolatok ápolása, az együttlét igénye, 
az élmények megosztása, a közös szórakozás iránti vágy hozta létre 
hat évvel ezelőtt a minden év szeptem- 
ber első hétvégéjére meghirdetett Nem- 
zetközi Árvácska Fesztivált. Összegyűlnek 
ilyenkor az Árvácska utca lakói 0–100 éves 
korig, mindenki saját ételkölteménnyel, 
süteményekkel, saját borral, kedvenc ita-
laival készül és hosszan nyújtózik a telkek 
előtt a terülj-terülj asztalkám. És hogy 
miért nemzetközi? Van utcánkban mo-
zambiki származású állandó lakos, csalá-
dunk kanadai rokonsággal érintett ígyhát 
a megjelentek tiszteletére hívjuk nemzet-
közi fesztiválnak.
Idén a hűvösebb idő miatt talán kicsit ke-
vesebben voltunk, alig 40 gyermeket és 
felnőttet számoltam, de ettől még egyál-
talán nem éreztük rosszul magunkat, sőt! 
A gyerekek hihetetlen lelkesedéssel és 
lendülettel vetették bele magukat a sor-
versenyekbe, ahol közösségi felajánlásból 

származó díjakért küzdöttek zsákban futás, vizes lufi dobás, tyúklé-
pés, célbadobás és lufitaposás versenyszámokban, szinte vérre ment 
a vetélkedés a focilabda alakú pinjáta szétpüfölésében és a kihulló 
csokik, cukrok összegyűjtésében, a felnőttek pedig szellemi tudásu-
kat fitogtathatták a Kit tud többet...? vetélkedő során. Sajnos az idén 
a késői kezdés,  a hűvösebb idő és a korai sötétedés miatt az egyéni 
műsorszámok elmaradtak, de jövőre majd biztosan ismét lesz néhány 
színpadra fellépő család egyedi produkcióval, még egy kisfilm be-
mutatása sem elképzelhetetlen az Árvácska utca lakóival... Jó volt így 
együtt, éjfélen is túl nyúlt a csendes beszélgetés, mulatozás és más-
nap morzspartikkal zártuk a fesztivált.  

VI. Nemzetközi Árvácska Fesztivál
Bánhegyi Andor főszervező

Régen az volt a megszokott, hogy a  
falvakban lakók kertjükben zöldsé- 
get termesztettek, családjuk ellátásá- 
ra. Az utcára néző előkertekben több- 
nyire virágok voltak, hátul pedig a 
veteményeskert helyezkedett el. Az 
idők során azonban leszoktunk a zöld- 
ségtermesztésről, mivel ma már a nagy- 

áruházakban, zöldséges boltokban mindent meg tudunk vásárolni, 
sokszor olcsóbb is, mintha magunk termelnénk. Más kérdés, hogy  
ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek milyen az íze, honnan 
származik, mennyi káros vegyszermaradvány van rajtuk.
Ezen a tendencián kívánt változtatni Kovács Szilvia, Karcag alpolgármes-
tere, amikor 2012-ben elindította a „Legszebb konyhakertek” 
programot.
2015-ben már 80 település több mint 200 kertje csatlako-
zott a programhoz, köztük – idén először – Nagykovácsi 
is. Tavasszal a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő 
Egyesület (NATE) nevében felkerestem Polgármester Asz- 
szonyt, aki örömmel vállalta, hogy községünk is csatlakozzon 
ehhez a szép kezdeményezéshez. 
A verseny 4 kategóriában került meghirdetésre: normál  
(50 m2 felett), mini (50 m2 alatt) balkon és közösségi kert. 
Összesen nyolcan jelentkeztek, négyen a mini, hárman a 
normál és a Kispatak Óvoda Barack-Dió-Gesztenye és Málna 
csoportja közösségi kert kategóriában.
A zsűri tagja voltak: Bánóczi Margit, Fábos Éva, Karlócainé  
dr. Bakai Eszter és jómagam (Vojczek Judit). A kertek be-
járására két alkalommal került sor, melyek során számos fotót 
készítettünk. Nehéz dolgunk volt a döntés során, mert mind-
egyik kert nagyon szép, mindegyikben volt valami egyedi, 
valami különleges.
Külön öröm volt mindannyiunk számára, hogy a nevezett kerteket jórészt 
bio módszerekkel művelik
A helyi díjak átadására augusztus 15-én a Búcsún került sor, melyeket 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony nagy örömmel adott 

át. Ugyanekkor a NATE vetőmag csomaggal kedveskedett minden 
versenyzőnek, melyeket Bárdos Zsuzsa, a NETE elnöke adott át. (A díjak 
átadása megtekinthető az Önkormányzat honlapján)
A kategóriák I. helyezettjeit jelöltük az országos díjra. Köszönet Kalo- 
csay Károlynak, aki az országos díjra jelöléshez profi képeket készített a 
kertekről. Sajnos idén nem a mi jelöltjeink közül kerültek ki az országos 
győztesek.
Elkészült egy kisfilm, amely bemutatja a programban résztvevő kerteket. 
Ez megtekinthető az Önkormányzat honlapján és majd a NATE honlap-
jára is fel fog kerülni.
Külön öröm, hogy a kertek művelői között már megindult a tapasztalat- 
csere. Tervezzük egy kertbarát kör elindítását, ahol nemcsak tapasztala-
tot, hanem vetőmagot, palántákat is cserélhetünk majd.

Nagykovácsi jövőre is csatlakozni kíván a programhoz. Reméljük, 
jövő nyáron sokkal több kertet látogathat a zsűri. Figyeljék tavasszal a  
verseny kiírását. A program teljes leírása megtalálható a http://www.leg- 
szebbkonyhakertek.hu/ honlapon.

