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Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a 2022. évi költségve-
tést.
Nem volt ellenszavazat, sem tartózkodás. A politikai taktikázások, 
torzsalkodások Nagykovácsiban nem tették tönkre a költségvetés 
tervezését, mindenki fő fókuszában Nagykovácsi érdeke állt.
Felfogásom szerint a költségvetés mindig egy értékválasztás. Ér-
tékválasztás, ami megmutatja, hogy egy adott polgármester és 
képviselő-testület számára mely értékek a legfontosabbak, mi 
számukra a prioritás, milyen települést képzelnek el. Mindez egy 
hosszú munkafolyamat, mi tavaly októberben kezdtük el, és első 
lépésben azt határoztuk meg, milyen elvek mentén szeretnénk 
összeállítani az idei költségvetést. 
Ha egy mondatban kellene összegeznem, így hangozna: aki itt él, 
éljen jól, és ezt a célt kövessük az infrastruktúrafejlesztéssel.
Ennek megnyilvánulásaként rég várt fejlesztések valósulnak meg 
idén, elég kiemelnem a Kossuth Lajos utca és Száva utca vízelveze-
tési munkálatait, az Erdő utca fejlesztését úttal, járdával, az új bölcsődét vagy az iskolaépítést. 
Polgármesterként azt az ígéretet tudom tenni a nagykovácsiaknak, hogy két éven belül eljutunk oda, 
hogy férőhelyhiány miatt egyetlen nagykovácsi gyermeknek sem kell majd más településre utaznia. 
Azt, hogy itt tartunk, a korábbi évek költségvetése alapozta meg.
A nyolcadik költségvetést csináltam, így pontosan tudom, hogy az eredményességhez kevés egy jó 
év. Ezeket a beruházásokat az előző évek költségvetései alapozták meg.
Másik fontos elvként azt deklaráltuk, hogy a közérzeti, környezeti és gazdasági fenntarthatóság hár-
masában szülessen a költségvetés.
Ennek egyik feltétele a többletforrások szerzése, amelyet sikeres pályázatokon keresztül tudunk biz-
tosítani. 2020-tól a pályázataink eredményességének mérlege: 15 benyújtott pályázatból 12 kapott 
támogatást. Jelenleg úgy állunk, hogy idén már négy pályázatot adtunk be, kettő előkészítésén dol-
gozunk.
Célom, hogy amit elértünk, annak jó gazdái is legyünk.
Épp ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy településüzemeltetésre többet szánunk idén. Ezzel párhu-
zamosan azt az elvárást fogalmaztam meg, hogy a közterületeink pedánsan rendben legyenek, tiszta 
utcákat, rendezett zöldfelületeket, virágos köztereket szeretnék látni.
Humán jellegű kötelező feladataink közé tartozik az oktatási-nevelési, szociális-egészségügyi és 
kulturális intézményeink fenntartása. Itt továbbra is biztosítjuk az intézmények magas színvonalú 
működtetését, részt vállal az önkormányzat az intézményi dolgozók bérének rendezésében, ugyan-
akkor a költséghatékony gazdálkodás elvárás az intézményvezetők felé.
Meggyőződésem, hogy a jólét és konjunktúraérzet egyik alapfeltétele a nyílt, átlátható és lakossági 
részvételen alapuló döntési folyamat. Ezt az elvet követjük a költségvetés kialakításánál is. Mostanra 
hagyomány, hogy a januári polgármesteri teadélután témája a költségvetés. Egy egész estét a téma 
megbeszélésére szánunk, és jól lehet látni a döbbenetet az arcokon, amikor szembesülnek a nagyko-
vácsiak a konkrét számokkal. Ilyenkor válik világossá, hogy nem az ötlet hiányzik az önkormányzatból, 
hanem rövid a takaró, hiszen az elvonások mellett a személyi jövedelemadóból már egyetlen fillért 
sem kap vissza az önkormányzat. Mindenki érkezik a maga ötletlistájával, aztán átélik azt, amit mi is 
minden tervezési folyamatban: prioritást vagyunk kénytelenek felállítani, mert nem végtelen a kassza.
Sokszor hangoztatom, hogy a döntéseket ott hozzuk meg, ahol a legtöbb információ és helyzetis-
meret rendelkezésre áll. Itt kapnak szerepet egy egészséges társadalomban a civil szervezetek, így 
helyet kapnak a költségvetésben is. Azokat a lakossági önszerveződő közösségeket idén is fogjuk 

