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Stabilan zártuk Nagykovácsi 2020-as gazdasági  
évét, és 2021-ben is hasonló, kiegyensúlyozott gaz-
daságpolitikát folytatunk. A mögöttünk álló hóna- 
pok bővelkedtek gazdasági kihívásokban, mégis 
eredményesek tudtunk maradni. Ennek kulcsa 
a szigorú, precíz tervezés, és a költséghatékony 
működés.
Bár a járványügyi helyzet miatt a képviselőtestület 
nem ülésezhet, a képviselők többször is megvitat- 
ták online, írásban is véleményezték Nagykovácsi 
költségvetését, és egybehangzóan támogatták 
az abban foglaltakat. Egyetértettünk abban, hogy  
a megkezdett beruházásokat folytatni kell, fenn kell tartanunk a működő- 
képességet és az intézmények színvonalát, hitelt a jövőben sem kívánunk felven-
ni, és továbbra is figyeljük a megnyíló pályázatokat, hogy maximalizálni tudjuk a 
Nagykovácsiba érkező pályázati forrásokat.
Minden eszközt megragadunk, hogy gazdasági mutatóink pozitívak maradjanak. 
Igaz, a pandémia miatt a gépjárműadó idén a központi költségvetésbe folyik 
majd be, de az iparűzési adó kieső hányadát az állam visszapótolja részünkre. 
(Mint ismeretes, mentesülnek adókötelezettségük 50%-a alól a nagykovácsi kis- 
és középvállalkozások, illetve az egyéni vállalkozók a kormány járványügyi intéz-
kedése szerint.)
Nagykovácsiban nem fenyegeti veszély az elnyert pályázatokat. Beruházásaink 
folytatódnak: megtörtént a közbeszerzési pályázat kiírása a bölcsődebővítésre 
és a kerékpárút építésre, amelyekhez póttámogatást is sikerült megkapnunk. 
Folynak a tavaszi útépítési munkálatok, és a közösségünk összetartásának jó 
példája, a közösségi aszfaltozás sem fog elmaradni.
Településfejlesztési stratégiánk fontos eleme a „Modern falu, okos megoldások” 
programunk, amelyben különös figyelmet fordítunk a digitális innovációkra, 
„okos megoldásokra”. Az országban mintaprojektként indítjuk el az egész  
településre kiterjedő levegőszennyezettség-mérést. 
A költségvetés tervezése során a biztonságos működés és költséghatékonyság 
mellett számomra fontos sarokpont, hogy a költségvetés biztosítson egy in-
novációs ökoszisztémát, azaz garantáljuk a permanens fejlődést, maxima- 
lizálni tudjuk a lehetőségeinket, és képesek legyünk az önszabályozásra. Stabil 
gazdálkodás mellett 2021-ben is folyamatosan fejlődik majd Nagykovácsi.

Kiegyensúlyozott költségvetés  
a modern Nagykovácsiért
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadóórája
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

dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző fogadóórája                  
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

dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester fogadóórája
minden hónap első hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon! 

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Martinek Zsuzsa martinek.zsuzsa@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
penzugy@nagykovacsi.hu • ado@nagykovacsi.hu
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 mellék
Pappné Molnár Afrodité molnar.afrodite@nagykovacsi.hu  102 mellék
Virágh Zsuzsanna viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu  133 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Szemesy Barbara alpolgármester fogadóórája
minden hónap második hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék • 06-30-525-1301 • e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Fülöpp Miklós fulopp.miklos@nagykovacsi.hu 131 mellék 
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Önkormányzati hírek

Maier Jenő tevékeny 
életében középiskolai 
tanári és könyvtárosi 
diplomával klub- és 
szabadtéri színpad 
igazgatóként dolgozott, 
továbbá hivatali, majd  
minisztériumi főelő- 
adóként ténykedett. 
Évtizedeken át veze- 
tett könyvtárakat, osz- 
tályvezetőként dolgo- 
zott a nemzeti könyv- 
tárban, előtte és utána 
műszaki és felsőoktatási 
könyvtárak vezetője 
volt. Az ELTE böl- 
csészkönyvtárából igaz- 
gatóhelyettesként vo- 
nult nyugdíjba. 
Szakmai munkájában gazdag publikációt jegyzett a könyvtári és 
tájékoztatástudományi szaksajtóban. Saját tanulmányain kívül 
angol, olasz, spanyol szakirodalmat mutatott be a hazai szakmai 
közönségnek. 
A rendszerváltás idején kapcsolódott be a helyi közéletbe, az akkor 
induló helyi lapokban közölt írásai is segítették a helyi nyilvánosság 
fejlődését. 

Alpolgármestersége idején sokat fáradozott az Öregiskola és 
Közösségi Ház alapításán, tevékenyen részt vállalt az intézmény 
kettős funkciójának méltó intézményi és tárgyi elhelyezése 
kialakításában.  Évtizedes könyvtárosi szakmai ismereteivel járult 
hozzá a születő intézmény indulásához. Később a helyismeret, 
lokálpatriotizmus ügyéért klubvezetőként tett sokat. 
Maier Jenőt a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra 
2021. március 16-án. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 
tisztelete jeléül, Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony 
képviseletével vett részt a temetésen. Őszinte részvétünket 
tolmácsoltuk a családnak. Maier Jenő emlékét tisztelettel 
megőrizzük. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Maier Jenő,

Nagykovácsi választott önkormányzati képviselője, alpolgármestere (2006-2010)
életének 79. évében, 2021. február 9-én eltávozott közülünk.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A korábbi hónapokhoz hasonlóan márciusban is Kiszelné Mohos Kata-
lin polgármester hozott döntéseket, továbbra is a képviselőkkel történt 
előzetes egyeztetés és tájékoztatás után. A nem határidős kérdéseket, 
így például az intézményi beszámolókat a Képviselő-testület a veszély-
helyzet megszűnését követően fogja tárgyalni.
Megtörtént a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellá-
tásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési 
díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Legfontosabb vál-
tozás, hogy januártól az alapellátások nagy részét a Budakeszi székhelyű 
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el. Pon-
tosítani kellett a szociális étkeztetés igénybevételének szabályait, viszont 
a térítési díjak nem változtak.
Jogszabályi előírás alapján évente felül kell vizsgálni a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól 
szóló önkormányzati rendeletet is. A család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait szintén a fent említett HÍD látja el. A bölcsődei intézményi térí-
tési díj összege évente módosul, de ez nem érinti a szülők által fizetendő 
személyi térítési díj összegét.

Döntés született arról, hogy az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt 
be a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázatra, és az ehhez szük-
séges, mintegy 6 millió forint összegű önrészt a 2021. évi költségvetés 
terhére biztosítja. A kérelem az Erdő utcában a Kolozsvár tértől a Park 
utcáig tartó szilárd burkolatú járda felújítására vonatkozik.
Módosítani kellett a kereseti kérelmet abban a perben, ami önkormány- 
zati tulajdonú ingatlan rovására történő túlhasználat ügyében folyik. 
A per tárgya az ingatlanrész visszaadása, illetve használati fizetésére 
kötelezés.
Döntés született a Kispatak Óvoda beiratkozási rendjéről, ennek rész- 
leteit külön írásban közöljük. A 2021/2022. nevelési évben is 13 csoport-
ban, legfeljebb 360 kisgyermeket fogadhat az óvoda.
Jóváhagyásra került az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi 
Szolgáltatási terve.
Kiegészült az idei Belső ellenőrzési terv azokkal a feladatokkal, amik az 
ÁSZ ellenőrzésének elmarasztaló megállapításaiból következnek.
Az előterjesztéseket és a képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

Papp István
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Megkérjük a gépjármű tulajdonosokat, üzembentartókat, hogy NE hiva- 
talunkhoz utalják, fizessék be a 2021. évi gépjárműadót, mert azt már  
a NAV szedi be!
A 2020. december 31-ig keletkezett gépjárműadó hátralék beszedésére még 
önkormányzati adóhatóságunk jogosult.
Amennyiben az adók befizetésével kapcsolatban bármilyen probléma merül 
fel, kérjük e-mailben az ado@nagykovacsi.hu jelezzék. 
Változott a HIPA bevallás benyújtásának szabálya!
2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi 
iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
Tehát 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az 
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz köte- 
lesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással kapcsolatos 
nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK 
formátumban elérhetőek.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat 
2021. januárjától nem lehet benyújtani.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, 
az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 
2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó 
– adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. 
Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a 
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on 
keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot adott be.
KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak beval- 
lást – automatikusan érvényesíthető az 50% engedmény a 2021. év vonat-
kozásában. Nem kell nyilatkozatot beküldeni az adókedvezmény érvé- 
nyesítéshez!
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újrakezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók 
is cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.

Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre  
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú te- 
lefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

https://ohp.asp.Igov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogad-
juk. 
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059 (csak a hátra- 
lékot kell ide fizetni, a 2021 évi gépjárműadót nem!)
Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az 
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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2019 óta foglalkozik döntéshozóként a falu ügyeivel, a Képviselő-
testület legfiatalabb tagja, Springer Bence. Őt kérdezem az eddig elért 
eredményekről, céljairól és a jövőt formáló terveiről, hiszen az ország 
egyik legfiatalabb lakosságával bíró település életében a friss erő 
komoly szereppel bír.

Milyen személyes moti-
vációk ösztönözték arra, 
képviselőnek jelöltesse 
magát?
Tenni akartam azért a 
közösségért, aminek a tagja 
vagyok. Szeretek alakító és 
aktív résztvevő lenni, és ez 
bármilyen közösségre igaz, 
amelyik megtisztel azzal, 
hogy befogad, legyen ez 
akár a faluközösség vagy 
a cserkészet. Sohasem a 
pozíció vagy a hatalom 
vonzott, hanem a 
feladat, hogy alkotni és 
közreműködni tudjak.

Hogyan értékeli az elmúlt 1.5 évet?
Izgalmas tapasztalatszerzés volt számomra, ami nagyon más, mint kívülről 
a pálya széléről szemlélni a dolgokat. Ott mindenki nagyon okos. Ha labda 
van előtted, akkor rájössz, hogy kötött szabályok vannak, amit be kell 
tartani. Ilyen a képviselőség is, de itt még jobban meg van kötve a kezünk, 
mint gondoltam. Szerencsére ez egy jó csapat, akikkel lehet együtt 
dolgozni. A koronavírus nagyon megnehezíti a munkát, de az nagyon jól 
esik, hogy a polgármesterünk mindenben kikéri a véleményünket, és így 
nem állt meg az élet. Folyamatosan vannak terveim és ötleteim, néhányat 
már sikerült elérni, de a többsége még megvalósítás előtt áll. 

Mit gondol a képviselői tisztségről, milyen embereknek szabad ezt 
elvállalnia?
Az a jó, ha egy Képviselői-testület sokféle emberből áll és sokféle 
véleményt tükröz, nem kell, hogy más-más társadalmi szintekről 
érkezzünk, de lehetőség szerint legyenek különböző tudományok 
képviselői reprezentálva. A képviselő legyen nyitott, őszinte és aktív. 
Azt azonban biztosan tudom, hogy annak biztos nem való ez a szerep, 
aki csak pénzért csinálja, abból gyorsan kiábrándulnak a szavazók, mert 
hiteltelen lesz. 

Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben és milyen elveket követ a 
hétköznapokban?
A példakép egy izgalmas szó. A történelemben és a jelenben is vannak 
pozitív és negatív személyiségek előttem. Elsőként egy japán hadúr 
Date Maszamune jut eszembe, aki remek hadvezetési készséggel és 
stratégiai ismeretekkel rendelkezett, emellett kicsit lázadó is volt, aki 
a saját útját járta, de volt benne alázat és tisztelte vezetőit. Másodszor 
a cserkészetet alapító Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 
of Gilwell-t emelném ki. Ők mindketten közvetlenül találkoztak az 
emberekkel – ami nekem most képviselőként egy kicsit nehéz –, és 
mindig vállalták tetteikért a felelősséget. Számomra a keleti kultúra 
értékei követendő példát jelentenek, pl. a cserkész vezető Anglia mellett 
Indiában is szocializálódott. Hazai példaképeim Buday Barnabás, a Magyar 
Cserkészszövetség korábbi elnöke, valamint Ádám János és Nagy Bálint 
jezsuita atyák. Az ő tanításukat követem, tőlük tanultam az alázatot, az 
elkötelezettséget, az életre szóló hivatástudatot. 

Melyik a három legfontosabb célja, mint képviselő?
A legfontosabb, hogy a fiatalok érezzék sajátjuknak a települést. 
Erre vannak ötleteim is, illetve szívesen támogatok minden olyan 
újkeletű kezdeményezést amely ezt a célt tűzi ki, mint pl. a tavalyi 
Spájz fesztivál. Emellett szeretném elérni, hogy Nagykovácsira 
zöldövezeti területként tekintsenek az itt lakók és ne szemeteljenek 

a közterületen, az erdőben. Célom, hogy az itt élőkben legyen hála 
és tisztelet a település és a helyi lehetőségek felé. Én igyekszem jó 
példával elöljárni, rendszeresen körbejárok a faluban és a kukák 
mellől összeszedem az eldobott szemetet. A harmadik a Nagyko- 
vácsi hagyományőrzés, aminek nem szabad elvesznie, itt említhetném pl. 
a Pékdomb közösséget, vagy Nemzetiségi Önkormányzatot, akik sokat 
dolgoznak ezért. Mi egy nagymúltú település vagyunk, még ha nem is 
olyan híres, mint pl. Herend, de az identitás nem hírnév kérdése.

Önre, mint a fiatalok szószólójára tekintenek a szavazók. Mennyire 
sikerült eddig képviselni a tinédzsereket, a fiatal felnőtteket?
Magaménak érzem ezt a korosztályt és hiszem, hogy az ő igényeiket is ki 
kell szolgálni, mert az iskolások, óvodások érdekei már képviselve vannak. 
Szerencsére tavaly el tudtam jutni a Spájz fesztiválra, ahol volt lehetőség 
találkozni és kommunikálni a fiatalokkal. A beszélgetések alkalmával 
megtudtam, hogy ők szeretnek itt lakni, de nem érzik feltétlenül a 
magukénak a falut. Őket közvetlenül is meg kell szólítani a pandémia 
után, mert a sporton kívül nincsenek találkozási pontok, nincsenek téli 
közösségi lehetőségek és hiányzik pl. a generációk háza is.