Legszebb konyhakertek Nagykovácsi
Vojczek Judit a program helyi koordinátora, a NATE titkára
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Kispatak Óvoda

Farkas Erika a Barackfa csoport 
új óvodapedagógusa  

Erdélyben születtem, a Csíki-Havasok leg-
keletibb csücskében Gyimesfelsőlokon. 
Férjemmel és két kisgyermekemmel 
élek Nagykovácsiban. Óvodapedagógus 
diplomámat 2010-ben szereztem meg 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Ta-
nulmányaim során olyan óvodában hos-
pitáltam, ahol egy kiváló fejlesztő peda- 
gógus segítette az óvó néni munkáját, 
mindez nagy hatással volt rám, éppen 

ezért egyre jobban elmélyültem a korai fejlesztés jótékony 
hatásának tanulmányozásában. 2010-ben jelentkeztem a 
Fejlesztő-differenciáló pedagógus szakvizsgára felkészítő 
szakirányú továbbképzésre, majd fél évvel később a Szak-
pedagógusi továbbképzésre is beiratkoztam. 2012-ben 
mindkét szakot sikeres államvizsgával zártam. A továbbkép-
zések során számtalan fejlesztési lehetősséggel és különféle 
mozgásterápiák alkalmazásával ismerkedtem meg.
Célom, hogy a legjobb tudásom szerint segítsem a rám bí-
zott gyermekek személyiségének kibontakozását. 

Sarkadi Sarolta a Barackfa csoport 
új óvodapedagógusa  

Budapesten születtem, Érden nőttem 
fel a szüleimmel és nővéremmel, majd  
2010-ben Budapestre költöztem. 2015 
nyarán diplomáztam az ELTE óvodape- 
dagógus szakán, s a diplomaszerzés után 
augusztusban költöztünk Nagykovácsi- 
ba a vőlegényemmel. Nagyon boldog 
vagyok, hogy itt élhetek és dolgozha-
tok ebben a gyönyörű környezetben. 
A gyermekekkel a mindennapjaimat 
Austin O’Malley idézete foglalja össze 

leginkább: „Amikor gyerekekkel foglalkozunk, legyen kéznél 
a humorérzékünk, és üljünk a földre.”.

A Kispatak Óvodában közel tíz éve dolgozik két munkatársunk, akik státuszuk szerint 
óvodásaink logopédiai és gyógypedagógiai fejlődéséért – fejlesztéséért felelnek. Berecz- 
ky Márta jelenleg a Budaörsi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként tevékenykedik 
nap, mint nap közösségünkben, Vekerdi Mónika pedig óvodánk fejlesztő gyógypedagó-
gusaként végzi munkáját a három épületbe járó gyermekeink érdekében.
Minden év szeptemberében a két szakember közösen lát hozzá az ötödik életévüket 
betöltött óvodások év eleji szűrővizsgálatához. Ez a felmérés nem az iskolaérettségre 
vonatkozóan tartalmaz eredményeket, kizárólag annak feltérképezésére szolgál, milyen 
képességekkel rendelkeznek a vizsgált gyermekek. Az így nyert tapasztalatok és vélemé-
nyek alapján tervezik munkatársaink az érintett gyermekeknél megfigyelt hiányok, el-
maradások megsegítését, ezzel is támogatva az iskolakészültséget, a sikeres iskolakez-
dést. 
Ezen szűrővizsgálat alkalmával képet kapnak a gyermek mozgásállapotáról, beszéd- és 
nyelvi fejlettségéről, matematikai-logikai képességeiről, figyelméről, emlékezetéről. Já-
tékos feladathelyzetekben figyelik meg a gyerekek azon képességeit, melyek elenged-
hetetlenek a kultúrtechnikák (olvasás-írás) biztos alapokon álló elsajátításához. Ilyen 
vizsgálati helyzetek és feladatok például a helyes ceruzafogás, a jobb és bal oldal meg-
különböztetése, tájékozódás térben és síkban, sorrendiség. Logopédusunk és fejlesztő 
pedagógusunk minden gyermeket egyénileg is vizsgál. Ebben a bizalmas, kétszemélyes 
szituációban kapnak képet arról, miként viszonyul az óvodás a feladathelyzethez. Az isko-
la előtt álló nagyjaink szeretik is az ilyen típusú „megmérettetéseket”. Amennyiben szük-
séges, óvodás gyermekeink októbertől kezdődően heti rendszerességgel vesznek részt 
fejlesztő foglalkozásokon, támogatva ezzel is képességeik maximális kibontakoztatását.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről részletesen leírja azokat a teendőket 
és kötelezettségeket, melyek szabályozzák a szülők lehetőségeit és jogait gyermekük 

fejlődésével kapcsolatban. A részletes tájékoztatáshoz való joguk preferált óvodánk pe- 
dagógiai elvei között is, ezért logopédus és fejlesztő pedagógus kollégánk is kiemelten 
kezeli, hogy a felmérések tapasztalatairól személyes konzultáció keretében nyújtsanak 
mindenre kiterjedő tájékoztatást a szülők számára.
Munkájukat kiegészíti és segíti az óvodánk Kaszáló utcai épületében helyet kapó Budaör-
si Nevelési Tanácsadó Nagykovácsi települési nevelési tanácsadó intézménye. A Nevelési 
tanácsadó munkatársai végzik az óvodai vizsgálatokat követően további felméréseket 
megcélzó és megkívánó még átfogóbb felméréseket, kiemelten az iskolaérettségi vizs-
gálatokat.
Az óvodában fejlesztő pedagógusunk által elvégzett januári DIFER mérések nagy segít-
séget jelentenek nekünk, óvodapedagógusoknak és a szülőknek is, mivel számszerűsített 
mérési eredményei a gyerekek képességeinek széles spektrumát érintik és az országos 
átlaghoz viszonyítva jobban beazonosíthatók a feltételezett problémák már ebben az 
életkorban is, megelőzve az iskolai kudarc okozta késedelmes – és kevésbé sikeres – be- 
avatkozást, megsegítést.
Óvodánk Pedagógiai Programjától távol áll az iskola centrikus szemlélet, mégis hiszünk 
abban, hogy a Márti néni és Mónika néni által vezetett iskolai életre előkészítő foglal- 
kozások nagyban hozzájárulnak a zökkenő mentesebb óvoda-iskola átmenethez sok-sok 
gyermekünk esetében.
Munkájuk nélkülözhetetlen az óvodai nevelésünkben. Kívánunk nekik további hitet és 
elkötelezettséget munkájukhoz, hogy a nagykovácsi gyerekek már óvodásként megérez-
hessék, fontos a fejlődésük és ezért szakembereink minden nap tenni képesek, mert ez 
mindenek felett álló érdekük, érdekünk.
A cikket Berecki Márta logopédus és Vekerdi Mónika fejlesztőpedagógus gondolatai alap-
ján összeállította: Szabó Orsolya