támogatni, amelyek részt vállalnak a 
település közösségi életében, kulturá-
lis, környezetvédelmi, oktatási, sport, 
művészeti, hagyományápoló, de akár 
szociális vagy településfejlesztési terü- 
leteken.
Ha végignézek ezen a költségvetésen, 
biztosítva látom a permanens fejlődést. 
Tükrözi a lehetőségeinket, de tükrözi az 
értékválasztásainkat is, a vallott és vál-
lalt politikánk sarokpontjait.
Azt, hogy merre haladjon ez az ország, 
el fogjuk dönteni április 3-án. De hogy 
mi történjen Nagykovácsiban, hogy 
hogyan éljük itt a mindennapokat, azt 
ez a költségvetés nagyban befolyásolja 
majd.

A permanens fejlődés  
költségvetése
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék

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

Grégerné Papp Ildikó jegyző fogadóórája     dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
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: Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu 101 mellék 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  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 
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Halbauer Nikolett halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu  130 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék
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Adóügyek
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. I. félévi adó befizetési határideje:
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Amennyiben az adó határidőben való befizetésével kapcsolatban problé-
ma, kérdés merülne fel, kérjük minél hamarabb jelezzék az ado@nagyko- 
vacsi.hu-ra, vagy telefonos elérhetőségeinken.     
Tájékoztatjuk adófizetőinket, hogy 2022. évtől az építményadó vonat-
kozásában, a hasznos alapterület első 100 m2-re tekintetében igénybe 
vehető 65% mértékű adókedvezmény megvonásra kerül, amennyiben  
az év első napján 10.000 forintot meghaladó helyi adótartozás mutatko- 
zik a folyószámláján.
Ebben az évben, az év első napján fennálló helyi adótartozást 2022. 03. 
31-ig van lehetősége rendezni, elkerülve ezzel a kedvezmény megvoná- 
sát.
Tájékoztatjuk adófizetőinket továbbá, hogy a hátralékos összegek 
beszedésére irányuló behajtási/végrehajtási cselekmények megindítása 
esetén a Helyi Adóhatóság 5.000 forint mértékű végrehajtási költségáta-
lányt számít fel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre 
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünk- 
nek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas  
azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részle- 
ges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az 
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bárme- 
lyikén elérhető:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fo- 
gadjuk. 

Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbi-
akra:
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 
összeget 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 hát- 
ralékot kell ide fizetni, a 2021 évtől a gépjárműadót a NAV-nak kell 
fizetni!)