Ön szerint mi kell ma ahhoz, hogy egy Képviselő-testület népszerű 
legyen? 
Közvetlenség a szavazókkal, amire jó kezdeményezés pl. a Polgármesteri 
teadélután, amit tovább lehetne bővíteni Testületi, vagy Képviselői 
teadélutánokra. Emellett nagyon fontos a hitelesség, amit a választáskor 
megígérünk. Erre folyamatosan törekedni kell, hogy megvalósuljon és 
ne fordulhasson elő az, ami más településen, ahol fűt-fát ígértek a kép- 
viselők, akik aztán csak a saját érdekeiket követték megválasztásuk után. 

Köztudott, hogy Ön a Nagykovácsi cserkészek parancsnoka. Mit ad a 
cserkészet ma a fiataloknak?
A cserkészet egy értékközpont, ami erényt és jellemet ad a fiataloknak, 
amire igen nagy szükség van napjainkban, mert a mai világ egy zord hely, 
sok problémával, amelyre említhetem példaként a felmelegedést vagy a 
globalizációt. A cserkészet egy olyan hely, amire később a felnőttkorban 
is emlékezünk, sajnos kicsit alábecsült, mert ingyen van, így kevésbé 
értékeljük, mint a különórákat, sportköröket, amire súlyos ezreket kell 
kifizetni.

Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
képviselői szerephez?
Ez egy izgalmas kérdés. A család tudomásul vette, de nálunk erre volt már 
példa, mert a nagyapám is töltött be közösségi szerepet, kórházigazgató 
volt, aztán államtitkárnak is felkérték. A régi középiskolás barátaim, 
tanáraim respektálják igazán, hiszen ők ismertek gyermekként, így ők 
látják a változást.  

Ember a képviselő mögött – Springer Bence
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor 

Pénzügyi és Adóügyi osztály       
Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1-től a Nemzeti 
Adó-és Vámhivatalnak (NAV) kell befizetni a gépjárműadót!
A NAV folyamatosan postázza, vagy ügyfélkapura küldi a ha-
tározatokat.  A befizetési határidőt kitolták 2021. április 15-ig. 
Kérjük Önöket, ne hivatalunkhoz fizessék be a 2021. évi 
gépjárműadót, csak azok kaptak tőlünk értesítést, akiknek 
2020. 12. 31-én hátralékot mutat a gépjárműadó számlájuk, azt 
még ide kell befizetni. 
Amennyiben mégis ide fizették be a 2021. évi gépjárműadót, 
kérjük írjanak e-mailt az ado@nagykovacsi.hu-ra és vissza- 
utaljuk, vagy más adószámlára átvezetjük. 
Köszönjük együttműködésüket! 
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Az ELTE Kémiai Intézete, Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára, az MTA rendes tagja, az ELKH Fehérjemodellező 
Kutatócsoportjának vezetője (https://prot.chem.elte.hu/), Zemp- 
lén-, Bolyai- és idén március 15-e óta Széchenyi-díjas kémikus, 
aki a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért  
– nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, – valamint iskolateremtő 
kutatói-oktatói munkája elismeréseként kapta az elismerést. A magas 
kitüntetés alkalmából kérdeztem munkájáról és terveiről Dr. Perczel 
Andrást, településünk lakóját. 
Sokunk számára a kémia világa érthetetlen és kicsit félelmetes is. 
Kérem mondja el nekünk laikusoknak, hogy mivel foglalkozik?

Képzeljen el egy világot, 
amely a miénkhez 
hasonló csak milliárdszor 
kisebb. Ez a világ tele  
van nano méterekben 
mérhető tárgyakkal, 
amelyek az emberi szem 
számára láthatatlanok. 
Ez a molekulák világa 
és mi molekuláris tér- 
szerkezet-vizsgálattal, 
vagy más néven 
molekuláris képalko- 

tással foglalkozunk. Talán úgy tudnám ezt a munkát a legjobban 
elmagyarázni, hogy a Láthatatlan kiállításhoz hasonlítom. Ott ahol a látó 
emberek sem látnak, a látássérültekhez hasonlóan fülelnek és tapogatnak. 
A szemünk helyett a tapintásunk segítségével kell ott eligazodnunk, 
a kiállítás tárgyai között tájékozódnunk. Ezt tesszük mi is kutatóként, 
okos eszközökkel letapogatjuk a nano részecskék alakját. Nem könnyű 
megkülönböztetni a parányi alakzatokat, de szerencsére ma már remek 
eszközök állnak rendelkezésünkre. Jelenleg például röntgensugarak 
segítségével igyekszünk „képet” alkotni, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy 
azt az orvos teszi. Vagy „mobilozunk” a molekulák egyes atomjaival és 
azok, környezetük függvényében adnak nekünk válaszokat. Esetleg 
elektronnyalábbal pásztázzuk és tapogatjuk le a befagyasztott molekulák 
alakját. 
Konkrétan milyen területen folynak a kutatások?
Gyakran betegségek molekuláris hátterének megértését kíséreljük meg, 
olyanokét mint a neurodegeneratív Alzheimer-kór, a rohamosan terjedő 
kettes típusú cukorbetegség, de a jelenlegi pandémia kezelésére is 
fejlesztünk konzorciumban alkalmas „likvidáló” molekulákat. Molekuláris 
szinten tudunk beavatkozni és gátolni a betegség terjedéséért 
felelős vírusokat. 
Ön több pozícióban is képviseli szakmáját, itthon és 
külföldön is sokat publikál. Mi motiválja és milyen tervei 
vannak a jövőre nézve?
A pozíció kevésbé fontos számomra, magamat elsősorban 
kutató oktatónak gondolom. Természetesen öröm és 
megtiszteltetés, de egyben nagy felelősség is vezetőnek 
lenni, hiszen 20-30 ember szakmai munkája és fejlődése 
van rám bízva, felelős vagyok értük és „megélhetésükért” 
is. Nagyon szeretek kutatni, töprengeni kihívásokon és 
megérteni, alkalmasint megoldani problémákat, de az 
oktatás is igazi szerelem a számomra. A tanszéken változatos 
a világunk, hiszen alapszakon néha több száz diáknak tartok 
előadást, ám később, a specializáció miatt egyre kisebbek 
lesznek a csoportok, akiknek igazi csúcstechnológiát 
oktatunk. Ott vannak aztán a doktoranduszok, akik ugyan 
még „növendékek”, de velük már kollegiális viszonyban 
vagyok, együtt dolgozunk napi szinten közösen. A kérdésére 
visszatérve, ami a mai napig motivál az a természet molekulá- 
ris szintjének megismerése, megértése és ennek a tudásnak 
az átadása. A piaristákhoz jártam gimnáziumba, ahol remek 
tanáraim voltak, akik megtanítottak tanulni, rácsodálkozni 
a természetre és gondolkodni. Tőlük sajátítottam el azt a 
szemléletet is, hogy mindenkiben megtaláljam az értékeket, 
azt ami elvezet a fejlődéshez. Miattuk is azt érzem, hogy 
fontos, szinte kötelezettségem a tanítás! 

A Széchenyi-díj Magyarország legmagasabb tudományos kitüntetése. 
Sejtette, hogy a jelöltek között szerepel?
Kicsit igen, s bár voltak „árulkodó” jelek, nem igazán tudtam róla. 
Nagyon jó érzés volt, amikor utólag kiderült az, hogy az alma materem 
és az Akadémia egyszerre jelölt a díjra. Nagy megtiszteltetés és szakmai 
elismerés részesülni a Széchenyi-díjban, csak azt sajnálom, hogy a 
járványhelyzet miatt elmaradt az ünnepélyes ceremónia, mert ünnepelni 
jó! 
A fiúk általában tűzoltók, mozdonyvezetők vagy autóversenyzők 
akarnak lenni. Hogyan lesz valakiből kémikus? 
Már egészen fiatalon érdekelt az, hogy mi lehet a dolgok belsejében, 
hogyan épül föl a Világ. Olyan volt ez számomra, mint amikor Alíz 
beleesik a nyúlüregbe és kinyílik előtte egy olyan világ ajtaja, mely addig 
láthatatlan volt számára. A modern kémia, ahogy azt ma tanítjuk egy fiatal 
tudomány. Annak ellenére, hogy évszázadokkal ezelőtt is foglalkoztak 
alkímiával, fűnek-fának titkaival, az anyag szerkezetének megismerésére, 
csak mintegy három generáció óta vagyunk igazán képesek. Gondoljuk 
végig azt, hogy mekkora utat is tettünk meg a pestisjárványok vagy 
a spanyolnátha óta. Akkor csak a szerencsén múlt az, hogy ki élte túl a 
pandémiát, ma alig egy év alatt van már több hathatós ellenszerünk.  
A kémia, virológia és más társtudományok világméretű összefogásának 
köszönhetően napjainkban hamar lett hathatós gyógyszer és vakcina, 
olyan amellyel küzdeni lehet a kór ellen! Ez azért csoda és áldás is 
egyszerre, valljuk be: szerencsés korban élünk! Ma belépve egy patikába, 
rengeteg betegség ellen akad a polcokon gyógyszer, tucatnyi olyan, 
amely akár még 10 évvel ezelőtt sem létezett. Mindennek a létrehozása a 
kémiának és persze egy sor társtudománynak köszönhető. 
Végezetül evezzünk egy kicsit hazai vizekre. Mióta él Nagykovácsiban 
és mit szeret a legjobban a településben?
25 éve élünk itt feleségemmel, Perczel-Forintos Dórával és Kristóf, Júlia és 
György gyermekeinkkel. Pár éve már csak ketten feleségemmel lakjuk a 
családi házat, amióta a két orvos fiam és a pszichológus, művészettörté- 
nész lányom is megházasodtak és önálló életet kezdtek Budapesten. 
Nagyon szeretek itt lakni, mert a település számunkra még kellően 
falusias jellegű, miközben nincs messze a nagyvárostól sem. A házunktól 
pár méterre kezdődik az erdő, ahová rendszeresen járunk sétálni és 
futni. A pandémia előtt a faluban is szívesen találkoztam barátokkal és 
ismerősökkel, élvezve a kis település ezernyi előnyét. Persze azzal, hogy 
az elmúlt 25 év alatt sokan költöztek Nagykovácsiba együtt jár némi 
kellemetlenség is, mint például a reggeli dugók, de ezért bőven kárpótol 
minket a természet közelsége, a templom és közössége, a kedves és 
barátságos emberek, a kávézók, kisboltok és vendéglők békebeli idillje. 

Dr. Perczel András – Széchenyi-díjasunk
Ábrahám Móni

NMR csővel a kézben, 700 MHz-el a háttérben

Tátrai téli túra a családdal tavasszal



Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony ünnepi beszéde.
Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, Vasvári 
Pál, Jókai Mór, Irinyi József – nemzedékük emberi, politikusi nagyságai 
lettek. 
Ők azok, akik a saját eszközeikkel azért küzdöttek 173 évvel ezelőtt, hogy 
hazánk modern, polgári állam legyen.
Március 15-e van. 
1848. március 15-én a „Márciusi Ifjak” vezetésével Pesten kitört a 
forradalom. Ma, szerte az országban és határainkon túl is, felvonjuk 
a nemzetiszín zászlót; délvidéki, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai magyar 
honfitársainkkal együtt kokárdát tűzünk mellkasunkra, és emlékezünk, 
csöndben emlékezünk.
Kedves Nagykovácsiak! 
Idén másképp ünneplünk. Most más teszi ünneppé a megemlékezést: a 
belső múltidézés, a csöndes elmélkedés, a befelé fordulás.
A csöndben elgondolkodunk azon, mi az igazi szabadság.
173 évvel ezelőtt vérontás nélkül győzött a forradalom, a Habsburg-ház 
– látszólag – elfogadta a 12 pont követeléseit, és megalakulhatott az első 
magyar független felelős minisztérium gróf Batthyány Lajos vezetésével. 
Kormányában helyt kaptak a centralistáktól a liberálisokon át a mérsékelt 
arisztokraták is. Igazi konszenzusteremtő volt. Ő az, aki hordozza magában 
a szabadság és felelősségvállalás üzenetét minden mai vezető számára. 
Nem volt harsány, de szikár akarat vezette. Cselekedeteiben erény és 
határozottság volt. Tanulhatjuk tőle a nemzeti öntudatot és kitartást. 
Mindvégig ragaszkodott az elveihez, a törvényekhez, az alkotmányhoz.  
A méltatlan, kötél általi halált még akkor sem fogadta el, amikor tudta, 
hogy meg kell halnia. A kivégzőosztag előtt is a hazát éltette. 
Szabad volt.  
Megengedte magának, hogy szabad legyen: lelkében, szellemében. 
Csöndben, de szikáran.
A csöndben elgondolkodunk azon is, mi az igazi hatalom.
A „Márciusi Ifjak” nem akartak hatalmat. 
A „Márciusi Ifjak” nem hatalmat akartak. 
Szabadságot akartak. Egyenlőséget akartak. Hittek egy polgári, 
demokratikus államban. Hittek abban, hogy nekik ezzel dolguk van. Hittek 
és cselekedtek – hiszen mit ér a hit cselekvés nélkül, és mit ér a cselekvés 
hit nélkül. Ha 1848-ban, azon az esős szerdai napon bennük alábbhagyott 
volna a hit és a cselekvőképesség, akkor nem indult volna el az a folyamat, 
amely átvezette hazánkat a feudális viszonyokból a polgárosodás és 
modernizáció útjára.
A csöndben azon is elgondolkodhatunk, mi az igazi alkotás.
Hogy számomra mit jelent? 
Így, 1848 kapcsán, egyet jelent a közös örömmel, a kezdemé- 
nyezőképességgel, a tervezés élményével, a megvalósítás izgalmával.
Egyet jelent Széchenyivel.
Azzal a haladó szellemiséggel, aki nélkül ma szegényebb lenne az ipa- 
runk, a közlekedésünk, a gazdaságunk, a nyelvünk, a kultúránk.
Azzal, aki már 2 évszázaddal ezelőtt is tudta, hogy egy asztalhoz kell ültetni 
a tenni akaró, jószándékú arisztokratákat, mert az alkotás csapatmunka. 