Nagy Orsolya a Bodza csoport 
új óvodapedagógusa  

A Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai karán végeztem 
kitüntetéses eredménnyel óvodapeda- 
gógusként. Gyermekek iránti szeretetem 
miatt már fiatalon megszületett bennem 
a döntés, hogy ezt a hivatást válasszam. 
Mivel már hosszú évek óta nagykovácsi 
lakos vagyok, utolsó főiskolai félévemben 
gyakorlatom helyszíneként a Kispatak 
Óvodát választottam. Az óvoda gyermek- 
központú szemlélete, a pedagógusok 

szakértelme és elhivatottsága azonnal magával ragadott, 
ezért diplomám megszerzésével hamar eldöntöttem, hogy 
szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. Szakmai tapasz-
talatszerzés és nyelvtanulás céljából munkakezdésem előtti 
három hónapot egy amerikai gyermektáborban töltöttem, 
ahol értékes tapasztalatokkal gazdagodtam. Így hát az idei 
tanévtől immáron a Bodza csoport óvodapedagógusaként 
nagy lelkesedéssel várom az előttünk álló sok-sok játékkal, 
kalanddal és vidámsággal teli évet.

Tóth Erika 
új óvodapedagógus  

Tóth Erika vagyok, 2 gyermek anyukája, 
21 és 17 évesek, Nyíregyházáról érkez-
tem. Több éve dolgozok óvodapeda- 
gógusként. Főiskolai tanulmányaimat 
Hajdúböszörményben végeztem 2007-
ben, további tapasztalatokat szereztem a 
Waldorf pedagógia területéről.
Elhivatottságot érzek a gyerek nevelése 
iránt, ezért képeztem magam, hogy nem 

csak az óvodáskorúakkal, hanem a kisebbekkel és a nagyob-
bakkal is foglalkozhassak.

A logopédiai és fejlesztő pedagógiai munka bemutatása
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Nagykovácsi első bölcsődéje a Lenvirág Bölcsőde augusztus 10-
én megnyitotta kapuit. Több hónapos előkészület után, végre 
köszönthettük csoportszobáinkban a gyermekeket. Izgatottan vár-
tuk már mi is ezeket az első napokat, hát még a gyerekek milyen iz-
gatottak lettek, mikor meglátták a sok új, szép játékot. A gyermekek 
nagyon jól vették az akadályokat, melynek mindenki, főként a szülők 
örültek nagyon. A beszoktatás azóta is folyamatos, várhatóan szep- 
tember közepére mind a 23 csemete beszokik a Delfin és a Bagoly 
csoport valamelyikébe.
A bölcsőde két csoporttal működik 12 -12 férőhellyel. Csoportonként 
2-2 kisgyermeknevelő és 1-1 kisegítő foglalkozik a gyermekekkel. 
Reggelente 6.30-től várjuk őket délután pedig 17.30-ig vagyunk  
nyitva. Napközben 4x-i étkezést biztosítunk a gyerkőcöknek. 
Az épület belülről ma már hangulatos, gyerekzsivajjal teli, pihe-
nésidőben pedig halk 
szuszogással megtöltött 
intézmény lett. Ezúton is 
szeretném megköszön-
ni kolléganőimnek azt 
a sok szeretetet és ked-
vességet, amit nap, mint 
nap adnak ezeknek a 
csöpp gyerkőcöknek, 
akik most léptek ki a 
család óvó szeretetéből 
és léptek be a szocia- 
lizáció intézményi kere- 
teibe.

A továbbiakban sok-sok örömet és boldog együtt töltött perceket, 
napokat kívánok kollégáimnak és a bölcsis gyermekeknek.

Megnyílt a Lenvirág Bölcsőde
Móczár Ágnes intézményvezető

A WHO 1992-ben nyilvánította 
augusztus elsejét Anyatejes Világ-
nappá azzal a céllal, hogy felhívja a 
figyelmet a szoptatás fontosságára. 
Országszerte ünneplik ez idő tájt 
azokat az anyukákat, akik legalább 6 
hónapig kizárólag szoptattak.
Az Anyatejes Világnapi rendezvé-
nyünknek ismételten a Nagykovácsi  
Öregiskola Közösségi Ház és Könyv- 
tár adott otthont. A vendégeket 
polgármestereink, Kiszelné Mohos  
Katalin és Szathmáry Gergely 
Zoltán meleg szavai köszöntöt-
ték. Czene Zsuzsanna tanárnő 
jóvoltából az  Általános Iskola ta-

nulóinak néptáncműsora színesítette programunkat. Hamza Lilla a 
zeneterápiáról, Kovalovszki Ágnes gyógytornász, a csecsemőkori 
mozgásfejlődésről tartott előadást, miközben a gyermekek a közös 
játszószőnyegen élvezhették egymás társaságát. A tombolasorsolás 
után megvendégeltük a résztvevőket a helyi vállalkozók finomsá-
gaival. Az anyukáknak ez egy nagyszerű lehetőség volt az ismerke-
désre és a tapasztalataik kicserélésére.
Ezúton szeretnénk köszönteni azokat a szoptatós anyukákat is, akik 
nem tudtak az ünnepségen részt venni!  
Pálné Szondy Krisztina, Baranyayné Molnár Katalin, Kosztoványi Éva, 

Sinkó Márta védőnők                     

Támogatóink voltak:
Nagykovácsi Önkormányzata, Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szol-
gálat, Remeteszőlős Polgármesteri Hivatal, Nagykovácsi Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár, Ceumed Kft, Csernus Zöldségbolt, Eszter-
krém kozmetikum manufaktúra, Festékbolt, Ildikó Virág-Ajándék Bolt, 
Irka-Firka Papír és Írószerbolt, Király Mézes Müzli, Kovács Cukrászda, 
Lilipop Caffe Kft, Ludwig Kft, Milumil Numil Kft, Mobil Ultrahang Kft, 
Nagykovácsi Kreatív& Hobby Lakásdíszítés, Rozmaring Kft, Tandem 
Könyv és Kávé, Tejbolt.