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztály-
hoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtat-
ványon 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, idegenfor-
galmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, 
adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behaj-
tások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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A Képviselő-testület február 17-én munkaterv szerinti rendes testületi  
ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár- 
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket. A képviselők 
írásos tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határozatokról és 
a jogügyletekről, valamint az önkormányzati közbeszerzések és 
beruházások előre haladásáról.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtti szokásos 
tájékoztatását a nyílt testületi ülés végén ismertette, mivel az ülésre 
meghívott vendégeket nem akarta várakoztatni. Tegzes Endre, az Ügyren-
di bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy minden képviselő 
határidőre eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Az első napirend keretében a Képviselő-testület Szabó Orsolya lemondása 
okán, Hadusfalvy-Sudár Soma Szalviót megválasztotta a Humánpolitikai 
bizottság nem képviselő bizottsági tagjának. A megválasztást követően az 
eskütételre is sor került. 
Ezt követően döntött a testület a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
épületének két csoportszobával történő bővítés kivitelezési munkáira 
megkötött vállalkozási szerződés módosításáról.
Az önkormányzatok saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Ez a döntés 
megszületett, Nagykovácsinak nincsen adóssága, és a közeljövőben sem 
kíván hitelt felvenni.
Az előírt tervezési és a szükséges egyeztetési folyamatok után nyújtotta be 
polgármester asszony az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költség-
vetésének tervezetét. A Pénzügyi bizottság egyhangú javaslatát követően 
a költségvetés elfogadását a testületi ülésen valamennyi képviselő támo-
gatta. Az Önkormányzat és intézményei idei bevételi és kiadási előirányzata 
2.277.586 ezer forint.
A Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a képviselő-testületek szervezeti 
és működési szabályzatainak a rendkívüli testületi ülés kötelező össze-
hívásával kapcsolatos szabályozását. Mivel a rendeletet túlszabályozottnak 
találta, szükségessé vált új rendelet megalkotása. 
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet intézményvezetője, Uzsoki Gábor is-
mertette a felügyelet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a 
Képviselő-testület elfogadott.
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta. 
Polgármester asszony tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 
vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról. A 
hasznosításból tavaly több, mint nettó 14 millió forint bevétel keletkezett, a 
vagyon nettó értéke több mint 16,2 milliárd forint.
Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők általános 
választását, valamint a Kormány által kezdeményezett népszavazási  
kérdésekben az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tűzte ki. 
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bi-
zottságok tagjait és póttagjait a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslata 
alapján a Képviselő-testület megválasztotta.
A Képviselő-testület 2021. októberében döntött a víziközmű üzemeltetési 
jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról, amely 
alapján kiírásra került a pályázat. A pályázati határidő lejártáig pályázat nem 
érkezett, így a testület döntött a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról. 
A szolgáltatás ellátását a DMRV Zrt., mint kijelölt közszolgáltató továbbra 
is elvégzi.
Döntés született a Nagykovácsi úton, a Kecskehát területét érintő körforga-
lom kialakításának módjáról. A testület azt a változatot tartotta műszakilag 
támogathatónak, amelyben a tervezett körforgalmi csomópont negyedik 
ága a kecskeháti 2. számú utcához csatlakozik. A körforgalmi csomópont 
tervezésének, kivitelezésének és a magánterület igénybevételének kiadá-
sai, továbbá a szükséges Helyi Építési Szabályzat módosítás költsége a  
Kecskeháti ingatlantulajdonosokat terheli.
Kósa Emőke képviselő asszony kérésére az Önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulását adta az Összekovácsoló Egyesület számára a civil összefogás-
sal megvalósuló, 50 m2-es „gazebo” építmény létesítéséhez a Nagykovácsi 
03 helyrajzi számú ingatlan nyugati sarkában, a patakparton, a játszótér és a 
Telki úti fasor között. Az építmény megvalósulása esetén a létesítmény kar-
bantartását, üzemeltetését a kérelmező Összekovácsoló Egyesület látja el. 
A Képviselő-testület döntött a 8/2022. (I. 20.) számú határozatának módo-
sításáról, ez alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt és benyújtott pályázat a Lombos utca Kossuth Lajos 

utcához csatlakozó alsó szakaszának felújítása a 938/5 hrsz-ú útszakaszra 
is kiterjed. 
A nyílt ülés végén polgármester asszony összefoglalta a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményeket: 
Az 5000 fő fölötti településeknek nyújtott vissza nem térítendő támogatási 
forrásból elkészült a Pók utcai, Ady Endre utcai és Szeles utcai járdaépítés, 
továbbá folyamatban van a Szeles utca, Kaszáló utca és a Virágos sétány 
közötti útszakasz felújítása. 
Lakossági panaszok miatt egyeztetés történt a Pilisi Parkerdő Zrt. igaz-
gatójával a belterületi utak, illetve a fakitermelés kapcsán. A megbeszélés 
eredménye, hogy az utak helyreállítása közös erőből fog megtörténni, 
a fakitermelés során kérni fogják a vállalkozásokat, hogy csökkentsék az 
utakra a sárfelhordást.
A napokban a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat összehívta 
a jelzőrendszeri tagok éves egyeztető tárgyalását. Ebben a témakörben 
kiemelendő, hogy óriási eredmény a házi jelzőrendszeres segítségnyúj-
tás bevezetése a település idős lakostársai részére. Másik nagy siker a ta-
valy nyáron, a rászoruló gyermekek számára megszervezett Erzsébet tábor, 
mellyel kapcsolatosan nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. 
Elkészült a templom felújítás I. üteme. Soltész Miklós egyházakért és 
nemzetiségi kérdésekért felelős államtitkár úr segítségével 60 millió forint 
támogatás érkezett a Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül a 
275 éves katolikus templom felújítására. A hiányzó 6 millió forintos össze-
get Menczer Tamás országgyűlési képviselőjelölt úr közbenjárására, pót- 
igényként folyósították. A templom padjait lakossági adománygyűjtésből 
finanszírozták meg. Az elvégzett munkálatok eredményeképpen már  
visszakerülhetett a templomba a szentmisék helyszíne, köszönet ezért min-
den közreműködőnek.
Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület nem támogatta a Nagyko-
vácsi út 8., 4800 helyrajzi számú ingatlanon ökumenikus családi kápolna 
létesítését. 
Jóváhagyta a polgármester asszony 2022. évi szabadságolási ütemtervét. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nagykovácsi 132 hrsz. alatt  
nyilvántartott ingatlannak az önkormányzati tulajdonú 133 hrsz-ú ingatlan 
rovására történő túlhasználat ügyében folyó perben a használati díj iránti 
igényét a szakértői vélemény alapján módosítja.
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Dr. Hadusfalvy-Sudár Soma  