Egymást támogatva előre menni. Előre. Egészséges egyensúlyt találva 
hagyomány és modernitás, tradíció és haladás között.
Ez számomra Széchenyi üzenete.
És szükségszerűen elgondolkodunk azon is, mi az igazi küldetéstudat.
Március 15-én vérontás nélkül győzött a forradalom, de egy másfél 
éves emberfeletti szabadságküzdelmet indított el a császári túlerővel 
szemben. Őseink, nemzeti hőseink tudták, hogy leküzdhetetlen erőkkel 
állnak szemben, mégsem hátráltak meg. Tették, amit tenniük kellett.
Hát nem ez az igazi küldetéstudat?
Hinni annyira, hogy nem számít a túlerő.
Hinni annyira, hogy a feudális állam helyén megteremthető a modern 
polgári Magyarország, a gazdasági és társadalmi modernizáció. 
Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor, Vasvári 
Pál, Jókai Mór, Irinyi József. 
A kitartás, a tenni akarás, a hazaszeretet példaképei.
Emberek voltak. Különböző személyiséggel. Küldetéstudattal. Kompro- 
misszumokkal. Hibákkal. 
De a cél mindannyiuknak egy modern, polgári Magyarország volt.
Ahogy Kossuth Lajos fogalmazott: „a haza örök, s nem csak az iránt 
tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet,  
s lesz.”
Tisztelt Nagykovácsi Polgárok!
Kedves Hazájukat Szerető Ünneplők!
Gondolatban járjuk most végig az 1848-as forradalom helyszíneit: a Pilvax 
kávéházat, az Egyetem teret, Landerer nyomdáját, a Nemzeti Múzeum 
kertjét, a Nemzeti Színházat, és emlékezzünk, hogy nemcsak azért 
tartozunk kötelességgel, ami van, hanem azért is, ami lesz!
Békés emlékezést kívánok mindenkinek!
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Használt olaj gyűjtőhely 
A háztartásokban keletkező használt olajnak csak elhanyagolható 
része kerül megfelelő módon elszállításra és feldolgozásra. Többsége 
a lefolyókba vagy a kommunális hulladékkal együtt a lerakókba kerül. 
A lefolyókba öntött anyag komoly károkat okoz, hiszen a csővezetékek 
falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe rak- 
va pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. 
Az olajgyűjtés elősegítésére 
Nagykovácsi Önkormányzata 
sárga használt sütőolaj gyűj- 
tő edényeket helyezett ki 
Nagykovácsiban, amelyek a 
NATÜ udvarán (Pók utca 58.) 
és a Kispatak Óvoda udvarán 
(Kaszáló u. 16.-18.) találhatóak.  
A kukákba üvegbe vagy 
műanyag palackba visszatöltött, 
leszűrt használt háztartási 
zsiradékot lehet tenni.  

Hosszabb használat során alakul 
ki, hogy milyen gyakori ürítésre 
van szükség és esetleg kell-e 
növelni a gyűjtőkukák számát. 

COVID elleni védőoltások 
Nagykovácsiban

Folyamatosan zajlik Nagykovácsiban is a regisztrált lakosok koronavírus 
elleni oltása. A háziorvosoktól kapott tájékoztatás alapján nálunk is az 
országoshoz hasonló arányú a regisztrált, koronavírus elleni vakcinával 
beoltottak száma, március végén a bejelentett lakosság 20%-a.  
Az oltások beadásával kapcsolatos teendők ellátása jelentős többletter- 
het ró háziorvosainkra, ezért az Önkormányzat felajánlotta segítségét.  
A Polgármesteri Hivatal munkatársa szállítja rendszeresen az oltóanya- 
got a rendelőkbe az ÁNTSZ Érdi telephelyéről. Emellett a szükséges 
nyomtatványok sokszorosításában, és a kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok egy részében is részt vállalnak a hivatali dolgozók.
Április elejére a háziorvosi praxisokban a 60 év feletti páciensek, a 
kismamák és a pedagógusok beoltásra kerültek. Ha valaki ezen kategóriák 
valamelyikébe tartozik és regisztrált is a vakcinainfo.gov.hu oldalon, 
mégsem kapta meg az oltást, keresse háziorvosát, illetve a kismamák 
esetében a védőnőjét. 
A napokban megkezdődött a 60 évnél fiatalabb páciensek oltása.  
A regisztrációs lista folyamatosan változik, ezért a háziorvosok nem 
tudnak információt adni arról, hogy kinek mikor várható az oltás beadása. 
Amint lehetőségük nyílik rá, azonnal értesítik az oltásra várókat telefonon 
vagy e-mailben.
Kérjük legyenek türelmesek, egészségügyi dolgozóink megfeszített 
munkát végeznek értünk, Önökért, egy egészséges Nagykovácsiért! 
Köszönjük!

A beiratkozás május 17-19-ig tart.
A felvételi kérelmeket és további dokumentumokat  

szkennelve/fotózva az alábbi email címre várjuk:  
lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu

A beiratkozáshoz szükséges iratok: (formanyomtatványaink elérhetőek 
honlapunkon: nagykovacsibolcsode.hu) 

• felvételi kérelem
• 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, 
• jövedelemigazolás, 
• a gyermek- és a szülők lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa, 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• adatkérő lap,
•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén 

az erről szóló határozat,
• egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat. 

A felvételről egy – az intézményvezetőből, egy védőnőből, valamint a 
Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 30 napon 
belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt 
(törvényes képviselőt).
Akik már korábban leadták a felvételi kérelmüket és még aktuális 
a jelentkezésük, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra leadni a 
jelentkezésüket.
Kérdés esetén az alábbi telefonszámon állok szíves rendelkezésükre:  
06-30-190-9314

Beiratkozás  
a Lenvirág Bölcsődébe
Móczár Ágnes intézményvezető Végrehajtással és ingóságok lefoglalásával fenyegető csalás terjed!  

Az elkövetők telefonon keresik meg a sértetteket otthonukban. A hívó 
magát egy végrehajtó iroda munkatársának vagy bírósági dolgozónak 
adja ki, és azt állítja, hogy a sértett ellen tartozás miatt végrehajtási eljárás 
folyik. A csalók azt állítják, hogy a sértettnek azonnal át kell utalnia a 
tartozását a megadott bankszámlaszámra, ellenkező esetben a végrehajtó 
– akár pár órán belül – rendőrökkel együtt megjelenik lakásán, és ha kell 
a lakását is „feltörik" azért, hogy a tartozás fejében onnan ingóságokat 
foglaljanak le.
Az elkövetők igyekeznek a hivatalos eljárás látszatát kelteni, ügyszámot is 
kitalálnak, többnyire forintra pontos összeget jelölnek meg. 

Amennyiben ilyen telefonhívás érkezik Önnek:
•  gyanakodjon, igyekezzen tisztázni, hogy valós-e a hívás; 
•  ellenőrizzék a lakóhely szerinti bíróságon, hogy folyik-e ön ellen 

végrehajtás;
•  minden esetben kérje el a hívó fél nevét, telefonszámát, a végrehajtói 

iroda adatait,
•  ragaszkodjon a személyes ügyintézéshez;
•  semmiképpen se utaljon pénzt!

Ha a kért adatokat a hívó fél nem adja át, esetleg más gyanús körülmény 
merül fel, értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Vigyázat, csalók!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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Már több, mint egy évtizede ismerkedünk Magyarországon is az okosváros 
megoldásokkal. Számos „okos projekt” elindult, de a bevezetést övező 
sikerek valahogy mindig elmaradtak. Lehet-e ezt másként csinálni? Ha 
igen, milyen szemléletváltás szükséges? 
Interjú Kiszelné Mohos Katalinnal, Nagykovácsi polgármesterével és  
Dr. Balázs Lászlóval, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Karának docensével, a Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 
igazgatójával, a Világítástechnikai Társaság alelnökével.
Polgármester Asszony, Intézetigazgató úr, Önök szerint mi szükséges 
ahhoz, hogy igazán sikeresek tudjanak lenni az okosváros megoldások? 
Milyen feladatokat ró mindez a településvezetőkre és a fejlesztő-
mérnökökre?
Kiszelné Mohos Katalin: Településvezetőként úgy látom, hogy az okosváros 
projektekben mindenképp paradigmaváltás szükséges. Ahhoz, hogy igazán 
működőképes legyen egy okosváros projekt, azt nem szabad szem elől 
téveszteni, hogy a cél nem önmagában az eszközfejlesztés; a cél a lakosság 
mindennapjainak könnyebbé tétele ezekkel az okos megoldásokkal. Ezen 
kívül a lakossággal folytatott párbeszéd elengedhetetlen a projekt minden 
szakaszában. Az elején az igényfelmérés miatt, közben a finomhangolás 
céljából, később az okoseszközök használata, működése miatt. Lehet egy 

eszköz csúcsszuper; ha nem jut el azokhoz, 
akiknek készült, akkor nem váltja be a 
hozzá fűzött reményeket. 
Balázs László: A régóta várt áttörés 
elmaradásának egyik oka véleményem 
szerint az, hogy a városok működése 
annyira sokszínű, és a településeket érintő 
kihívások oly mértékben különböznek 
egymástól, hogy arra egyetlen terméket 
nehéz ráhúzni. Minden városnak más 
a prioritása, ezért másfajta műszaki 
megoldást is igényel. Van, ahol a 
közlekedés okozta zsúfoltság, a lég- és 
zajszennyezés csökkentése a cél. Más 

városban pedig az üzemeltetési költségek csökkentése. Minden város külön 
projekt, amelyet alapjaitól kezdve kell felépíteni, és ebben több, gyakran 
egymással konkuráló vállalatnak kell együttműködnie. 
Az áttörés elmaradásának másik oka az, hogy az okosváros projekteket 
többnyire a technológiai oldal irányítja. Gyakran az az érzésem, a gombhoz 
keressük a kabátot: van egy izgalmas műszaki lehetőség, és a mérnökök 
kitalálják, mire lehetne ezt használni. Látványos presztízsberuházások 
valósultak meg ezzel a szemlélettel. Futurisztikus megoldások születtek, csak 
a beruházás költségei messze nincsenek arányban a kínált előnnyel, ezért a 
megoldás nem terjedt el. 
Milyen feladatokat ró mindez a mérnökökre? Először is a műszaki fejlesztőknek 
együtt kell működniük a többi piaci szereplővel. A kreatív mérnökök sokszor 
beleesnek abba a csapdába, hogy elvesznek a műszaki részletekben, 
beleszeretnek saját ötleteikbe, és szem elől tévesztik a felhasználó valós 
igényeit. A sikeres fejlesztés kulcsa, hogy a csapatban képviselve legyenek a 
rendszer üzemeltetőjének és a végfelhasználónak a szempontja is. 
Milyen okos megoldások kerültek eddig bevezetésre Nagykovácsiban?
Nagykovácsinak számos agglomerációs kihívással kell szembenéznie.  
A lakosság természetes elvárása, hogy a kihívásokra megfelelő válaszokat 
adjunk. Ne csak lekövessük, hanem meg is előzzük a trendeket! Ennek 
kiváló eszközei az okosváros megoldások, melyek bevezetése fontos 
településfejlesztési cél. Jelenleg két okos projektünk van megvalósítási fázis- 
ban. Az országban az első olyan település vagyunk, ahol a levegő- 
szennyezettség-mérő szenzorok az egész települést lefedik. Március végén 
beüzemelésre került 10 szenzor. Ez azért fontos, mert a levegő minőségét 
a továbbiakban nem szubjektív módon fogjuk megállapítani, hanem 
mérésekkel, és ezekre tudjuk alapozni döntéseinket. 
Előreléptünk az ellenőrzés és a közbiztonság területén is. Hamarosan 
rendszámfelismerő kamerával fogjuk ellenőrizni a behajtási engedélyeket, a 
súlykorlátozások és szabályok betartását.
Minden új technológia bevezetése rejt magában veszélyeket is: a legnagyobb 
előny és kockázat gyakorlatilag ugyanaz. Ha elsők vagyunk valamiben, 
fel kell készülnünk az esetleges nehézségekre is. Mindenképp előny az új 