Anyatejes Világnap alkalmából 
ünnepeltük a szoptatós anyukákat

Baráth Istvánné Pannika 1990 – 2004, 
Kiszelné Mohos Katalin 2004-2013, Tóth Mária 2015 – 

„Mellettem az utódom”...
Óvodavezetők egykor és most
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Nagykovácsi Általános Iskola

Szeptember 22.-én megtörtént az iskola új étkezőjének és két tanter-
mének ünnepélyes átadása.  A rendezvényen részt vett Czunyiné dr. 
Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselő, Kovács Norbert a Nemzeti Sportközpontok 
főigazgatója, a Klebelsberg Intézményfenntartó központ részéről  
dr. Koltai-Kaufmann Katalin elnök-helyettes Hoyos Sándorné 
Budakeszi Tankerületi Igazgató, Kiszelné Mohos Katalin polgármes- 
ter, Reindl Gyula megbízott igazgató, a környező települések pol-
gármesterei, a  helyi képviselő-testület tagjai, a tervező Optiterv Kft., 

és a Kivitelező Mega Logistic Zrt. vezetői, valamint a Nagykovácsi 
Polgármesteri Hivatal és a Nagykovácsi Általános Iskola dolgozói.  
A rendezvényt a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékeinek furulya és fuvola játéka tette vidámabbá.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló Nagykovácsi Általános Iskola fejlesztési projekt során  
2 új tanterem, továbbá a XXI. századi elvárásoknak is megfelelő étkező 
és melegítő konyha, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek kerül-
tek kialakításra.
A fejlesztés teljes egészében állami finanszírozásból valósult meg; 
költsége összesen 81.133.282,- Ft. A zökkenőmentes működéshez 
szükséges kiegészítő beruházásokra az Önkormányzat több mint  
10 millió forintot fordított.
Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy 
a gyermekek szeptember 1.-től egy kibővült és megszépült iskolában 
kezdhessék a tanévet. 

Bővült, szépült az iskola
Szemesy Barbara alpolgármester

Immárharmadik alkalommal gyűltünk össze szeptember 10-én a  
Templom téren Nagykovácsiban, hogy közös énekléssel ünnepeljünk 
a Magyar Dal Napján.
Presser Gábor kezdeményezése táptalajra talált a könyvtárban, az 
iskolában és az óvodában. Így aznap délelőtt több mint ötszáz gyerek 
énekelt együtt a pedagógusokkal. A martonvásáriakhoz hasonlóan 
mi is a „tiszta forrásból”, a magyar népdalainkból válogattunk. A 4. a 
osztály vezetésével elhangzott a két régebbi dal Bartók Béla erdélyi és 
somogyi gyűjtéséből: Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő..., Erdő, 
erdő, de magos a teteje... Ezután két új, vidám őszi dal tanulása követ-
kezett: Érik a szőlő..., Hull a szilva....
A szeptemberi napsütésben több százunknak simogatta lelkét a közös 
éneklés öröme.
„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály Zoltán )

Száll az ének...
Tábi Gyöngyike ének-zenetanár

Immár negyedik éve hagyomány az iskolánkban, hogy a DÖK napi 
verseny nyertese jutalomkirándulásban részesül a Közép- és Kelet-Eu-
rópai Regionális Környezetvédelmi Központba, Szentendrére. Három 
érdekes előadással vártak bennünket. Először megismerkedhettünk 
az épület kiemelten környezetbarát technikai megoldásaival (nap- 
elemek, geotermikus energia), majd arról beszéltünk, hogy a Nagyko-
vácsi Iskolát hogyan közelíthetjük meg biztonságosan gyalogosan 
vagy kerékpárral. A harmadik részben egy játékos feladat keretében 
ötleteket gyűjtöttünk ahhoz, hogy szűkebb környezetünkben mit te-
hetünk a környezet megóvásáért. A nap végén játszhattunk a központ 
gyönyörű parkjában, ahol finom ebéddel is vendégül láttak bennün-
ket.
A 7.a osztály nevében köszönjük a lehetőséget Erdélyi Zoltánnak, aki 
ezt a programot  számunkra lehetővé tette.

Látogatás a Regionális Környezetvédelmi Központban
Vass Éva
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Szeptember 19-én Érsekújvárra (Szlovákia), Nemzetközi Gyermek Nép-
tánc Fesztiválra utaztunk az 5-8. osztályos rézpatkós néptáncosokkal.
A rendezvényen, amely egyben szüreti fesztivál is, visszatérő ven-
dégek vagyunk, hiszen ebben az évben 10. alkalommal képviseltük 
Magyarországot, Nagykovácsit. Érsekújváron már kisebbségben élnek 
a magyarok, ezért is volt nagy büszkeség számunkra az idei bemutat-
kozási lehetőség is.

A 6. osztályos táncosaink me- 
zőségi, a 7-8. osztályos tánco-
saink moldvai táncokat mutat-
tak be a város fő terén felállított 
szabadtéri színpadon.
Délelőtt 10 órakor szüreti felvonu-
láson vettünk részt. Ebéd után 
meghallgattuk a népdalversenyt, 
amelyen Ladányi Bíborka, Géró 
Csenge és Géró Péter énekelt.
A mi táncos műsorunkra délután 
került sor. Az időjárás nem ked-
vezett nekünk, de mi a szakadó 
eső ellenére is nagy örömmel 
mutattunk ízelítőt a magyar 
néptánckincsből.
Szereplés után körbenéztünk 
a vásárban, elbúcsúztunk a 
szervezőktől. Fáradtan, kicsit 
megázva, de élményekkel tele in-
dultunk hazafelé.
Köszönjük Bárány Judit 
tanárnőnek és Csiha Balázs 
felnőtt táncosunknak, hogy elkí-
sértek minket erre az útra.