állatorvos és mentőtiszt vagyok, két 

gyermek boldog apukája. 12 éve  

dolgozom állatorvosként. 

Feleségemmel együtt a Nagykovácsi 

Állatorvosi Rendelő tulajdonosa va- 

gyok. A mentőzést a Máltai Szere- 

teszolgálat rohamkocsiján 13 évvel 

ezelőtt kezdtem, majd az Országos Mentőszolgálatnál folytat- 

tam és végzem a mai napig önkéntesként. Emellett a Nagyko- 

vácsi Önkéntes Tűzoltóságnál (Készenléti Szolgálat) mentési 

alelnök vagyok és a mentőtiszti kocsit üzemeltetem baj- 

társaimmal. A humánpolitikai bizottság egészségügyért felelős 

külsős tagjának polgármester asszony kért fel és remélem ezzel 

a munkámmal is segíthetem községünket. 
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A hulladék szelektíven történő gyűjtése és a környezetünk rendben- 
tartása mindannyiunk közös felelőssége. Nagykovácsi Nagyközség Ön- 
kormányzata a Depónia Nonprofit Kft.-vel kötött 2018-ban hulladék- 
szállítási szerződést, melynek értelmében számos hulladékszállítási 
lehetőség adott a lakosság számára. Kérem éljenek a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési lehetőségekkel, ne az erdőkbe kerüljön a 
szemét vagy a zöldhulladék.
A közszolgáltatási szerződés értelmében minden nagykovácsi ügyfél az 
alábbi hulladékszállítási lehetőségekkel élhet:
1.  Települési vegyes hulladék (kommunális hulladék) gyűjtése a szerdai 

napokon történik. Kérjük szállítási napokon legkésőbb reggel 7 óráig a 
hulladékgyűjtő edényeket az ingatlanok elé, jól megközelíthető helyre 
kikészíteni szíveskedjenek.  

A többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok (vegyes hulladék, zöldhul- 
ladék) a Barkácsboltban vásárolhatóak meg továbbra is. (Nagykovácsi, 
Kossuth u. 73.)
2.  Lomhulladék: minden ügyfél részére előzetes egyeztetést követően 

házhoz menő lomtalanítást biztosít a szolgáltató évi 1 alkalommal 
3 m3-ig. Bejelentkezés hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra, 
illetve pénteken 8.00 és 12.00 óra között az alábbi telefonszámon:  
06-22/202-260, vagy az ugyfel@deponia.hu címen.

3.  Zöldhulladék: a hulladéknaptárban jelölt szállítási napokon havonta 1 
alkalommal. A szállítások alkalmával kizárólag a zöldhulladék matricával 
ellátott, áttetsző, kb 120 l-es zsákban kihelyezett zöldhulladék, vagy 
matricával ellátott max. 50x70 cm-es méretű kötegelt ág kerül elszállításra. 
Elszállításra kerül továbbá a Depónia feliratú, zöldhulladékos zsák is. 
A zöldhulladékos matricák időarányos darabszámban a szerződés 
mellékleteként kerültek megküldésre.