technológiák bevezetése, hiszen a települések között van egy egészséges 
verseny: minden polgármester azt szeretné, ha az ő települése lenne a 
legjobb, ha az ő településén lenne a legelégedettebb lakosság. Ehhez 
nagyban hozzájárulhatnak az okosváros megoldások. Persze csak akkor, ha 
azokat a helyiek hasznára tudjuk fordítani. 
Intézetigazgató úr hogyan látja, mennyire nyitottak a települések egy új 
technológiára?
Az én tapasztalatom az, hogy a városvezetők reálisan látják a településük 
igényeit és anyagi korlátait, de keveset tudnak arról, milyen lehetőséget kínál- 
nak az új technológiák. Hasznosnak tartanám, ha sokkal több önkormányzati 
szakember venne részt a szakmai közéletben. Az alkalmazásfejlesztők számára 
is nagyon hasznos lenne, ha több önkormányzati szakemberrel találkoznának, 
és árnyaltabban látnák a települések előtt álló kihívásokat. 
Polgármester Asszony milyen érvek mentén dönt egy új okosmegoldás 
kipróbálása, bevezetése mellett? 
A társadalmi párbeszéd központi helyen áll. Egy okosváros projekt el- 
indítása előtt meghallgatjuk a lakosság igényeit, kutatást végzünk. Ez 
is a paradigmaváltás része. Amennyiben a lakossági igény megvan, és 
rendelkezünk kellő anyagi forrással, érdemes gondolkodni okos meg- 
oldásokban. Konkrét példa erre: a levegőszennyezettség-mérő szenzorok 
igénye a lakosság részéről érkezett. Nagykovácsit többek között azért szeret- 
jük, mert gyönyörű természeti környezetben fekszik, hegyekkel körülvéve 
a Budai Tájvédelmi Körzetben. Úgy is szokták emlegetni, hogy Nagykovácsi 
Budapest tüdeje. Időnként emberi hanyagság vagy gondatlanság szennyezi 
a levegőt, ezért is tartottuk fontosnak, lássunk tisztán, milyen a levegő 
Nagykovácsiban.
Intézetigazgató úr, egy projekt sikerességét Önök hogyan mérik? 
Minden projekt tervezésénél előre meghatározzák a siker gazdasági 
kritériumait. Ha ezen túltekintünk, számomra a siker igazi mércéje az, 
hogy mennyire használják a kiépített megoldást a végfelhasználók. Ha a 
mindennapi élet részévé válik, megkönnyíti, egyszerűsíti a városlakók életét, 
és a projekt megoldásai bővülnek, megújulnak a projekt zárása után is, az 
valódi siker. 
Polgármester Asszony, Önök milyen mérőszámokkal dolgoznak?  
Ön szerint települési szinten mikor tekinthető sikeresnek egy okos projekt? 
Akkor sikeres egy projekt, ha a cél megtalálta a célcsoportját. Sajnos gyakran 
abból áll egy pályázat, hogy kipipálják: ez is megvan. Ez nem lehet cél. 
A mérhetőség nagyon fontos! Előre meg kell határozni célszámokat egy 
idővonalon. A korábban már említett lakossági bevezetés mellett nem szabad 
megfeledkeznünk az eszközök karbantartásáról sem, és természetesen a 
lakosság edukációjának is nagy szerepe van a sikerben.
Igazgató úr, mennyire költséges egy-egy okos projekt?
Alapvetően az infrastruktúra megújítását, átalakítását igényli egy okosváros 
projekt, ami mindig jelentős költséget emészt fel. Ha az intelligens rendszer 
előnyeit ki tudja használni a település, és jelentős az energiahatékonyságból 
és a karbantartás racionalizálásából adódó megtakarítás, akkor már 
gazdaságilag vonzó lehet az okos megoldás.
Hogyan tudja Nagykovácsi finanszírozni az okos megoldásokat? 
Amiben csak lehet, a pályázati forrásokat igyekszünk kihasználni. Keressük az 
olyan lehetőségeket is, ahol valamilyen szempontból mintaprojekt lehetünk 
és a szolgáltatást végzőnek is érdeke, hogy rendkívüli kedvezményekkel vagy 
akár önköltségi ár alatt biztosítsa a terméket vagy szolgáltatást. Így történt 
ez a levegőszennyezettség-mérő szenzorok kihelyezése kapcsán is. Itt a 
szenzorok kihelyezésén túl, egy körülbelül 2 millió forint értékű tudományos 
alátámasztási és környezeti vizsgálati tanulmányt is fogunk kapni, amely 
publikálásra fog kerülni. Ezt a tanulmányt, illetve magát a projektet a 
későbbiekben referenciaprojektként fogjuk tudni hasznosítani. 
Az egyetemi képzés gyakorlatába mennyire tudják átültetni ezeket a 
projekteket?
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán mindazokat a 
technológiákat oktatjuk, amelyek segítségével az okos város megoldások 
létrehozhatók. Arra készítjük fel a hallgatókat, hogy a diploma megszerzése 
után az okosváros projektek előkészítésében, megvalósításában, a 
megoldások üzemeltetésében hatékonyan dolgozhassanak. Önálló 
projektfeladatként már a mérnök alapképzésben is magas színvonalú 
megoldásokat fejlesztenek ki, amelyek egy-egy okosváros projektben 
kipróbálandó rendszer prototípusának tekinthetők. Az az álmom, hogy a 
hallgatókkal együtt a rádióamatőr mozgalomhoz hasonló, önkéntes fejlesztői 
közösséget hozzunk létre, amellyel egy országos szenzorhálózatot tudunk 
kiépíteni, tehát már nemcsak egyetlen településről, hanem az ország minden 
pontjáról gyűjtünk majd környezeti adatokat, amelyek jól használhatók a 
klímaváltozás kiváltotta hatások nyomon követésére.

Modern falu  
okos megoldásokkal
Huszárné Antal Virág

Dr. Balázs László
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Virágot Nagykovácsinak
2016-ban indította el Nagykovácsi Önkormányzata a programot, hogy ezúton is ösztönözze Nagykovácsi 
lakóit az összefogásra. 
Célunk egy vonzó, barátságos falukép kialakítása, saját környezetünk, kertjeink, utcai előkertjeink szépí-
tése. A természetet, környezetüket szerető és gondozó polgárok munkájának elismerésével olyan példával 
szeretnénk szolgálni, ami kisgyerekeknek és fiataloknak követendő lehet, majd igényükké válhat. 

Szempontok a véleményezésnél, hogy olyan kialakítású kertek, teraszok, előkertek pályázzanak, ahol
−   egyénileg alakítják ki a virágos környezetet (nem kertépítők által);
−   alkalmazzák a régi idők költségkímélő technikáit és ötvözik az ökogazdálkodás házi méretekben alkalmazható mód-

szereivel (pl. komposztálás, esővíz visszaforgatása);
−   törekednek környezetünk karakterének megőrzésére, illetve kialakítására (olyan virágokat, növényeket, fákat  

telepítenek, gondoznak, amelyek nem környezet idegenek, pl. nem örökzöld, nyírott tujákkal népesítik be a kertjüket);
−   a kertben és a kert körül élő állatok integrálását, óvását is figyelembe veszik (madarak védelme, etetése, pillangó- vagy 

rovarház kihelyezése);

Kétszeri elbírálás lesz a nyári időszakban.
Eredményhirdetés: 2021. augusztus 15-én vasárnap

Nevezési kategóriák:
    I.   kicsi virágos kert (20-100 m2 között), balkonkert, teraszkert vagy ezek kombinációja;
  II.   nagy virágos kert (100-500 m2 között) „Nagykovácsi legszebb kertje" kitüntető címet nyer a kategória nyertese 

(magában foglalhatja a fákat, bokrokat, virágokat, fűszernövényeket, veteményest, pázsitot, illetve ezek bármilyen 
variációját);

III.   Nagykovácsi legvirágosabb utcája minimum 6 ingatlan előtti külső előkert, bejárat.

Díjak:
    I. 1. helyezett 30.000.- Ft

2. helyezett 20.000.-Ft
3. helyezett 10.000.-Ft

  II. 1. helyezett 40.000.-Ft
2. helyezett 30.000.-Ft
3. helyezett 20.000.-Ft

III. 1. helyezett 50.000.-Ft
2. helyezett 40.000.-Ft
3. helyezett 30.000.-Ft értékű vásárlási utalvány.

Jelentkezés módja: 
A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról (nagykovacsi.hu) vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán.  
A jelentkezési lap beküldhető a titkarsag@nagykovacsi.hu email címre, vagy bedobható a Polgármesteri Hivatal kerí-
tésén lévő postaládába.

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.
Koordinátor: Martinek Zsuzsa (06-30/525-1431)
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Kedves Olvasó! Először is felteszünk 
Neked 3 kérdést, amin egy kicsit mé-
lázz el.
Mit jelent számodra a talajvédelem?
Mit jut eszedbe a talajéletről?
Szükséges-e ápolni a talajt?
A talajra legtöbben egy olyan természetes közegként tekintenek, amely 
csak úgy van. Ám a talaj egy igen érzékeny és bonyolult szervezettségű 
és hatalmas életközösséggel rendelkező komplexum, akár az emberi  
szervezet.
A természetben nem létezik rendszeres mély talajforgatás (ásás, szántás), 
gazolás, lombszedés, öntözés.
A talajvédelem legfontosabb feladata manapság a talajpusztulás 
megakadályozása,egyaránt beleértve ebbe a talaj fizikai és biológiai 
leromlását. Tehát ennek része a szél- vagy vízerózió megakadályozása, 
a vízmegtartóképesség megőrzése (pl. folyamatos talajtakaró megtar-
tásával), valamint a mikro- és makroszervezetek védelme. Ez utóbbiak 
elérhetőek szerves tápanyagok, komposzt, baktérium- és növényi/állati 
kivonatokból készült trágyák, talajtakarás, pihentetés alkalmazásával, il-
letve a kemikáliák használatának kerülésével.
Hazánkban 6,4 millió hektár földterület alkalmas mezőgazdasági 
művelésre, melyből 4,5 millió hektár szántó. Az elmúlt 100 évben az  
ipari mezőgazdaság helytelen talajművelési gyakorlatának – kiterjedt 
monokultúrák, műtrágyák, nem megfelelő öntözés – következménye a 
talajok morzsalékos szerkezetének megsemmisülése és a talajélet drasz-
tikus pusztulása.
Arról már szinte mindenki hallott, hogy humusz nélkül nincs 
termőképesség. A termőföldek természetes humusztartalma kb. 6%, 
mely különösen a 20. században 70 százalékos pusztulást szenvedett el, s 
ma már 1,8%-ra csökkent. Sok egyéb, nagyon kedvezőtlen hatása mellett 
ez az egyik oka annak, hogy a termesztett növények tápanyagtartalma 
40–95%-kal csökkent.

Mit tehetünk?
Sokan a klímaváltozáshoz hasonlóan széttárják a kezüket, ugyan mit te-
hetnék én. Pedig a nagy változások mellett hatékonyak a kis lépések is.
Kiskertjeinket is gazdagíthatjuk és termelhetünk rajta magas tápértékű és 
ízletes haszonnövényeket.
A talajélet nagyon sokszínű. Pedig mi „csak” barnának látjuk. A talaj 
felületére kerülő szerves anyagokból (lehullott lomb, elhullott állatok, 
levegő, por, víz) baktériumok, gombák, rovarok és férgek táplálkozásának 

eredménye az éltető humusz, munkájuk által válik levegőssé, jó víz-
tartóvá, morzsalékossá a talaj, ahol a növényi gyökerek egészségesen 
fejlődhetnek. Tehát, a talajt szükséges ápolni, védeni!

Legelőször vedd észre, hogy a természet része vagy. Lásd meg a segítő 
jó szándékot és használd; a kerted megmutatja, mi jó neki és mi hiányzik.  
A gondoskodást nagyon hamar meghálálja a „talajtársadalom” és csodás, 
egészséges kerted lesz.

Praktikák
1.  Amennyit elveszel, annyit adj is vissza! Komposztálj. Keveset, vagy ne 

forgasd a talajt, használd a gyomnak csúfolt növényeket mulcsként. Ne 
akard kiírtani, csak gyérítsd, vagy vágd vissza őket. 
Tudtad, hogy például a tyúkhúrt vagy a porcsinkeserűfüvet Ausztriában 
termesztik? Nagyon finomak ám!

2.  Gazdagítsd az élővilágot, hogy ellenálló növények teremhessenek. 
Használj baktérium- és szervestrágyákat, természetes kivonatokat Fer-
mentáld a konyhai ételmaradékokat (Bokashi). Használd tudatosan a 
vetésforgót.

3.  Gyomok és kártevők ellen ne használj vegyszereket vagy ha semmikép-
pen nem megy másként, akkor célzottan és a lehető legkörnyezet-
barátabb fajtáját válaszd. A védekezésre sokkal több környezetkímélő 
módszer létezik mint gondolnád. Járj utána és tájékozódj.

4.  Kerted termései a gyümölcsök, zöldségek, virágok és illatok mellett a 
lomb, a korhadt ágak, a lehullott gyümölcsök is a te ajándékaid, csak 
észre kell venned.
Ha teheted, hagyd ott a lombot, ahová leesik. Söpörd a bokrok alá, 
húzd az ágyásod tetejére, el fog komposztálódni. Az ágakat pedig 
hagyd meg a rovaroknak, sünöknek.
Ha túl sok van belőlük, készíts dombágyást, pont erre találták ki. Itt meg 
is figyelheted, mennyivel erősebb növényeket termel egy ilyen „hulla-
dékokból” készített ágyás. Ha túl sok ágad lett daráld le és használd 
mulcsként, de semmiképpen ne vitesd el, hiszen kincs.

5.  Szeretnél díszkertet, semmi akadálya. Ugyanúgy tápláld, takard a 
talajt. Füvedet szervestrágyával is lásd el alaposan és állítsd be jól az 
öntözőrendszered.
Mintázd a természetet. A gyepben pedig hadd jelenjenek meg vad-
virágok, mennyivel szebben mutatnak mint a homogén zöld, egyfajú 
sivatagok.

6.  Fogd meg a vizet. Burkolatok, tetők esővizét gyűjtsd össze és használd 
fel kerteden belül (amúgy a szabályozások is ezt diktálják). Használj 
csepegtetőcsövet a bokrokhoz, ágyásokhoz, sokkal hatékonyabb és 
gazdaságosabb, mint a hagyományos öntözés.

Végezetül találj egy zugot kerted legbékésebb pontján, ülj le, csukd be a 
szemed pár percre. Hallgasd, illatozd, érezd.

További, bővebb útmutatást megújuló honlapunkon (nate.hu) találhat-
nak.

Élet a talpunk alatt.  
Talajvédelem
Hartai Dorottya és Peregovits László (NATE)

Kövér porcsin (Portulaca oleracea) – Az egyik leggyakoribb gyomok egyike, főleg kötöttebb, 
taposott talajokon gyakori. Egyéves.

Levelei igen változóak, tojásdad, keskeny lándzsás alakúak, néha kerekdedek.

Trágyagiliszta (Eisenia fetida) – Környezetünkben az egyik leggyakoribb gyűrűsféreg.  
Lebomló növényi anyagokon él; tevékenységük eredménye a vermikomposzt.  

Egyedei 1–5 évig élnek. Hermafrodita, s noha lehet, hogy politikailag ez nem menő,  
de az élővilágban ez egyáltalán nem ritka.
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Szeretettel ajánlom figyelmükbe a www.
kispatakovoda.hu oldalon található kis- 
filmeket, melyekben mindhárom óvoda 
épületet, valamennyi csoportunkat és az ott 
dolgozó munkatársainkat igyekszünk átfogóan 
bemutatni. (Köszönjük Orbán Tamásnak a filmek 
elkészítését és a feledhetetlen csapatépítő 
lehetőséget a munka során!)
Ajánlom még honlapunkról a „Bemutatkozunk” 
kép alatt lévő írásainkat is, ahol részletes 
információkat adunk csoportjaink létszámáról, 

korosztályi összetételükről és a várhatóan 
felvételre kerülő apróságok lehetséges/
tervezett számáról. Itt találhatnak még szülői 
ajánlásokat, véleményeket a csoportokról saját, 
megélt tapasztalatok alapján.
Amennyiben a vírushelyzet megengedi, 
májusi beiratkozásunk már személyesen is 
megtörténhet, mely során a Kaszáló utca 16-18. 
szám alatti székhely óvodában találkozhatunk. 
Azonban a beiratkozáshoz nem feltétlenül 
szükséges személyesen megjelenni az 
intézményben, hanem elektronikus úton is 
eljárhatnak a szülők, gondviselők. Utóbbi 
esetben az alábbi szükséges dokumentumokat 
(szkennelve/fotózva) kérjük elküldeni a 
nagykovacsi.kispatak@gmail.com e-mail 
címre: 

•  a szülő és a gyermek lakcímkártyája (azonos 
nagykovácsi lakcímre szóló)

•  a szülő és a gyermek személyazonosságot 
igazoló dokumentuma

•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•  a gyermek TAJ kártyája
•  adategyeztető/jelentkezési lap mindkét szülő 

aláírásával ellátva (letölthető a honlapról 
vagy átvehető a Kaszáló utcai székhely óvoda 
titkárságán)

Beiratkozás időpontjai a 2021/22-es nevelési 
évre

2021. május 11. kedd:  
7:30 órától 16:00 óráig
2021. május 12. szerda:  
7:30 órától 16:00 óráig

2021. május 13. csütörtök:  
7:30 órától 17:00 óráig

A nyílt napok programjai elmaradnak, de 
reményeink szerint a nyár során már a közvetlen 
betekintés és a látogatás is lehetséges lesz.
Várjuk családjukat a Kispatak Óvodába!