Érsekújvári szereplés
Czene Zsuzsanna

Az Iharos Népművészeti Egyesület
 VII.  „Úton Betlehembe...” címmel

pályázatot hirdet gyerekek részére

I. kategória: – Olyan pályamunkákat várunk, melyek magát a betle-
hemi jászlat jelenítik meg, vagy felidézik Krisztus születésének 
hangulatát. Ötletadóként javasoljuk a kereszténységben föllelhető 
imákat, népénekeket vagy akár a művészettörténet erre vonatkozó 
tárgyi emlékeit. 
– A tárgyak csak természetes anyagból készülhetnek, méretük nem 
behatárolt. 
II. kategória: – Szellemi értékek begyűjtése, ösztönözzük a gye- 
rekeket gyűjtsék össze családjuk, lakóhelyük, szűkebb környezetük 
betlehemi jászolhoz, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó nép-
szokásokat, történeteket. Előnyt élveznek azok a pályázati anyagok, 
melyek a helyi (Zsámbéki-medence és a Dél-Budai régió) nevesített 
településeihez kötődnek.
– Az irodalmi műfaj nem behatárolt. 
– Terjedelem legfeljebb 2 db A4-es gépelt oldal
Leadási határidő: 2015. november 23. 
Az anyag többszöri szállítással, csomagolással kerül egyik 
helyszínről a másikra, ezért kizárólag dobozba csomagolt 
munkát fogadunk el! Kérjük az alkotó nevét a tárgyon is (hátul, 
alul) feltüntetni!
Leadás helyszíne a 4 kiállítási helyszín valamelyike.
A pályázaton csak gyerekek vehetnek részt 18 éves korig.
Lehetőség van csoportos munkák készítésére is. 
Értékelés: I. II. III. díj, +különdíj
Az értékelés után az arra érdemes munkák a Zsámbéki-medence  
4 településén vándorkiállításon vesznek részt. 
Kiállítási helyszínek: 
nov.28. Páty, Közösségi Ház
dec. 5. Nagykovácsi, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
dec. 12. Tárnok, Művelődési Ház
dec. 20. Zsámbék, Művelődési Ház
A szellemi munkák bemutatása a kiállítás megnyitókon történik 
előadók segítségével.
A kiállításmegnyitókat követően minden helyszínen 2-2 kézműves 
foglalkozást tartunk, melynek témája is a betlehemi jászolhoz, a 
karácsonyi ünnepkörhöz kötődik. 

info: ament.eva@t-online.hu
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Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található tele- 
pülési könyvtárban napilapok, folyóiratok, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek, 
hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-
ROM-ok, társasjátékok helyben használata és 
kölcsönzése, valamint Internet használat áll az 
Önök rendelkezésére. 
Az irodalom, a történelem, a politika, a peda- 
gógia, a számítástechnika, a régészet, a kony- 
haművészet és a kertészet iránt is érdeklődőket 
várja a könyvtárban megtalálható 17 féle 
folyóirat! 
A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is 
van lehetőség. 

Kedves felső tagozatos diákok!
Ha van kedvetek könyvekben keresgélni, érde-
kességeket olvasni, jobban megismerni az 
Öregiskola könyvtárának könyveit, akkor nektek 
szól ez a felhívás!
A Könyvtári napok során könyvtári versenyt ren-
dezünk. Érdekes kérdésekre kell megkeresned a 
válaszokat a könyvtár könyveiben. A feladatokat 
a hét folyamán lehet megoldani, a könyvtár  
nyitva tartási idejében (kivételesen vasárnap is, 
október 11-én, a Könyves Vasárnapon.) A leg-
jobb eredményt elérőket jutalmazzuk.
Várunk, gyere, keress, kutass!

Könyvtárosok

A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiad- 
ványai a könyvtárunkban megtalálhatók és 
továbbra is kölcsönözhetőek.
NAVA PONT működik a könyvtárunkban, mely 
segítségével magyar filmek megtekintésére van 
lehetőségük olvasóinknak, látogatóinknak.
A WIFI segítségével a saját számítógépükkel  
kapcsolódhatnak a világhálóra.
ANGOL ÉS NÉMET NYELVŰ szépirodalommal is  

Könyvtári 
híreink!

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

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

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

A könyvtár szombatonkénti nyitva tartása 
9-13 óráig az alábbi napokon: 

október 17. november 21. december 19.

Bata Zsófia, Gyarmati Hilda
könyvtárosok

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Közösségi szolgálatot végző diákok jelent-
kezését várjuk!!!

Bemutatkozás

Bata Zsófia vagyok, szep- 
tembertől az Öregiskola  
egyik könyvtárosa. Eddig  
egy általános iskolában 
tevékenykedtem könyv- 

tárosként és informatikatanárként.  
Szeretem a könyveket, a könyvtárakat, 
a kedves olvasókat, a szép helyeket, így 
már most szeretek Nagykovácsiban dol-
gozni!

ANYUKA JÓGA
Hatha jóga tanfolyam indul szerdánként a 
nagykovácsi Faluházban.
Első alkalom: október 7. szerda
Időpont: 19.30-21.00
Ár: 1500 Ft/alkalom
Igény esetén szombat délelőttönként is 
tudunk együtt gyakorolni (igény szerint  
gyerekekkel is)
Bejelentkezés: +36 20 9 423 196 vagy 
eva.juras@gmail.com

GYERMEKJÓGA
Keddenként 17.00-17.45 között fejlesztő  
gyermekjóga óra indul a Faluházban
Első alkalom: október 6. kedd, 17.00 
Ár: 1200 Ft/alkalom,  
  testvéreknek 1000 Ft/alkalom
Bejelentkezés: +36 20 9 423 196 vagy 
eva.juras@gmail.com
Kényelmes ruhát hozz magaddal!