4.  Szelektív hulladék gyűjtése a hulladéknaptárban feltüntetett napokon, 
házhoz menő rendszerben, kéthetente, áttetsző zsákban vagy kötegelve 
történik. Amennyiben lemaradt a szállításról, úgy a hulladékudvarban is 
elhelyezheti az összegyűjtött papírt, műanyagot, illetve üveget. (NATÜ 
Településüzemeltetési Intézmény, Pók u. 58.)

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni: 
műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, fólia, bevásárló szatyrok, 
zacskók, műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, többrétegű 
italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, fém italos (üdítős, sörös), 
ill. konzerves dobozok. A palackokat, flakonokat laposra taposva rakják a 
gyűjtőzsákba!
Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és össze- 
kötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék: papír csomagolási 
hulladék (karton), kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai, újságok, 
szórólapok, irodai papír, géppapír, papírzacskó, könyv.

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
Üveghulladék gyűjtése
Negyedévente egyszer házhoz menő gyűjtés, emellett a kihelyezett 
szelektív üveggyűjtőkbe (Nagykovácsi, Kispatak Óvoda, Kaszáló u. 16-18. és 
Településüzemeltetési Intézmény, Pók u. 58. ingatlan udvarán) helyezzék 
az alábbi üveghulladékot: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, 
röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, 
bébiételes üvegek. Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű szél- 
védő, fénycső, kerámia.

A tavaszi ingyenes zöldhulladékgyűjtés időpontja:  
2022. április 30. (szombat)

Fontos, hogy a szolgáltató lehetőséget biztosít szelektív hulladékgyűjtő 
edény bérlésére, így el tudjuk kerülni a szél által széthordott szemét 
látványát a településen!
5.  Edénybérlet: A szolgáltató lehetőséget biztosít a szelektív hulladék 

kényelmesebb gyűjtéséhez/tárolásához szelektív kuka bérletére. A 
szelektív kék edények bérleti díja: 331 Ft+Áfa/hó/db. Megrendelésüket az 
ugyfel@deponia.hu e-mail címre küldjék.

6.  Veszélyes hulladék és elektronikai hulladék gyűjtése évi egy alkalommal 
történik előzetes egyeztetést követően. 

Ha bárhol a településen a gyűjtés elmaradását tapasztalják,  
az ugyfel@deponia.hu címen tudják bejelenteni.

Ügyfélszolgálat:
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Inkubátorház 2094, Nagykovácsi, 
Kossuth Lajos u. 78. • Telefon: 06-22/504-412; E-mail: ugyfel@deponia.hu 
Nyitvatartás: Minden hónap első hétfő: 10-14 óra között.

Hogy ne bántsa a szemét a szemét! 
avagy hulladékgyűjtés és szállítás Nagykovácsiban
Szemesy Barbara – alpolgármester

Februárban a Belügyminisztérium által az „Önkormányzati feladat- 
ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton indult 
önkormányzatunk a Lombos utca alsó szakaszának felújításának tervével, 
310 méter hosszban.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett 
„Önkormányzatok feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. 
Három alcél került meghatározásra: intézményfejlesztés, sportfejlesztés, 
valamint belterületi utak, járdák felújítása. Ismerve településünk útjainak 

állapotát, természetesen az útfelújítási alcél élvez prioritást. A hivatal 
munkatársai elvégezték a szükséges felméréseket, előzetes számításokat, 
így a Lombos utca Kossuth Lajos utcához csatlakozó szakasza került a 
pályázatban kijelölésre. Nyertes pályázat esetén sor kerül ezen szakasz 
teljes aszfaltburkolatának felújítására, valamint az út két oldalán a padka 
rendezésre. 
A projekt teljes költsége 27.365.137,- forint, melyhez 75%-os támogatást 
biztosít Magyarország kormánya. 
A projekt megvalósulása esetén – a korábbiakban már felújított, aszfaltozott 
Lombos utca felső szakaszához tud csatlakozni az új beruházás, így biztosítva 
a minőségi összeköttetést a Virágos sétány és a Kossuth Lajos utca között.
Bízzunk a pályázat sikerében!