Kedves újonnan beiratkozó Kispatakos Szülők!
Szabó Orsolya intézményvezető

Februárban tartott online szülőiértekezleten 
nagy örömmel számoltunk be a Gesztenyefa 
csoportba járó gyerekek szüleinek az elmúlt fél 
év pozitív élményeiről, a gyerekek fejlődéséről 
és főként arról, hogy milyen szépen játszanak 
együtt és alkalmazkodnak egymáshoz a 
tevékenységek során.
Akkor még nagyon bíztunk abban, hogy együtt 
készülhetünk nemzeti ünnepünkre, és a falu- 
ban tervezett sétáink során közösen cso- 
dálhatjuk meg a természet változásait, azt a 
varázslatot, amelyet az évszakok egymás után 
haladása, körforgása tár elénk.

A terveinket felülírta a váratlan karanténba 
vonulás, de mint mindig, most is számíthat- 
tunk a szülői közösség odaadó munkájára, 
együttműködésére! Ezt bizonyítja az elmúlt 
időszak projektjeinek sikeres megvalósulása, a 
visszajelzésekhez csatolt alkotások sokasága. 
A családokkal több felületen tartottuk és 
tartjuk a kapcsolatot. A legsikeresebbnek a 
csoportszíntű videóbeszélgetések mondha- 
tóak, ahol örömmel látjuk egymást, a gyerekek 
bemutathatják alkotásaikat és a játékba 
integrált tanulás is megvalósítható. 
Meséink segítséget nyújtottak a fantázia rajzok 

megvalósulásában, a  
jeles napokhoz tarto- 
zó mondókák segít- 
ségével a gyerekek 
matematikai tapasz- 
talatait gyarapíthat- 
tuk, a tavaszköszöntő 
énekeink a jó han- 
gulat megalapozá- 
sában voltak segítsé- 
günkre.
Ha szükség lesz rá, a 
továbbiakban is igyekszünk olyan tartalmakat 
összeállítani a családok részére, amelyek ott- 
honi körülmények között is megvalósíthatóak, 
figyelembe véve a gyerekek egyéni sajátos- 
ságait, kéréseit és a korosztályokhoz tartozó 
differenciálás lehetőségeit is.
Nagyon várjuk a személyes találkozást, hogy 
terveink sokaságát a „Kipikopikkal” közösen 
válthassuk valóra. 

A váratlan karantén
Farkas Erika óvodapedagógus Gesztenyefa csoport
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„A patak csöppnyi esőcseppeket fogad 
magába, terelget gonddal, szeretettel. 
Utat enged a gyorsabbaknak, felkarolja a 
gyöngébbeket. Partjai, mint ölelő karok 
szelíden, lágyan mutatják a helyes utat a 
vízcsepp-gyermekeknek. Végig e kicsiny falun 
át a nagyvilágig. Mert a patak is útjára engedi 
gyermekeit, mikor megerősödve, felfedezve 
a világot a folyóig érnek. A patak otthont ad, 
védelmet nyújt az apró halnak, a törékeny 
pillangónak, a vadorzó piócának, a szeleburdi 
vízipóknak, a bámészkodó békának, a lustán 
lengő nádnak és mindenkinek, aki rátalál...”
(Idézet a Nagykovácsi Kispatak Óvoda pedagógiai 
programjából)

Már, ha rátalál...
Ahogy most az óvodaépületek is üresen 
állnak, nem tölti meg falaikat gyerekzsivaj, 
úgy a patakmeder is szárazon várja az új 
tavasz ígéretét. Lezúduló esőkről álmodik, 
szelekről, melyek vadul terelgetik medrében a 
felbuggyanó vízcseppeket.
A Tengelice csoport óvodásai a víz világnapja 
alkalmából nem kisebb feladatba vágták a 
fejszéjüket, mint hogy felkutassák óvodánk 
névadójának, az Ördögárok pataknak a forrását. 
Már napok óta készültünk erre, szép szavakat 
sugdostunk egy palack víznek, hátha igaz, hogy 
a molekuláikat csodás kristályokba rendezi. 
Gondosan elcsomagoltuk, majd nekiindultunk 
a kalandnak.

Hétfőn kora reggel bakancsot húztunk 
lányommal a zimankós idő ellenére, és 
két kutyánk kíséretében felkutattuk a fák 
tövében lapuló kiszáradt forrást. Közben itt 
is, ott is kék szalagokkal jeleztük az útirányt 
a többi lelkes túrázónak. A forrás tövében 
leszúrtunk egy botot és elrejtettünk egy 
mesekönyvet, melyben egy kis patakról szóló 
mesét olvashattak az ideérkezők. A boton, a 
nap folyamán gyülekeztek a patak hullámait 
jelképező kék szalagok, melyet a gyerekek a 
házunk kerítéséről kötöttek le. A palackban 
magunkkal hozott „varázs vizekkel” pedig 
megöntöztük a forrást, hátha új erőre kap.

Habár nem találkoztunk egymással, az egyre 
szaporodó szalagok láttán tudtuk, hogy társaink 
itt jártak, átéltük a közös kaland élményét. 
Éreztük, hogy összetartozunk!

Mit visz a kispatak?
Karczevicz Dóra tagóvoda vezető Száva utca, óvodapedagógus Tengelice csoport

Hétfő reggel, még túl sem vagyunk a reggelin 
mikor már meg is érkezik a heti ovis projekthez 
tartozó mese. Múlt héten királyfik küzdöttek a 
királylány kiszabadításáért a gonosz sárkány 
ellen, beszélgettünk vírusokról, hogy hogyan 
győzhetik le a gyerekek, ezen a héten pedig 
a víz világnapját ünnepeljük és készülünk a 
húsvétra már.
Szeretem a hétfő reggeleket, mert mindig 
valami új és izgalmas kaland vár ránk, melyhez 
sok-sok ötletet és segítséget kapunk, nem 
kötelező feladatokat. Mindenki szabadjára 
engedheti a fantáziáját, a kreativitását.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
Betti (Horváth-Meszes Bettina), az óvónéni, heti 
4 napon keresztül tart online ovit a Levendula 

csoportnak, így ha nem is személyesen, de a 
képernyőn keresztül találkozhatnak egymással 
a gyerekek és Betti.
Ezeken az alkalmakon mindenki a saját 
lehetőségeihez, élethelyzetéhez alkalmazkodva 
vesz részt. Nem kötelező, mégis aki meg tudja 
oldani, ott van.
A nagyokkal, akik már iskolába készülnek ősszel, 
reggelente külön foglalkozik Betti. Az oviban 
elkezdett felkészítő füzetekkel haladnak tovább 
együtt. 
Iskolába készülő kislányunk már percekkel 
korábban leül az asztalához, hogy idejében be 
tudja ütni a zoom találkozó kódját és jelszavát. 
Megvárom, hogy létrejöjjön a kapcsolat. Sikerül.
– Anya, most már menj ki! – mondja és 
elhagyom a terepet.
Ő már önálló, fél lábbal már az iskolában 
érzi magát. Ez az ő 40 perce és a többi kis 
levendulásé.
Én mégis szeretném tudni, hogy mi történik, 
ezért résnyire nyitva hagyom a szobája ajtaját, 
és amíg a kiscsoportos fiammal csöndben a 
másik szobában játszom, fél füllel hallgatom, 
ahogy Málna boldogan merül el a számolás 
és az írás rejtelmeibe. Közben próbálom 
magamba szívni Betti soha el nem múló 
lelkesedését, kedvességét, biztató szavait, 

hiszen szeptembertől nekem is helyt kell állnom 
egy új szerepben, egy kisiskolás anyukájaként.
Számomra megnyugtató, hogy pár alkalom 
után mennyire önállóak és magabiztosak lettek 
ezek a gyerekek, milyen rövid idő alatt képesek 
alkalmazkodni az új helyzethez, és biztos 
vagyok benne, hogy óriási segítség lesz nekik 
és nekünk szülőknek is az elkövetkező iskolás 
években ez a fajta tapasztalatszerzés. 
A reggeli iskolára való felkészítés után gyorsan 
meghallgatjuk a hét meséjét, esetleg játszunk 
egyet a wordwall-lal vagy a learningappal 
készült logikai játékkal, amit Betti küldött 
a gyerekeknek. Majd valamikor a délutáni 
online ovi előtt még elkészítünk egy-egy 
kreatív alkotást is, ami a heti témához passzol. 
Ebben már kiscsoportos fiam is szívesen részt 
vesz, a maga módján. Készült papírgurigából 
kastély, kartonból a királyfinak kard és pajzs, 
az újrahasznosítás jegyében szemeteszsákból 
ruha, tejesdobozból ceruzatartó, amit aztán 
feltöltünk a facebook csoportunkba, így 
megcsodálhatjuk a többiek egyedi műveit is. 
Aki Bettit ismeri, már meg sem lepődik azon, 
hogy minden egyes feltöltött képet kommentel 
egy-egy kedves szóval. „Zseniális”. „Ügyesek 
vagytok.” Andris aranyhala olyan szép lett és 
annyit dolgozott vele, hogy Betti kívánna tőle 
hármat. De számtalan kedves hozzászólást 
kapunk még tőle, amitől máris büszkén 
mosolyog önbizalommal kevésbé megáldott 
kislányom lelke.

Egy levendulás online napja
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Kispatak Óvoda

Mindig nagyon szerettem volna kis 
gyermekekkel foglalkozni. Így, már nyolc 
éve dolgozom pedagógiai asszisztensként 
a Nagykovácsi Kispatak Óvodában. Jelenleg 
harmadéves óvodapedagógus hallgató vagyok.
Az elmúlt években több csoportban 
segíthettem az óvodapedagógusok munkáját 
és közben betekintést nyerhettem az óvodások 
nevelésébe és rengeteget tanulhattam 
kollégáimtól.
Nagyon szerencsésnek tartom magamat, 
hogy ezt a nevelési évet a Mókus csoportba 
kezdhettem meg István Miklósné, Hédi és 
Nagy Gabriella mellett. Mint „kisóvónéni” 
szeptember óta még több lehetőséget kaptam 
arra, hogy Hédi óvó nénitől tanuljak és a 

tevékenységekben innovatív ötleteimmel részt 
vegyek.
A mostani vírus helyzet miatt immár „élesben 
is kipróbálhattam magam az online világban 
óvodapedagógusként. Vajon tudok-e jól ter- 
vezni ilyen formában is, sikerül-e a szülőkkel és 
a gyerekekkel élményszerűen tartanom a kap- 
csolatot? Ötleteimmel, fejlesztő játékaimmal 
és a meséimmel igyekezetem még színesebbé 
tenni számukra az otthon töltött napokat.
Nagyon fontosnak tartottam, hogy az óvodában 
megszokott napirendünktől és szokásainktól ne 
térjünk el, úgy vigyem otthonaikba a fejlesztést 
és a kreatív alkotási lehetőséget, hogy az 
illeszkedjen a mostani körülményekhez, 
egészséges fejlődésükhöz.

Kiemelt hangsúlyt fektettem a mesélésre, 
hiszen a mese nem csak a szókincset bővíti, a 
fantáziát fejleszti, hanem segít és példát mutat 
a gyerekeknek a problémák megoldásában. 
Megtanulják felismerni az események közötti 
összefüggéseket és átlátni az egyszerű 
emberi kapcsolatokat, felkészíti őket a való 
életre. Saját készítésű bábokkal – amiben 
Gabi néni segítsége nélkülözhetetlen volt 
– színesítjük mesevilágukat. Ezt ebben a 
rendkívüli helyzetben, saját készítésű kis 
videókkal igyekszem megörvendeztetni a kis 
hallgatóságomat. Ezzel biztosítva továbbra is a 
kialakult bensőséges kapcsolatot, biztonságot 
adva, hogy nem feledkeztünk meg róluk és, hogy 
sokat gondolunk rájuk. Mozgásos, mondókával 
színesített videón keresztül ösztönöztem 
őket a szabad mozgás örömteli átélésére. 
Mindezek mellett nem feledkezhettem 
meg a többi tevékenységeinkről sem. Sok-
sok ötletet gyűjtöttem össze a matematikai 
tapasztalatszerzéshez, örömszerző kreativitást 
elősegítő kézműveskedés és játék ötletekre, 
aminek mind-mind fejlesztő hatása van ebben 
a korban a kisgyermekeknél.
Azt gondolom, nem sok hallgatónak adatik 
meg ilyen az életében, hogy mindazt, amit 
tanulmányai során tanul és a kollégáktól 
„elcsipegetett” tudást, ilyen hamar hasznosítani 
tudja. Nagyon jó volt elolvasni a szülői 
visszajelzéseket, hogy milyen nagy örömmel 
játszottak a gyermekek az általam összeállított, 
megálmodott, elmesélt és előadott mesék, 
versek, játékok kapcsán. Minden nap 
megmelengette szívemet a rengeteg kép 
és videó felvétel, amit küldtek a családok. 
Mindezek a visszajelzések megerősítenek 
abban, hogy jó úton haladok az álmaim 
megvalósításában és szeretve, megbecsülve a 
legjobb helyen vagyok a kis Mókuskáim között.