Várlak szeretettel:
Márkusné Jurás Éva
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 13. Nagykovácsi Művé- 
szeti Találkozó résztvevőinek, hogy alkotásaikkal, előadásukkal, közre- 
működésükkel színesítették a találkozó programját:
Balázs Borbála, Balázs Mátyás, Becze Gábor, Benedek Olga, Berkesi Alex, 
Budai Rita , Csorba János, Dienes Gábor, Diószeghy Tünde, Dudinszky 
Nóra, Elek Szilvia , Fáskerti Zsófia, Frank Boglárka, Gábos Katalin, Gados 
Béla, Garay Anna Elza, Gáspár Nelli, Gaszner Ildikó, Gergely Ambrus, Ger-
lóczy Beáta, Gerlóczy Gábor, Goullet Zoe, Görgényi Gábor, Gulyás Bence, 
Haas Imre, Holicska Tibor, Horváth Bea, Iharos Népművészeti Egyesület, 
Kalocsay Károly, Katona Mária, Kemendi Ágnes, Kiskun Judit, Kiss Erika, 
Kiss Tivadar, Kocsis Zsuzsa, Kovács Péter, Köves Szilvia, Mata Imola,  
Mészáros Gyöngyvér, Mogács Dániel , Nagyszénás Menedékház, Or-
may Csaba, Pápai Erika, Pavetits Krisztina, Pernecki Kriszta, Puszti Zol-
tán, Roger Aquiles Lagniel Salas, Sebestyén Emília, Valkó Tamás, Varga  
Bendegúz Quintet, Varga István, Varga Oszkár, Varga Tamás, Varga VaTa 
Tamás, Vekerdi Mónika, Vladár Csaba
Szeretnénk felhívni minden Nagykovácsiban élő alkotó- és előadóművész 
figyelmét, hogy az Öregiskola megújult honlapján lehetőséget bizto-
sítunk bemutatkozásra. Programajánlókat a Facebook oldalunkon is 
szívesen megosztunk. Várjuk a művészek jelentkezését e-mail címünkön: 
oregiskola@nagykovácsi.hu

Az idei NAME rendezvények közül először a péntek esti nyitó vidám, ze-
nés irodalmi egyvelegre látogattam el, ahol a szép számú közönség közé 
vegyülve hamar átadhattam magam az igazi örömzenélésnek. A pódiu-
mon három zenei formáció váltotta egymást, váltáskor rövid  irodalmi 
betétekkel. Az általuk létrehozott egyre forróbb  hangulat átjárta a  
terem minden zugát. Az asztaloknál ülő és ácsorgó, közlekedő vendégek 
mindegyike a zene, ének hatása alá került. Asztalon doboltunk, lábunk-
kal vertük a ritmust és nagyon sajnáltuk, amikor az est, már a másnapba 
nyúlva véget ért.
A zárónapon Dienes Gábor oboaművész mesterkurzusának zárókon-
certjét hallgattam. Itt az igazi professzori tanár-ember által tovább 
formált, nagyon tehetséges fúvós növendékek mutatták be az oboásokat 
igencsak megmérő darabjaikat. A zenélés alatt, nyoma sem volt a 
megilletődöttségnek.  A hálás közönség pedig lelkesen fogadta az aján-
dékot, a muzsika lelket emelő élményét.
Köszönjük!

 Solymosi Péter

Nagykovácsi Művészeti Találkozó
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Kialakultak az új csapatok, ami mindig izgalmas ősszel, 
hiszen korosztályok simulnak össze, mennek szét, 
„kiöregednek” egyesek, míg mások, akik szerencsés 
hónapban születtek, kapnak még egy évet és már 
nagyként szerepelhetnek a korábbi korosztályban 
(ahol előző évben még a kicsik közé tartoztak). Így 

mindig okozhat az új felállás meglepetéseket, illetve felvet kérdéseket: 
hogy szokják meg egymást, milyen gyorsan veszik fel egymás ritmusát, 
stílusát, stb. Mi pedig sakkozunk, kit hol szerepeltessünk, milyen 
pozícióban. Ráadásul – mivel mindig hangoztatjuk, hogy nem az 
eredmények és a mindenáron való győzelem az elsődleges célunk – 
ezért időnként magunkat is meg kell győznünk dolgokról, esélyt adni, 
motiválni, próbálkozni. Arról nem is beszélve, hogy természetesen a 
gyerekeknek is vannak elképzeléseik, kívánságaik (’álom posztjaik’), 
amiket meg kell hallgatni, meg kell beszélni és ha teljesíthető, akkor 
hagyni kipróbálni.
Így sikerült az idei kezdet: U14-es csapatunk a PMLSZ bajnokság első 
fordulójában 6:0-ra nyert idegenben, az U16 is két győzelemmel 
nyitott (5:2 és 7:1-es eredményekkel), az U12 pedig tornagyőztes lett 
Mogyoródon, többek között olyan csapatok előtt mint a Dunakanyar, 
Visegrád vagy Budakalász. 

Szeptember végén el tudtuk indítani a technikai edzéseket is, amelyek 
kisebb létszámmal mennek és komoly munkát jelentenek, ennélfogva 
óriási presztizsük van a gyerekek között. Kapusedzéseinket pedig idén 
is válogatott szintű szakemberekkel sikerült megoldanunk. 
Igaz, a Nagykovácsi Általános Iskolában szeptemberben megrendezett 
sportágválasztón egyesületünk nem szerepelt, az is igaz, hogy nagyon 
sok gyerek jár hozzánk, mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
várnánk továbbra is újabb iskolások, óvodások jelentkezését. 
További információk, jelentkezés: www.nuse.hu és az onnan elérhető 
facebook oldal, foci@nuse.hu és a következő telefonszámon: 06 30 / 
857 3836.
Sok szülő megfogalmazta már, illetve jórészt mi magunk is 
megtapasztaltuk, hogy sokkal egyszerűbb, biztonságosabb az élet, 
amíg a gyerek itt, helyben tud sportolni, a megszokott közösséggel 
együtt tölti el hasznosan, egészségesen  szabadidejét, kevésbé terhelve 
a szülőket és a család pénztárcáját. A hétvégi meccsek éppen elég 
utazással járnak. Azoknak a hangulata azonban külön élmény! Pláne 
egy-egy győztes meccs után, amikor a buszban ’elszabadul a pokol’, 
megy az ünneplés, éneklés, viccmesélés.