Pályázva fejlesztünk
Szemesy Barbara – alpolgármester

Idén januártól már alkonykapcsoló vezérli Nagykovácsi területén a 
közvilágítás be- és kikapcsolását. Sokszor tapasztaltuk korábban, hogy a 
közvilágítás délutánonként túl későn kapcsol be, és reggelente túl korán 
hunynak ki a lámpák. Ezen a problémán segít most már a „budapesti jel”, 
ami a fényviszonyokhoz igazodva kapcsolja a lámpákat a közterületeken. 
Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén az üzemelő közvilágítás 
be- és kikapcsolása – az ország településeinek túlnyomó többségéhez 
hasonlóan – a közvilágítási naptár által meghatározott időpontokban 
történt.
Az elmúlt évek során számos lakossági észrevétel és panasz érkezett az 

önkormányzathoz a közvilágítás kapcsolási időpontjára vonatkozóan – 
főként a téli időszakban nehezményezték, hogy a világítás esetenként csak 
sötétedést követően kapcsol be, valamint pirkadat előtt kapcsol ki.
A lakossági kérésekre reagálva kerestük meg a lehetőséget, hogy a 
közvilágítási naptár alapján történő kapcsolási módról Nagykovácsi átálljon 
a budapesti kódolású vezérlésre. Az alkonykapcsoló előnye, hogy mindig a 
fényviszonyoktól függően kapcsolja fel és le a közvilágítást, így egy ború- 
sabb délutánon akár hamarabb a megszokottnál. Decemberben megtör- 
tént a 21 db hangfrekvenciás vevő cseréje, ami egyszeri költséget jelentett 
az önkormányzat számára. Az új rendszerre való áttérés az eddigi éves kb.  
18 millió forintos közvilágítási költséget jelentősen nem befolyásolja. 

Fényviszonyokhoz alkalmazkodó közvilágítás  
Nagykovácsiban
Szemesy Barbara – alpolgármester
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A Kárpát-medencei nemzetiségek zarándok-  
és kegyhelyei című állandó kiállítás a járványügyi 

előírásoknak megfelelően továbbra is látogatható.

Cím: Budajenő, Magtár u. 5.
Bejelentkezés: 06-70-580-5560

kiallitas@budajeno.hu

A nagyszabású felújítási munkálatokat követően február 13-án, vasárnap 
Kemenes Gábor atya ismét a római katolikus templomban várta a híveket 
misére. Csordultig telt a 275. születésnapját ünneplő Nagyboldogasz- 
szony templom, amikor visszakerült az oltáriszentség. 
A felújítás I. üteme valósult meg: padlófűtés, padlóburkolat és 
lábazatcsere, padok cseréje. Még az I. ütemből is van hátra feladat, de a 
hívek már így is birtokba vehették újra a templomot. 
Aztán jöhetnek a felújítás következő ütemei, ha a forrást is sikerül 
megtalálni hozzá. 
Köszönet mindenkinek, aki szívén viseli a templomunk ügyét!

Újra nyitva áll  
a templom

Pályázat  
civil szervezetek 2022. évi támogatására

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a civil szervezetek 
támogatásáról szóló rendelete alapján pályázatot ír ki a lakosság 
önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi 
célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2022. évi 
támogatására.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 5 millió forint 
összegben határozta meg a civil szervezetek támogatási elő- 
irányzatát, mivel nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is 
támogassa azon civil szervezetek tevékenységét, amelyek részt 
vállalnak és részt vesznek a település közösségi életében, kulturális, 
környezetvédelmi, oktatási, sport, művészeti, hagyományápoló, de 
akár szociális vagy településfejlesztés területeken. Támogatás kérhető 
a társadalmi szervezet tevékenységével összefüggő 2022. december 
22-ig megvalósuló programokra, illetve működési és közösségi 
célokra.
A pályázati anyagot „Civil pályázat 2022.” megnevezéssel személye- 
sen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2094 
Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 61.), vagy postai úton Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának címezve, 2022. március 31. 16 óráig.
A pályázati kiírás, a benyújtáshoz szükséges adatlap, valamint a  
pályázati támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának 
összeállítására vonatkozó követelmények a www.nagykovacsi.hu  
honlapról letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfél- 
szolgálatán átvehetők. Részletes tájékoztatást a 26/555-034/104 
mellék telefonszámon, illetve az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail 
címen keresztül Marlokné Karcag Renáta osztályvezető nyújt.