Óvodapedagógus hallgató „bevetésen”
Papp-Dadai Laura pedagógiai asszisztens, Mókus csoport

Eltelik a délelőtt, játszunk a kertben, elfoglaljuk 
magunkat, de futás be a házba, mert kezdődik 
a délutáni ovi.
15:30 online ovi mindenkinek, az egész 
csoportnak.
Marcit nem köti le az online ovi, de boldog 
vagyok, hogy az alkotás részét szívesen csinálja, 
ezért Málna megint egyedül kapcsolódik be. 
De én kíváncsi vagyok, ezért azt remélve, hogy 
Betti kicsit a cinkosom lesz, egy másik eszközről 
kép és hang nélkül megpróbálok belépni 
a beszélgetésbe. Betti beenged és végig 
hallgatom a nap legszórakoztatóbb 40 percét. :) 

Ebben a rövid időben jut idő a játékos tanulás 
mellett, hogy aki szeretné elmesélni, hogy mi 
történt vele vagy szeretné bemutatni az aznapi 
alkotását, az most megteheti. És mesélnek. 
Mindenről, gátlások nélkül, mert érzik, hogy itt 
nyitott fülekre találnak. Innen tudom meg én is, 
hogy Málna aloe veráját a férjem támasztotta ki 
egy ceruzával :), hogy míg Málna Törökországba 
biciklizett el gondolatban, addig a többiek 
a tengerpartra, a Nagyszénásra vagy épp a  
Mc Donald’s-ba :)
De közben azt is látom, hogy leleményes 
kislányom „m” hanggal kezdődő tárgy helyett 
saját magát mutatja meg a többieknek egy 
játék során, és miután nem talált „sz” hanggal 
semmit a szobájában, gondolkodás nélkül vágja 
rá, Betti „Mi van a fejeden?” segítő szándékú 
kérdésére, hogy, a HAJA. :)
Közben nem feledkezik meg az öccse művéről 
sem, úgyhogy gyorsan megmutatja azt is.
Egy feladatot annyiféle képpen oldanak meg, 
ahányan vannak és amilyen különbözőek, 
mégis érzem azt a szeretet teljes összetartozást, 
figyelmet a másik mondandójával kapcsolatban, 
amit szintén magukkal visznek majd az életbe. 
Nem lehetünk elég hálásak Bettinek, Ancsának 
és Reninek, hogy ilyen bűbájos kis embereket 
nevelgetnek a szárnyaik alatt. Ekkor értem meg, 

hogy mitől olyan szeretni való a velük töltött 
idő még ettől a kissé reménytelennek tűnő 
időben is.
Hálásak vagyunk Bettinek, hogy most sem 
veszít lelkesedéséből és mindig van egy 
bíztató szava a gyerekeinkhez, hogy értékeli a 
munkájukba fektetett bármennyi kicsi időt is és 
hogy bármikor fordulhatunk hozzá mi szülők 
is a kérdéseinkkel, mikor elbizonytalanodunk 
vagy csak egy kis megerősítésre vágyunk, hogy 
minden a legnagyobb rendben van. 
– Anya! Képzeld, valaki kép és hang nélkül volt 
ma az oviban és B betűvel kezdődött a neve!
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Nagykovácsi Általános Iskola hírei
Március 15.
Ünnep a rendkívüli helyzetben
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
                                                     (Juhász Gyula)

Az idei március idusához közeledve 
visszaemlékeztünk arra is, hogy ez már 
a második év, amikor rendkívüli módon 
ünnepelünk. Tavaly a műsor betanulására, 
sőt felvételére is volt még lehetőség. Idén 
február 23-tól volt online oktatás a Nagyková- 
csi Általános Iskolában. Éppen elkezdtük 
a komolyabb készülést a műsorra. Gyors 
újratervezésre volt szükség. Szerencsére a lelkes 
5. a-s gyerekek és az együttműködő szülők 
segítségével elkészülhetett a műsor, amelyben 
nem az események megismertetésén volt a 
hangsúly, hanem az érzelmi hatáson. 
„A forradalom az egy hangos kiáltás?
A forradalom olyan, mint egy nagyon hangos 
kiáltás.
Olyan, mint a szél zúgása. Vagy a tenger 
mormolása, ahogy a viharban egyre erősödik.
1848 tavaszán Európa több országában kitört 
a forradalom. A Habsburg birodalom népei 
önállóságra, függetlenségre vágytak. Prágában, 
Milánóban, Velencében, Bécsben, végül Pest-
Budán is 
„Föltámadott a tenger”!”
Egy-egy mondatot vettek föl otthon a gyerekek, 
amelyet a meet-es órákon gyakoroltunk. 
Nagyon ügyesek voltak!

Készülés közben abban reménykedtem, hogy 
március 8-tól még visszamehetünk az iskolába 
és egy jelenetet, a Pilvax kávéház jelenetét, 
felvehetjük együtt. Az országos rendelet 
azonban ezt a reményt is eloszlatta. Ekkor 
sietett segítségemre Zsuzsa néni vezetésével 
pár rézpatkós táncos. Az általuk felolvasott 12 
pont és az előadott táncok tovább színesítették 
a műsort.

A műsor nem jöhetett volna létre egy ügyes 
kezű informatikus, Csernus Gergő nélkül. Ő 
fűzte össze a láncszemeket egy kerek egésszé.
Március 12-én reggel virtuálisan mindannyian 
együtt voltunk, az iskola diákjai és az iskola 
tanárai, amikor megnéztük az elkészült műsort.
Köszönet minden résztvevőnek és segítőnek!

Hanula Krisztina 
5.a osztályfőnöke

Március 22. A víz világnapja!
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet 
meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, 
hogy megismernének. Nem szükséges vagy az 
életben: maga az élet vagy.”
A víz nem más, mint a hidrogén és az oxigén 
vegyülete. Kémiai képlete H2O. Színtelen, 
szagtalan, íztelen folyadék. Ugyanakkor a 
földi élet alapja, az élet bölcsője. Földünk 
kétharmadát víz borítja, testünk 70%-a vízből 
épül fel. Létszükségletünk a tiszta édes víz, 
amiből egyre kevesebb áll a rendelkezésünkre. 
Ezért nagyon fontos, hogy a felnövekvő 
generáció tudatában legyen a víz értékének. 
A Nagykovácsi Általános Iskola nagy hangsúlyt 
fektet az ökológiai szemlélet kialakítására, a 
környezet és a természet védelmére. Minden 
évben színes feladatokkal és programokkal 
fordítja tanulói figyelmét a víz fontosságára. 
A vírushelyzet miatt idén a programok 
megvalósítása online formában és osztály 
keretben történtek.
A pedagógusaink fórumára feltöltött videók, 
játékok, kísérletek segítséget nyújtottak a 
kivitelezésben. Sok kolléga építette be az 
aznapi tananyagába őket. 
Voltak olyan osztályok, akik olvastak a vízről, 
annak körforgásáról, az árvizekről, a víz 
fohászáról. Kvízeket, játékos feladatokat 
oldottak meg a témában. Érdekes kísérleteket 
végeztek el otthon rövid videók alapján, 
amelyek nem csak látványosak, de nagyon 
tanulságosak is voltak. 
Az ötödikesek matematika órán vízmennyisé- 
get, űrtartalmat mértek, átváltásokat 
végeztek. Megbeszélték az emberi szervezet 
víztartalmát, vízszükségletét. A negyedikesek 
Szabadulj a víz elől! címmel (online szabaduló 
szoba jellegű) izgalmas próbákat álltak ki. A 
másodikosok a természetes vizek védelméről, 

a szennyeződésekről, a mikro műanyagokról 
oldottak meg feladatokat. Jól szórakoztak és 
sokat tanultak belőle. 
Rajz és technika órákon pedig festmények, 
színes grafikák készültek a vízről.
A gyerekek nagyon élvezték a feladatokat, 
mi pedagógusok pedig abban bízunk, hogy 
jövőre az iskolában, KÖZÖSEN, EGYÜTT is 
megrendezhetjük majd a Víz világnapját. 

„Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével
vigyázz reám!”
(Lehoczky János)

 Erdőszegi Klára
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A digitális és a hagyományos 
oktatás harca a nappaliban
Lelkileg felkészülve a digitális oktatás újbóli 
eljövetelére, elhatároztam, hogy az iskolából 
fogom megoldani, hisz ott mögöttem a jó öreg 
krétás tábla, könnyebben tudom magyarázni a 
matematika rejtelmeit. De ember tervez...
Karanténba kerültem, nem mehettem be az 
iskolába. A nappaliba kellett táblát varázsolnom. 
Sikerült! Kellékek: nagy méretű rajztábla, nagy 
papír, filctoll, cellux. És működik! Ilyen egyszerű 
eszközökkel is! (Bár, ha szerkesztenem kell majd, 
még nem tudom mi lesz.) A képernyőt nem kell 
megosztanom, minden gyermeket láthatok a 
monitoron (már aki a kameráját bekapcsolja) és 
a gyerekek is egész jól látják, tudok magyarázni, 
ők tudnak kérdezni.
Táblaképek:

Az előző hetek legtöbbször hallott szavai: 
kidobott a gép, nem volt wifi, nem volt áram, 
nincs mikrofonom, nincs kamerám, szaggat 
a hang, nem láttam a határidőt. De azért 
haladunk így is. A nagykovácsi gyermekek 
keményen dolgoznak.
Életképek otthonról: középső szobában 
nagyobbik lányom angol órán ül (elég hangos 
a tanárnő), mellettem lévő szobában a kicsinek 
történelem órája van (Kriszta néni nem olyan 
hangos), én a nappaliban matekórát tartok 
(állítólag elég hangosan), az utcán útjavítók 
zörögnek, az ajtóban a macska benyávog, a 
nyúl rágja a rácsot, ki akar jönni ketrecéből, nem 
érti, miért vagyunk állandóan otthon. Zajlik az 
élet, nem unatkozunk.
Mindenkinek nehéz, de kitartunk, mert tanítani 
jó, tudást átadni még így is jó, mert szeretem.

Zsohovszky Edit
matematikatanár

Pénz7!!

A tanév rendjéről kiadott 20/2020. EMMI 
rendelet 10.§-ában ismét három témahét 
szerepelt. A Fenntarthatósági Témahét régóta 
szívesen vállalt feladat iskolánk által, lévén 
ÖKO iskola vagyunk és gyönyörű helyen 
élünk, igényünk is van rá. A Digitális Témahét 
is kezd egyre népszerűbbé válni, az online 
oktatás során is sokan használnak különféle 
alkalmazásokat a digitális órák megtartásához.
Ami még kevésbé ismert: a PÉNZ7 pénzügyi 
és vállalkozói témahét, bár már nem először 
szervezi meg Kuszál-Gombos Adrienn felsős 
intézményvezető-helyettes felső tagozaton. A 
program célja, hogy már fiatal kortól segítse a 
pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik 
bővítésében, és felhívja a figyelmüket a 
mindennapi pénzügyi tudatosságra.
A témahét tanóráinak megtartása a március 1-5. 
napokban voltak, de a tanév során bármikor 
megtarthatóak. Ugyanis a tanórák óratervei, 
segédanyagai, a képzést támogató videó 
anyagok letöltése elérhető továbbra is. Sőt, az 
előző évek is tananyagai is megtalálhatóak a 
Pénz7 felületén.
A 2020/2021. tanévben a PÉNZ7 rendhagyó 
tanóráinak pénzügyi témája a „Tudatos 
pénzkezelés a családban – Családi költség- 
vetés” volt.
Nagyon megörültem ennek a témának. Miért? 
Közel áll a gyerekekhez, ötödik osztálytól lehet 

róla beszélni, a családról beszélgetésekre 
sarkallja a diákot a téma és az iskolában, 
matematika órán a mindennapokban 
használható ismereteket tudok átadni.
Nagyon sok segítséget kaptunk az óra 
megtartásához: mintavideót, tanári útmutatót, 
feladatlapokat, képeket, kártyákat. Utóbbit 
személyes találkozásnál lehetett volna 
használni, így online formában inkább a 
padlet alkalmazást, PPT-t, képeket, videót 
hasznosítottam.
Az óra eleji motiválás után beszélgettünk: mi- 
lyen bevételek, kiadások lehetnek egy család- 
ban. Néhányan nagyon tájékozottak voltak: 
még a GYES, GYED fogalma is szóba került, de 
sokuknak elképzelésük sem volt: mennyi lehet 
megközelítőleg az otthonuk rezsije, sőt már ezt 
a fogalmat is tisztázni kellett. Természetesen 
általánosságokban beszélgettünk a gye- 
rekekkel, személyes információk nem 
hangzottak el. De kértem őket, hogy otthon 
beszélgessenek el szüleikkel, hogyan osztják be 
pénzüket, miként gondolkodnak arról, hogyan 
tudják egyensúlyban tartani a kiadásokat a 
bevételekkel. 
Azt gondolom ez nem mindennapos 
beszédtéma a családban, de most jó apropó 
volt a beszélgetésre. Remélem sokan éltek ez- 
zel a házi feladat lehetőséggel (persze ezt nem 
ellenőriztem le).
Tudniuk kell a fiataloknak, mi mennyibe kerül, 
bevásárolni miért járunk áruházláncokba, 
miért jó, ha gyűjtjük az esővizet, hordjuk a 
testvér ruháit. De a legfontosabb azt szem előtt 
tartanunk nekünk szülőknek, hogy gyermekünk 
hamarosan felnő, saját családja lesz. Neki 
kell kialakítani a saját költségvetését, el kell 
igazodnia a pénzügyekben, meg kell fontolnia, 
érdemes-e hitelt felvennie, mérlegelni kell 
a kockázatokat. Ebben akkor segíthetünk a 
leginkább, ha sokat beszélgetünk a témáról, 
arról, hogy mi magunk hogyan csináljuk – 
természetesen életkorának megfelelően.
Matematika órán elkezdtük, kedves szülők, mi 
folytatjuk jövőre is!