Hazai meccseinken várjuk a nagykovácsi 
szurkolókat (menetrend a weboldalon)!

Hajrá NUSE!

Őszi idénykezdet a NUSÉ-ban

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

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

Idén a korábbi évekhez képest elég korán, már szeptember 12-én 
elkezdődött Budakeszin a Bozsik Torna az U13-as csapatunknak, illetve 
jön a 2. forduló szeptember 26-án. 
Persze szokás szerint a közte lévő időben sem unatkoztuk, hiszen a 
jó szakmai kapcsolatainknak köszönhetően, folyamatosan kapjuk 
a meghívásokat felkészülési, illetve barátságos mérkőzésekre. 
Nagyon kemény és harcos, de végig sportszerű mérkőzést játszottunk 
a Hidegkúti SC ellen, és bár nagyon sok sérültünk, illetve betegünk volt, 
így is izgalmas mérkőzésen győztünk az Amerikai Iskola csapata ellen. 

Idén ősszel összesen 5 Bozsik Tornán fog részt venni az U13-as 
csapatunk és több felkészülési mérkőzést fogunk megszervezni 
a sólyomfiókáinknak, hiszen a kemény edzésmunka mellett, nagy 
izgalommal várják a mérkőzéseket, ahol megmutathatják mit is 
tanultak az edzéseken és átadhatják magukat az örömteli játéknak. 
Ők már tudják, hogy „A játékosok és rajongók számát tekintve a világ 
legnépszerűbb labdajátéka a futball” (Wikipédia) és ezt így is élik meg, 
amikor tűző napon vagy jeges szélben is kitartóan járnak edzésekre, 
nem rettenti el őket a szemerkélő eső sem. Hetente többször, a 
tanulást sem elhanyagolva járnak edzésekre, vagy jönnek hétvégén a 
mérkőzésekre.
Mi pedig büszkék vagyunk a hozzánk járó gyermekekre és Ők is büszkék 
arra, hogy a Nagykovácsi Sólymokban sportolhatnak hétről, hétre, és 
igazi közösséget alkotnak.

Hajrá Nagykovácsi Sólymok!

Nagykovácsi Sólymok SE
70/286-0015
fodorattila68@t-online.hu 
Facebook: Nagykovácsi Sólymok  

Itt van az ősz, itt van újra
Fodor Attila U11 és U13 edző
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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

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

ELMÜ közvilágítási hibabejelentés
06-40-38-39-40

Víz/csatorna szolgáltatással 
kapcsolatos ügyintézés 
2015. július 1. napjától, havi egy alkalommal, minden hónap első szerdáján 
15.00 és 19.00 óra között várja a helyi lakosokat a DMRV Zrt. tájékoz-
tató irodája a korábbi helyén, az Inkubátorházban (2094 Nagykovácsi,  
Kossuth L. u. 78.). A tájékoztató iroda működtetésének költségét teljes mér-
tékben az Önkormányzat viseli.
A DMRV Zrt. legközelebbi ügyfélszolgálati irodája 2000 Szentendre,  
Kalászi u. 2. szám alatt található.

Tisztelt Lakosság!

Az őszi nagytakarítás keretében  
az Önkormányzat idén is szervez  

zöldhulladék és veszélyes hulladék begyűjtést.

Az ingatlanok előtt kihelyezett zöldhulladékok 
begyűjtése és elszállítása: 
2015. november 24. kedd

Elektronikai és veszélyes hulladék begyűjtése: 
2015. november 7. szombat 8.30-12.00

Általános Iskola hátsó parkolója

 

Kérjük, hogy a zöldhulladékok kihelyezése, valamint  
az elektronikai és veszélyes hulladékok leadása előtt tájékozódjon az 
átadható mennyiségekről. Az ezzel kapcsolatos részletes információk 
megtalálhatóak a településünk honlapján és hirdetőtábláin, valamint 

tájékoztatást kérhet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Házi segítségnyújtás Nagykovácsiban
A solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2012 januárja óta látja el Nagyko-
vácsiban a házi segítségnyújtás szakfeladatát. Jelenleg három gondozónő dolgo-
zik a településen, segíti a betegeket, gondozásra szorulókat a mindennapi életvi-
telben. 
A szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk az ellátást igénybevevők részére 
otthonukban önálló életvitelük fenntartásában, egészségük, fizikai illetve mentális 
állapotukból vagy más okból fakadó problémáik megoldásában.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére történik. Ezt követően gondozónőink környezettanulmányt 
készítenek az igénylő otthonában, ahol felmérik az egészségi, szellemi és fizikai 
állapotát, igényeit, és ennek megfelelően közösen állapítják meg a részére nyújtott 
szolgáltatásokat.
Főbb szolgáltatásaink: 
• Segítségnyújtás a személyi és környezeti higiénia megtartásában
• Alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
• Étkezés megoldása (bevásárlás, ételszállítás)
• Segítségnyújtás orvosi ellátáshoz való jutásban, a gyógyszerek beszerzésében
• Ügyintézés
• Mentális segítségnyújtás
• Hétköznapi tevékenységekben való segítségnyújtás
•  Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátások és szolgál-

tatások igénybe vételéről.
A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni, melynek 
összege 0-570 Ft-ig terjed. A térítés csökkentését egyéni elbírálás alapján kérni 
lehet.  A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelme határozza meg. 
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Telefonszám: 30/520-0778; 30/610-4275; 30/610-4291
Email cím: nagykovacsicsk@gmail.com
Személyesen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál nyitva tartási időben 
a Pók utca 58-ban.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális szemé- 
lyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszkö zeinek fel-
használásával segíti és támogatja a gyermek testi és lelki egészségét, családban 
történő nevelkedését, veszélyeztetettségének megelő zé sét. Ezen túlmenően:
-  segít a családi és gyermekek után járó ellátások ügyintézésében
- ingyenes korrepetálást biztosít 