72022. március

Aktuális

Új rovatunk első szereplője Fehér Anna, aki a Cambridge-i egyetem, kelet-
ázsiai tanulmányok szakán harmadéves hallgató. Cambridge a Cam folyó 
két partján fekszik, az egyetem Bologna és Párizs egyeteme után egy 
évszázaddal kapta meg 1318-ban királyi bullával a „studium generale” 
rangját és ekkor alakult ki a kollégiumi oktatási rendszer is. Cambridge-ben 
a leányok oktatása meglehetősen új keletű (1871) és csak nehezen sikerült 
áttörniük a hagyományok korlátait: jó fél évszázadig bejárhattak ugyan 
az előadásokra, és vizsgázhattak is, ám csak olyan írást kaphattak, amely 
szerint: „ha egyetemre jártak volna, akkor sikerrel tették volna le a vizsgát”. 
Milyen út vezetett Angliába és miért akartál külföldön tanulni?

13 éves koromig Csepelen éltünk, Nagy- 
kovácsiba pedig 8 évvel ezelőtt költöztünk 
a családommal, nagyapám Lantos Gás- 
pár Virágos sétányon épült házába. Nagy- 
kovácsi számomra egy kellemes, nyugodt 
falu, viszont sosem ismertem túl sok 
embert a környéken, hiszen Budapestre 
jártam iskolába, gyeplabda edzésre és a 
barátaimmal találkozni. 2017-ben a Fasori 
Gimnáziumban kaptam egy hatalmas lehe- 
tőséget, a Parliamentary Debate World 
Conference and Competition nevű vita- 

esemény három fős delegációjába kerültem, így Japánban képviselhettem 
Magyarországot és a gimnáziumot. Ez egy életmegváltoztató élmény volt 
számomra, és nélküle most biztos, hogy nem lennék ott, ahol vagyok. 
Külföldön azért szerettem volna tanulni, mert közel áll hozzám a nyugat-
európai értékrendszer és tetszett a felsőoktatás minősége is.
A világon mindenki ismeri Cambridge nevét, de csak keveseknek adatik 
meg, hogy ott tanulhassanak, milyen itt a felvételi eljárás?
A felvételi nagyon más volt, mint Magyarországon. Angliában öt egyetemre 
lehet felvételizni és a legtöbb esetben csak egy motivációs levelet kell 
küldeni január 15-ig. Cambridge esetében viszont sokkal korábban, már 
októberben jelentkezni kell. Itt a motivációs levél csak a felvételi eljárás 
kezdete, ami alapján eldöntik, hogy szeretnének-e tőled többet. Ezután 
szaktól és kollégiumtól függően felmérő teszteket kell írni, illetve korábban 
megírt esszéket leadni. Ez alapján hívhatnak be interjúzni december körül.
Mennyibe kerül a tandíj és hogyan tudod fedezni az angliai kintlétedet?
A tandíj 9250 font egy évre, ami hatalmas összeg, viszont az én időmben, 
amikor még nem volt Brexit, fel lehetett rá venni diákhitelt. Ezt ma 
már sajnos nem lehet megcsinálni, illetve a magyarok is, mint uniós 
állampolgárok „nemzetközi” diáknak számítanak, ami a tandíjat körülbelül 
20000 fontra emelte. Ez szaktól függ, van ahol magasabb és van, ahol 
kicsit alacsonyabb tandíj, de erre már nem is jár diákhitel. Emellett én még 
egyetemi és kollégiumi ösztöndíjat is kapok, ami teljesen fedezi a kollégiumi 
költségeimet és egy kicsit a létfenntartás költségeiben is segít, de azért 
nem fedez mindent. Az albérletnek, a szobának vagy a kollégiumnak a díja 
attól függ, hogy Angliának melyik részén laksz. Én Dél-Angliában vagyok, 
ami egy jómódú környék, ezért nekem elég drága a kollégium. Viszont az 
elsőtől a negyedik évig biztosítva van a hely, ha szeretnék kollégiumban 
élni. Az ára attól is függ, hogy melyik cambridge-i kollégiumba jár az ember: 
van olyan ismerősöm, aki 90 fontot fizet hetente egy szobáért, én körülbelül 
ennek a dupláját.
Hogyan sikerült beilleszkedned külföldi diákként és vannak-e barátaid?
Igazából itt annyi támogatás van mindenki számára, – nem csak a 
külföldieknek, hanem az itteni tanulóknak is – amennyi kell nekik, de ha 
külön a külföldiekről beszélünk, akkor elérhetők olyan kurzusok, amik 
segítenek pl. az angol esszéírásban.
Tényleg úgy működik ez az egyetem, hogy bármilyen segítségre van 
szükséged, akkor megtalálod. Például maga a rendszer úgy néz ki, 
hogy van egy tutor, aki a mentális egészséggel kapcsolatos dolgokban 
segít. Ez lehetővé teszi, hogy egy olyan környezetben tanulj, ahol 
boldog is tudsz lenni, és hogy ne hajszold magad halálra még akkor 
sem, ha a rendszer kicsit ezt sugallja. Ezen kívül van egy „director of stu- 
dies" nevű ember, aki az akadémiai teljesítményeddel foglalkozik és ebben 
segít. Ez a két lehetőség mindenkinek elérhető, nem csak külföldieknek, de 
ha esetleg a külföldiség miatt van problémád, hozzájuk fordulhatsz vele. 
A barátok terén sincs gond. Annyi közösségi program van az egyetemen, 
hogy ha négy év alatt minden egyes nap egy másikra mennék el, még akkor 