Dér Viktória
matematikatanár

XXIV. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY
23 év után az idei tanévtől új gazdája lett a versenynek. A Károli Gáspár Református Egyetem vette 
át az ELTE-től a szervezést a Magyar Nyelvtudományi Társaság támogatásával.
A változás nemcsak a szervezést érintette, hanem – a járványhelyzetből adódóan – a lebonyolí- 
tást is. Egyrészt a korábbi papíralapú versengést az online feladatmegoldás váltotta fel, másrészt a 
tollbamondás kimaradt. Vagyis a gyerekeknek 45 perc alatt egy 100 pontot érő helyesírási tesztsort 
kellett megoldaniuk.
A szervezők gondoskodtak arról, hogy ezzel a helyzettel ne a versenyen találkozzanak először 
a gyerekek. Előtte kétszer is odaülhettek a géphez, és „edzhettek”, azaz a verseny feladataival 
összecsengő feladatsort oldhattak meg. 
Nem voltak könnyű helyzetben a szervezők, mert a Kárpát-medence valamennyi azonos 
korcsoportjának (a felső tagozatos évfolyamoknak külön-külön) egyszerre kellett biztosítaniuk a 
számítástechnikai hátteret. A technika ördöge nem kímélte őket, a hetedik osztályosok versenyén 
mondta fel a szerver a szolgálatot, ezért az érintett versenyzők másnap újra oda kellett, üljenek a 
számítógép elé.
A gyerekek eredményei az alábbiak szerint alakultak:
5.-es évfolyamon: 1. hely: Fábián Hunor, 2. hely: Borsos Kincső, 3. hely: Palai Panna
6.-os évfolyamon: 1. hely: Takács-Bajay Fruzsina, 2. hely: Haaz Réka, 3. hely: Jónás Réka
7.-es évfolyamon: 1. hely: Sebők Zsófia, 2. hely: Papp Levente, 3. hely: Telek Csongor
8.-os évfolyamon: 1. hely: Sándor Ida, 2. hely: Trencsánszky Janka, 3. hely: Hatos Borbála
Gratulálok a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak, beleértve alsós tanítóikat is!

Bárány Judit 
a verseny helyi szervezője
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Középiskolai írásbeli felvételi eredmények  
2021-ben
A négyosztályos írásbeli felvételi minden évben a legizgalmasabb 
része a nyolcadikos évfolyam, a szülők és nem utolsó sorban a tanárok 
számára, hiszen sem a magyar, sem a matematika feladatlap nem egy 
hagyományos tantárgyi teszt. A tanulóknak arról kell számot adniuk, 
hogy rendelkeznek-e azokkal az alapvető készségekkel és képességekkel, 
amelyek szükségesek az eredményes középiskolai tanuláshoz.
Az ismeretek mérése, a begyakorolt megoldások mellett olyan szokatlan, 
újszerű összefüggésekben tálalt feladatokkal is találkoznak a diákok, 
amelyek megmutatják az ötletes alkalmazás képességét és a kreativitást.
Így szinte lehetetlen a maximális pont elérése még a legjobb képessé- 
gűek számára is. Mindezek ismeretében is azt tapasztalhatták a felvéte- 
liző nyolcadikosok az idén, hogy kiemelkedően nehéz volt az írásbeli 
felvételi különösen magyarból.
Az országos eredmények is azt mutatják, hogy az átlagpont alacsonyabb, 
mint 2020-ban. Ehhez képest a Nagykovácsi Általános iskola diákjai az 
idén sem teljesítettek rosszul. Lássuk a számokat!
Négyosztályos felvételi eredmények 2021

Az országos átlag összesítve: 47,1 pont
Nagykovácsi Általános Iskola: 57,9 pont

Magyar írásbeli felvételi eredmények
Országos átlag: 24,4 pont
Nagykovácsi Általános Iskola: 27,8 pont

Matematika írásbeli felvételi eredmények
Országos átlag: 22,7 pont
Nagykovácsi Általános Iskola: 30,1 pont!

Reméljük, hogy jól sikerülnek a szóbeli felvételik is, és ballagó 
diákjaink a számukra leginkább megfelelő középiskolába járhatnak 
majd, igazolva azt a tényt, hogy érdemes helyben elvégezni az 
általános iskolát.

Az iskola vezetősége
Forrás: [oktatas.hu] A középfokú írásbeli vizsgadolgozatok eredményei – 2021

Hamarosan itt a leendő elsősök beiratásának ideje, amikor a szülőknek 
választaniuk kell, hogy etikát vagy valamely felekezet által szervezett hit- 
és erkölcstant tanuljon gyermekük. Természetesen sokaknak magától 
értetődő, hogy mit írnak majd a nyilatkozatra, de mindig vannak, akik 
hezitálnak. Nekik szeretnék segítséget nyújtani: egy interaktív plakátot 
készítettünk diákjaink és szüleik őszinte véleményének felhasználásával. 
Plakátunk a következő helyen érhető el: evangelikus-hittan.netlify.app
Felmerülő kérdéseikre szívesen válaszolok.
Erdélyi Kata evangélikus hitoktató (mama628@gmail.com)

Evangélikus hittan
Tisztelt  

Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák  
személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

a Készenléti Szolgálatok  
Nagykovácsi Egyesületét.

Adószám a SZJA 1% felajánlásához
18686366-1-13

Bankszámlaszám: 
65700086-10122675

Egyesületünk Központi telefonszáma:  
06-70/3879999
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu

Honlap: www.oregiskola.hu

Könyvajánló – Magyar Judit
Újonnan beszerzett könyveinkből szemezgetünk kedvcsinálónak:
A Nagyon kék könyv egy 8–12 éveseknek szóló környezetvédelmi sorozat 
2. része, mely a víz témáját járja körül. Vizuális élményként dús illusztrációk 
gazdagítják a szöveget, mellette kotnyeleskedő vízimanók „lágyítják” a 
komoly témát, míg a szerző saját véleménye, kérdései is élőbbé teszik a 
tudományos szöveget. A tanulság pedig: „a vízhez éppolyan szeretettel 
lehet és kell hozzáállni, mint egy kiskutyához”.
Felnőtteknek a megszokott izgalomfaktort biztosítja dos Santos Vati-
canuma és Brigitte Riebe érdekfeszítő, kalandos története a középkori 
pestis ellen vívott küzdelem közepette. Három tragédia a közelmúlt 
történelméről a kortárs drámaíró Spiró Györgytől; az ÉS-ben publikáló, 

elsőkönyves Nagy Gerzson a 80-as évek kamaszvilágát mutatja be Délu-
tán Apámmal című kötetében. A japán Arikawa utazó macskája minden 
állatbarát szívébe belopja magát.
A legkisebbeknek ajánljuk: a Pünkösdi mesét és a Pagony szerzőitől egy 
mesegyűjteményt. A nehéz perceket átélő szülők életét megkönnyítő 
Viszlát, hiszti! című könyvben a gyerekeknek szóló mesék végén a 
pszichológus a szülőknek kínál néhány hatékony fogást, módszert. A 
Csillagok meséi a csillagképekről szóló történetekkel a gyermek lelkű 
felnőtteket is elringatják...
Jó olvasást! 
Várjuk kedves Olvasóink kéréseit a konyvtar@nagykovacsi.hu e-mail-
címen.

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit

Kedves Olvasóink! Nem adjuk föl!  
Könyvcsomagok ÚJRA KÉRHETŐK  
a Könyvtárból
Március 8-tól újra más megszorítások szerint kell működnünk. Két hetet 
szigorúan zárva tartottunk, aztán kidolgoztunk egy új módszert, hogy 
tudnánk mégis könyveket eljuttatni a családokhoz, az olvasókhoz, akik 
nyilván már nagyon nehezen viselik a bezártságot. 
A bejelentett korlátozások miatt felfüggesztettük a személyes átvétel 
lehetőségét, az Ablakos nyitvatartást sem tudtuk tovább tartani, de

a Kontaktus nélküli Könyvfutár szolgáltatásunkkal
HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK A KÉRT KÖNYVEKET Nagykovácsi területén belül.

Maximum 4 könyv kérhető egyszerre,  
a kint lévőket most nem vesszük vissza.

Kapacitásunk függvényében teljesítjük a kéréseket,  
melyeket a konyvtar@nagykovacsi.hu e-mail-címen  

és a 30/434-8753-as számon várunk.
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár homlokzati négy ablakába 
kitettük az új, nagy érdeklődésre számító könyveinket, hogy köny- 
nyebb legyen a választás. A katalógus elérhető online: oregiskola.hu/ 
konyvtar/katalogus
A szolgáltatás pár napja indult, eddig győzzük, remélve, hogy mihama- 
rabb újra nyithatunk. 
Köszönjük a kedves visszajelzéseket: „Annyira megörültem a hírnek, hogy 
lehet újra könyveket kérni, hogy teszek egy próbát, hátha én is kérhetek 

pár könyvet. :) Persze meg- 
értem, ha már nincs kapaci-
tás rám, hisz azért ez egy 
nem semmi feladat, amit 
bevállaltak, úgyhogy szeret-
nék minden könyvtárba járó 
ember nevében köszönetet 
mondani. :) Úgyhogy csak 
azt szerettem volna kérdezni, 
hogy esetleg én még bele- 
férnék-e ebbe a lehetőség- 
be, mert ha igen, ak-
kor megyek is a kataló-
gusba válogatni.  Előre is 
köszönöm!” 
„És még egyszer nagyon-
nagyon köszönöm ezt a 
lehetőséget, hiányzik már 
a könyvtár, ezért is örültem 
meg nagyon, amikor láttam 
a Facebookon az örömhírt. 
Amúgy nagyon vicces volt, 
örömömben felugrottam, 
Anyukám meg is ijedt mel-
lettem.”
„Megkaptam a könyveket 
ma, nagyon meglepődtem a 
kedves intézkedésüktől. Há-
lás köszönettel.”

Ifjúsági könyvek
Gyerek könyvek Felnőtt könyvek
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(...) Farsang végén háromnapos bál volt. Vasárnap, hétfő, kedd este ti-
zenegyig, de aztán vége volt, hogy hamvazószerdára csend legyen a fa-
luban. Akkor már nem mozgott senki nem. Szigorú volt és be is tartották 
a fiatalok, meghát mindenki. Akkor már nem duhajozott senki, mert már 
hamvazószerda van, kezdődött a Nagyböjt, (nem), mulatság nem lehe-
tett és nem is volt egészen húsvétig, de még húsvétkor sem, mulatság 
nem volt. Nagy ünnepnek tartották, Jézus feltámadása, (nem), nem lehe-
tett duhajozni, nem úgy, mint mostan, Úramisten, mit tudnak ma, sem-
mit sem. (...)
A böjtnek szigorú rendje volt, nagyon vallásosak voltak a svábok, meg 
kell hagyni. Szerdán és pénteken különösen nem étkeztek húst. 
(...) A virágvasárnapi szentelt barkát nem volt szabad rögtön behozni a 
lakásba, hanem így a két ablak közé be lett állítva. A külső ablak mögé be 
lett állítva, és akkor húsvét hajnalán így körül lett behozva. Húsvét után 
az el lett téve, és (szintén) ha ilyen égi háború volt, dörgés-villámlás, akkor 
ugye tűz volt, nem volt gáz, a sparheltben tűz volt, ráraktak a barkából, 
az Atya-Fiú-Szentlélek nevében, hogy jaj, a jó Isten óvjon-mentsen meg 
minket az égi háborútól, be ne csapjon a villám, ebben nagyon hittek az 
emberek. 
Nagycsütörtökön azt mondták a misében, hogy mostantól csend, 
mély gyász, Jézust fölfeszítik, Nagypéntek jön, nem szólhatott harang. 
Mentek a ministránsok, akkoriban annyi ministráns volt, ó, minden 
utcában négy-öt ministráns volt, talán több is. Mentek és kerepöltek. Ez 
a harang helyett volt, már reggel ötkor mentek először. Akkor mentek 
először kerepölni, akkoriban öt órakor imádságra szólította a harang az 
embereket, és ahelyett a fiúk mentek végig. Nagyon élvezték, misére is 
kerepeltek, meg délben, este hétkor imaszóra. A bognárok csinálták, egy 
nyelv végig forgott egy fakeréken, és az adta a hangot. Ötkor az Úran- 
gyalára (imádság Fk.) hívták az embereket, mondtak egy kis imát, ad-
dig mondták, amíg az utcájukat végig nem járták, ahogy a főministráns 
mondta. Az egy idősebb fiú volt, vagy egy templomszolga. Az emberek 
adtak nekik valamit érte. Nagyszombaton kis kosarakkal mentek a mi- 
nistránsok és kaptak egy kis tojáspénz, vagy tojást, ezért a kerepelésért. 
Az emberek várták, lesték a gyerekeket, mikor érnek oda, mikor men-
jenek ki a ház elé. Futottunk megnézni, hol maradnak, összetörték a to-
jásokat? Volt, hogy haza kellett menjenek, annyi tojás jött össze, volt aki 
tízet is adott nekik. Háromnál kevesebbet nem, nem. Aztán később pénzt 
is kaptak, hogy tudjanak venni maguknak valamit. A bátyáim is kaptak, 
abból vettek valami ruhát. 
A Nagyhét az nagy ünnep volt. A jószágot elvégezték, de a határba nem 
mentek, mert Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat, az már nagy 
ünnep volt. Nem dolgoztak, (nem), templomba mentek, Nagypénteken 

a Kálváriát járták az emberek, Nagyszombat a Feltámadás. Nagyszom-
baton éjjel, hát még lehet látni a Kálváriát, ott van a kereszt, ott egy 
nagy kápolna volt, ott az asszonyok virrasztottak, meg az emberek, a 
felnőttek, nemhogy gyerekek vagy fiatalok, azok virrasztottak, hogy Jé-
zust el ne lopják, úgy mint ahogy meg van írva a Bibliában. Ott imádkoz-
tak egész éjjel, meg énekeltek. Reggel aztán lejöttek onnan és idejöttek 
a templomba, nyolc órakor volt már mise. A nyolcórás mise az az iskolás 
gyerekeknek volt. Nekik kötelező volt menni, mentek a szülők is. A tízes 
misére mentek a fiatalok és a felnőttek. Tömve volt a templom, nem csak 
húsvétkor, hanem minden vasárnap. Azt lehetett mondani, a svábok 
idejében, minden vasárnap ünnep volt, mert észre lehetett venni, hogy 
holnap vasárnap van. Már szombat délben mindenki otthon iparkodott, 
hogy otthon takarítani tudjanak, előkészíteni, hogy vasárnapra min-
den legyen. A jószágoknak elő kellett készíteni. Hajnalban fel volt olyan 
gyönyörűen söpörve a falu, hogy érezni lehetett, hogy vasárnap van. (...) 

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Helyismereti Dokumen- 
tumtárában található hanganyag (interjú) rögzített verziója. Az interjú  
Cz. F. nagykovácsi interjúalannyal készült az 1990-es évek végén, az inter-
jú készítője a dokumentációban nincs feltüntetve. A cikk az interjú, téma 
szerint szűkített verziójának szövegpontos rögzítése. 