Vereska Zsuzsanna családgondozó, 
Gyermekjóléti Szolgálat; 06-30-520-0778
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek

Augusztus
Soma

Szeptember
Dávid, Hanna, Olivér, Mátyás

Halottaink
Július

Fehérvári Mihályné (76)
Szeptember

Panyi Albert (90)
Gombos Lászlóné (72)

Török György (72)
Lőrincz Béláné (95)

Harmati Csaba Istvánné (67)
Magyar Sándor (86)
Bajzi Ferencné (84)

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

Dr. Cesko Izabella  06-30-491-6833
Rendelő: 06-26-355-340 (előjegyzésre is)
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 9.00–12.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 9.00–12.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 9.00–12.00
                              páros hónapban    12.00–15
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő-Szerda: 12.00–14.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-26-355-340
Tanácsadás: Kolozsvár tér 8., a rendelőben

Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64.
Dr. Jakab  Erika 06-30-364-5936
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
 Hétfő: 9.00–12.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 9.00–12.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     9.00–12.00
                            páratlan hónapban  12.00–15 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 9.00–12.00
Kizárólag előjegyzésre:  06-26-555-055
Tanácsadás: Kossuth L. u. 64., a rendelőben.

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

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

LENVIRÁG BÖLCSŐDE 
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. 

telefonszám: 06-30-190-9314
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 helyettesítéssel
                Kosztoványi Éva
                Pálné Szondy Krisztina
III. körzet Baranyayné Molnár Katalin: 06-30-654-4991
IV.körzet Pálné Szondy Krisztina: 06-20-988-9521

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 – Baranyayné 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
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

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
október 09. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 16. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
október 23. munkaszüneti nap  
 Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
október 30. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
november 06. péntek  
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
dr. Koltay Angéla november 05., 06 és 12., 13. napokon 

kötelező továbbképzés miatt nem rendel.
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!

A pénteki szabadnapon nem rendelő orvo sok  betegeit 
az aznap rendelő  orvos fogad ja!

A szabadságok ideje alatt mindkét orvos a saját 
rendelőjében és saját rendelési idejében fogadja 

a betegeket!

„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 Önkén-
tes 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, 
keze lésekre (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 csatla-
kozni a Nagykovácsi Önkéntes Segítőkhöz. Keresse-
nek minket akkor is, ha tudnak környezetükben vala-
kiről, akinek támogatásra van szüksége.

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob- 
lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen hely zet-
hez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszün-
tetése, valamint az élet vezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szol gáltatás. 
A családsegítés keretében biztosított szolgáltatások:
-  az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 

természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szol-
gáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

-  a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanél küliek, 
az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, 
a szen vedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szo-
ciálisan rászo rult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás nyújtását, 

-  a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló 
kö zös ségépítő, családterápiás, konfliktus kezelő 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, vala-
mint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 

Deákné Kuti Szilvia családgondozó, 
Családsegítő Szolgálat; 06-30-610-4275

Ügyfélfogadási idő (Nagykovácsi, Pók utca 58.)
Hétfő és szerda: 12-16 óráig

Kedd és csütörtök: 8-12 óráig
e-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Zsigmond Lívia
Hétfő: 8.00–19.00
Kedd: 8.00–19.00

Szerda: 8.00–15.00
Csütörtök: 12.00–19.00

Péntek: 8.00–16.00
Dr. Piros Zsuzsa (fogszabályozás)

Szerda: 15.00–18.00
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Egyszer...

Hogy melyik a kedvenc helyem Nagykovácsiban? Biztosan sokak-
ban ugyanaz a válasz születik: a Békás-tó. Mert bármilyen állapot-
ban van most, akkor is minden évszakban gyönyörű. 

Mikor 2002-ben kiköltöztünk Nagykovácsiba még jóval nagyobb volt. 
Mikor megszülettek a gyerekeim már kisebb és minden évben egyre 
szűkül a tómeder. Mostanra már néha csak egy lápos területnek tűnik 
az egész, de mégis elvarázsol. Ahogy a fák között beszűrődik a napfény,  
ahogy nyikorognak a szellő mozgatta fák, ahogy „beszél” az erdő. 
De bármikor járok arra, mindig elszomorodom. Mennyire nem vigyázunk 

a környezetünkre, mennyire nem értékeljük 
milyen kincs terül el a falu végén. Mindenhol 
szemét, kihordott zöldhulladék, mintha ott már 
nem lenne zavaró. Sokan úgy gondolják, ami a 
kerítésen kívül van az már nem szemét. De az, 
és az is marad addig, amíg egy jóérzésű ember 
össze nem szedi. Így volt tavasszal is, amikor a Te-
Szedd keretében megtisztítottuk a környéket. Az 
utolsó apró szemetet is összeszedtük, de két hét 
múlva már nem látszott ebből semmi. 
Ahogy szedtük a szemetet és beszélgettünk, 
egy álom kezdett körvonalazódni. Egy álom, 
amelyet reményeink szerint meg tudunk való-
sítani. Egy tó, amely körül meseösvény fut, ahol 
a gyerekeket tavasztól őszig vizes-játszótér várja, 
amelynek a befagyott víztükrén télen korcsolyáz-
ni lehet. Ahol a családok leülhetnek padokra, 
tűzrakó helyeken süthetnek, főzhetnek, ahol 
békésen tud pihenni bárki. Egy tó, amely ren-
dezett, tiszta környezettel várja a kirándulókat.
Azt már tudjuk az álom megvalósítása nem lesz 
könnyű feladat, de már felkutattuk a meglévő 
tanulmányokat, terveket, amik alapján elindul-
hatunk. Megkezdődtek a tárgyalások, egyezte-
tések. Remélem hamarosan egy megújult, meg-
szépült tó várja a pihenni vágyókat, de ehhez 
ismét összefogásra lesz szükség. Bízom benne, 
hogy sokak álmát tudjuk közösen megvalósítani.

Kedvenc helyem Nagykovácsiban
Szemesy Barbara