A háború előtti Nagykovácsi húsvétok  
(interjúrészlet)
Lejegyezte, kivonatolta: G. Furulyás Katalin

A Kálvária, Réthy István felvétele 1940-es évek vége, 50-es évek eleje  
nagykovacsiplebania.hu/kalvaria

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

1%
ADÓSZÁMUNK: 18660331-1-13

Csillagfényből szövünk  
minden nap álmokat, 

a hajnal első sugarából tündérmeséket, 
az alkonyi madarak  

énekéből fonjuk dalainkat…

Kérjük, támogassa ön is 
a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda fejlődését 
adója egy százalékával, 
hogy álmaink 
az égig érhessenek!
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2020 márciusa óta számos Nagykovácsiban élő művészt kerestünk meg, érdeklődtünk, hogyan telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot, van-
nak-e új alkotásaik, ötleteik. Művészeink sok esetben gyermekeiknek is átadják a különböző művészeti ágak szeretetét, így nemzedékről nemze-
dékre hagyományozódik az ilyen irányú érdeklődés, majd a tanulmányok elvégzésével újabb nemzedék lép be az alkotók és előadóművészek 
világába. Sorozatunk újabb részeiben egy-egy ilyen helyi művészcsalád életébe pillantunk be.

Művészbejáró – Művészcsaládok  
Nagykovácsiban élő művészek karantén idején
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta sorozata

BERTALAN ÖRS  brácsaművész és családja  
Örs az Öregiskola alapítása 
óta aktív közreműködője 
rendezvényeinknek. A 
klasszikus és a népzene, 
az előadóművészet és a 
pedagógusi hivatás egy-
formán fontos számára, 
ezt tükrözi eddigi zenei 
pályája is. A Járdányi Pál 
Zeneiskola brácsa-és 
hegedűtanára, vezeti a 
zeneiskola gyermek- és 
ifjúsági zenekarát, tagja a 
művésztanárok kamara-
zenekarának, a Mörbischi 
Fesztiválzenekarnak és a 
Sinfonietta Hungarica Ze-
nekarnak. Ezek mellett a 

helyi művészekkel különböző rendezvényekre alakított kamarazenekarok 
és a Nagykovácsiért emlékéremmel kitüntetett Nagykovácsi Muzsikások 
alapító tagja.
A Muzsikások településünk hírnevét a határon túlra is elviszik. A bécsi Col-
legium Hungaricum meghívására visszatérő közreműködői az ausztriai 
magyar pedagógusok által szervezett rendezvényeknek, ahol a Nagyko-
vácsi Muzsikások és Vekerdi Mónika élő zenével és gyermektáncházzal, 
Kemendi Ágnes, a növényi festés művésze, kézműves foglakozással várja 
az érdeklődőket.
A következő sorokban Bertalan Örs által kaphatunk rövid betekintést csa-
ládjuk mindennapjaiba.
„Feleségemmel, Vekerdi Mónikával, húsz éve élünk Nagykovácsiban. 
Mónika a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyógypedagógusaként, néptánc, 
valamint népijáték oktatóként elkötelezetten foglalkozik településünk  
gyermekeivel. Fejlesztésük mellett minden alkalmat megragad a népha- 
gyományok átadására. Műsorokat és hagyományőrző foglalkozásokat  
szervez. Nem véletlen, hogy kis tanítványai iskolásként lelkesen folytatják a 
táncolást a Rézpatkó Néptáncegyüttesben.
Lokálpatriótaként mindig örömmel veszünk részt a község kulturális éle-
tében. Az Öregiskola nyitása óta a Családi napok nevű rendezvény kere-
tében havonta vártuk az érdeklődő családokat, hogy együtt énekeljünk, 
táncoljunk, játsszunk 
népi játékokat, min-
den alkalommal élő 
népzene kíséreté-
ben a Nagykovácsi 
Muzsikások rendszeres 
közreműkö désével . 
Hitvallásunk: a hagyo- 
mány megélése nélkül 
gyökértelen fává vál-
hatunk csupán. Ezért 
vállaljuk szívesen a 
helyi felkéréseket, a 
családi napokon túl  
a művészeti ta-
lálkozókon, ünnepi 
megemlékezéseken, 
adventi, karácsonyi 
koncerteken, a Nagy- 
kovácsi Búcsúban, a 

Varázskastély Családi Fesztiválon stb., mert ezek a rendezvények közösség-
formáló, megtartó erővel bírnak.
Brácsaművészként az élő koncerteket zenekarral és vonósnégyessel az 
utóbbi időben sajnos nélkülözni kell. Online fellépésre azért szerencsére 
van néha lehetőségünk a pasaréti ferences templomban, valamint itt, köz-
ségünkben is. Legutóbb az Öregiskola által szervezett „Harang csendül...” 
című karácsonyi koncerten vettünk részt.
A népi hegedülésre adódnak lehetőségek, hiszen a jeles napok jó alkalmat 
biztosítanak erre. Ilyen volt például, családi körben, 2020-ban a májusfa 
állítás és kitáncolás, vagy idén a Testnevelési Egyetem március 15-i online 
műsora, melyen Márton fiammal játszottunk.
Szilveszter napján, a Rézpatkó és a Rozsdáspatkó Táncegyüttes tagjainak 
és néhány barátunknak húztunk, és mondtunk köszöntőt Mónikával és a 
Nagykovácsi Muzsikásokkal. 
A karantént kihasználjuk a gyakorlásra, új művek, új tájegységek 
muzsikájának, illetve táncának tanulására.
Gyakran megesik, hogy egyszer csak előkerülnek a hangszerek, illetve  
táncra perdülünk. Néha olyan a házunk, mint egy zeneiskola: 
hegedűtanárként tartom az online órákat, Ágota lányom a nappaliban zon-
gorázik vagy néptáncol, a mellettem lévő szobában Csongor fiam csellózik, 
Márton az emeleten népi hegedül.
Ágota, aki jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen tanul, tánc 
iránti elkötelezettsége hamar kiderült. Tagja volt a Rézpatkó Néptánc-
együttesnek és az Isadora Táncegyüttesnek is. Szabadi Edit ösztönzésére 
a budapesti és a berlini balettintézetbe járt. Jelenleg aktív táncos az ELTE 
és a Műegyetemi Néptáncegyüttesben. Emellett kisgyermekeket, illetve a 
Fonó Budai Zeneházban felnőtteket tanít néptáncolni és balettórákat tart 
művészi tornászoknak és társastáncosoknak.
Márton a Testnevelési Egyetemen készül a pedagógus pályára, emel-
lett a 12 évnyi klasszikus zenei tanulmányai után a népi hegedülésben 
és a hagyományőrző kovács mesterségben szeretné fejleszteni tudását.  
A barantát (magyar hagyományokra épülő harcművészet), nem csak aktí-
van gyakorolja, hanem nyaranta gyermektábort is vezet. Valamint a Kassai 
Lovasíjász Iskola tagja.
Csongor mint csellista zenei pályára készül a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakgimnáziumban.
Művészként és pedagógusként büszkék vagyunk rá, hogy gyermekeink hi-
vatástudatunkat, értékrendünket tovább viszik.”
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469

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

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 

FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!

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

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fő utca 179.  

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-30-687-9758

Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521

Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

Háziorvosi Szolgálat  
rendelési ideje

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda: 11:00 – 15:00
 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: 11:00 – 15:00
 Kedd: 11:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 12:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Solynóczki Katalin április 6,15,22.-én
szabadság miatt nem rendel.

A szabadságon lévő orvos betegeinek a recept- 
igénylést a nagykovacsirendelo@gmail.com-ra írják, 

ami mindennap este 7-ig a felhőbe kerül.
Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan válasz 

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

rendelési idejükben és saját rendelőjükben fogadják 
a szabadságon lévő orvos betegeit.

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

A rendelés előtti időben 7-8 óráig az aznap reggel 
rendelő orvos is ellátja az orvosi ügyeletet,  

telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
április 9.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
április 16.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla 
április 23.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 30.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Pénteki napokon reggel 7-8 óráig és 12-15 óráig 
terjedő időszakban az aznap rendelő orvos látja el  

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
Rendelési időn túl 

19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  

az orvosi ügyelethez kell fordulni!
Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

Dr. Jani Ágnes                           Dr. Zsigmond Lívia               
Hétfő: 8.00–14.00  Hétfő: 12.00–18.00
Kedd: 8.00–14.00 Kedd: 12.00–18.00
Szerda: 8.00–14.00 Szerda: 10.00–16.00
Csütörtök: 8.00–14.00 Csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00 Péntek: 10.00–16.00

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

06-80-38-39-40
Lapunkban csak azokat  

a halálozási adatokat tudjuk
közzétenni, amelyek megjelentetését  
az érintett családok kifejezetten kérik.  

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

Depónia Kft. (hulladékszállítás)
Fogadó órája az Inkubátorházban  
(Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)
Minden hónap első hétfő: 10-14 óra között.
Telefon: 06-22/507-419; 
E-mail: ugyfel@deponia.hu 

Közjegyzői elérhetőségek:
dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fő utca 136. 

Telefon: 06-23-457-032
dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fő utca 186.

Telefonszáma: 06-23-451-381

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 
       Rohály Ferenc rendőr törzszászlós 

Elérhetőségei: 
Tel.: +36/30-653-1317

 e-mail: bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Újszülöttek
Február

Dorina Léda, Olivér, Xenia
Március

Jázmin, Lili, Mira Liza, Nimród, Zerind
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Az Öregiskola szomszédságában található a 
Szent Sebestyén Gyógyszertár, ami immár 13 
éve szolgálja ki településünk lakóit. Az elmúlt 
időben a gyógyszertárnál tulajdonosváltás 
történt. Egy 15 éve Nagykovácsiban élő fiatal, 
nagycsaládos gyógyszerész házaspár vette 
át a patikát, akiknek nagy álma volt, hogy 
családias patikaláncuk kiegészüljön egy, a 
faluban megtalálható gyógyszertárral, mivel 
itt Nagykovácsiban életre szólóan otthonra 
találtak. Szeretném, ha legközelebb, 
amikor belépnek az ajtón, már ismerősként 
köszöntsék az ott dolgozó hölgyeket. Április 
havi ismeretlen ismerősünk Dr. Szebényi 
Pallaghy Orsolya a patika vezetője.

Orsi január óta vezeti a kedves hangulatú gyógyszertárat. Közvetlen és 
barátságos hozzáállásával segítséget és értékes szakmai tanácsokat nyújt 
minden betérő vásárlónak. 2009-ben végzett a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán, és azóta itthon és külföldön is szerzett 
szakmai tapasztalatot. Régi álma volt, hogy az ő irányítása alatt működhessen 
egy családias patika. Ez a pozíció lehetőséget biztosít számára, hogy 
tapasztalatával és fiatalos energiájával megvalósítsa elképzeléseit. 

A gyógyszertár dolgozói között még egy ismerős arccal találkozhatnak.  
Ő dr. Vajdics Judit szakgyógyszerész, aki már két éve ápol személyes, szakmai 
és emberi kapcsolatokat a betérő vásárlókkal. Mindennapi munkájában 
ötvözi szakmai tapasztalatát és barátságos hozzáállását. 

Összesen 3 szakgyógyszerész, 2 szakasszisztens és egy gyakornok szolgálja ki 
Nagykovácsi, Remeteszőlős és Adyliget lakosságát.

A tulajdonosok számos újításra készülnek, amelyek a közeli jövőben 
kerülnek megvalósításra. Az első ilyen lépés egy a Böngészőben megjelenő 
Egészségrovat, amelyben minden hónapban aktuális, szezonális tanácsokat 
olvashatunk Orsolyától. Legyen szó az immunrendszer erősítéséről, a 
napvédelemről, a csípések elleni védekezésről – mindenre válaszokat fogunk 
találni ebben a sorozatban.

A patikát megnyitásakor Gábor Atya felszentelte, aminek a szellemisége 
mai napig meghatározó. A névadó Szent Sebestyénhez már a XVIII. 
században, mint védőszenthez fordultak a betegek, hogy segítsen a pestis 
és egyéb járványok leküzdésében. A mostani pandémiás helyzet idején is a 
gyógyszertár dolgozói ugyanezzel a hitvallással segítenek, adnak tanácsot 
minden betérő ügyfélnek.

Ismeretlen ismerős – Szent Sebestyén Gyógyszertár
Szemesy Barbara – alpolgármester

Mikor lesz idén az ingyenes zöldhulladék szállítás időpontja?  
Lassan tényleg véget ér a tél, melegszik az idő, megkezdődnek a 
kerti munkálatok.
A hulladéknaptár szerint áprilistól már elkezdődik a rendszeres 
matricás zöldhulladék elszállítás.
Az Önkormányzat évente kétszer ingyenes zöldhulladék begyűjtést 
szervez, amikor minden, a ház elé kirakott zöldhulladék elszállításra 
kerül, ha a megfelelő módon kötegelve, zacskózva van.
Idén tavasszal az ingyenes zöldhulladék elszállítási nap: 

ÁPRILIS 24. (SZOMBAT) 
A településen sok helyen tapasztalni, hogy már most kiteszik a zöld-
hulladékos zsákokat és ágakat a ház elé. Kérjük Önöket, hogy az elvi-
telre szánt hulladékot csak az elszállítás előtti nap tegyék ki, addig az 
udvarukban tárolják!
További részleteket az Önkormányzat weboldalán találnak: https://nagykovacsi.hu/
hirek/tavaszi-nagytakaritas-kereteben-ingyenes-zoldhulladek-gyujtesi-akcio

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Ha olyan alapítványhoz szeretné  
eljuttatni adójának 1%-át, amelyik

– helyben használja fel,
– helyi lakosokon, rászorulókon segít,

– a helyi közösséget erősíti,
– amelyikre rálátása van, 

hogy mire és hogyan költik,
akkor rendelkezzen a nehéz helyzetben lévő 

nagykovácsi lakosokat támogató 
„Fejér György”

Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
javára.

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2092 Budakeszi Fő u. 103. • 06 23/451-147
Területi Iroda: 2094 Nagykovácsi Pók u. 58. 

06 20/347-8712 • 06 20/235-6656
Ügyfélfogadás:

 Hétfő: 12.00-16:00 Szerda: 12.00-16.00
 Csütörtök: 09.00-13.00 Péntek: 09.00-13.00