sem tudnám az összeset kipróbálni. Rengeteg lehetőség van, rengeteg 
„society” vagyis klub működik. Szerintem egy ilyen helyen mindenki meg 
tudja találni a saját körét.
A Harry Potter könyvek óta könnyebben tudjuk elképzelni az angol is- 
kolák világát, van-e hasonlóság a filmek és a valóság között?
Nagyon szeretek Cambridge-ben élni, nagyon jó a hangulat, ez tényleg 
egy diákváros. Van egy kis elkülönülés a város és a diákok között, ezt „town 
and gown”-nak szokták hívni, mert a cambridge-i diákok olyan „gown”-t, 
köpenyt viselnek, mint a Harry Potter-ben. Ha valamilyen konfliktus van, 
akkor szokott előjönni ez a kifejezés, de ez annyira nem jellemző szerintem.
Ha valaki követni szeretné a Te utadat, mit javasolsz neki?
Szívesen ajánlanám másoknak is az egyetemet, amennyiben meg tudják 
engedni maguknak azt az extra kiadást, ami a Brexit után keletkezett, ha 
ezt nem tudják megengedni maguknak – ami teljesen érthető –, akkor 
alapvetően a külföldi tanulást ajánlom mindenkinek. Aki külföldön, fizetős 
helyen szeretne tanulni, annak azért szívből ajánlom Cambridge-t, mert 
itt Anglia egyéb egyetemeihez képest több a támogatás és Angliában 
mindenképp sokat fogsz fizetni. Másrészt, ha már Angliába jössz és 
nagyon sokat fogsz érte fizetni, akkor egy olyan név, mint a Cambridge, 
a vele járó presztízzsel és ismerősi körrel elég sokat tud adni a későbbi 
életedhez. Például itt „A tények magolása helyett megtanítanak kritikusan 
gondolkodni".
Egyetemi feladatokon kívül mit szoktál csinálni a szabadidődben? Milyen 
az éjszakai élet?
Korábban sokat gyeplabdáztam és most evezek is. Magyarországon is sokat 
eveztem, de ennek itt sokkal nagyobb kultúrája van. Éjszakai élet is van, de 
a magyar éjszakai élethez képest kicsit más. Itt sokkal korábban kezdődik 
egy este és sokkal hamarabb fejeződik be, tehát a klubok, bárok satöbbi, 
minden bezár hajnali kettő körül.
Kinek köszönnéd meg a tanácsokat, segítséget, hogy ott tanulhatsz?
A Cambridge-be vezető úton sokat kaptam a Milestone előkészítő 
intézettől, ahol orientációs, nyelvi, tantárgyi  foglalkozásokon segítenek a 
diákoknak fejleszteni az egyetemi felvételhez szükséges tudást, az önálló 
munkát, a gondolkodást, az érvelés – vita – és kommunikációs készségeket. 
Ezt az intézményt Léderer Dániel alapította a 2000-es évek elején. E mellett 
Kazuko Nakadai asszony PDWC alapítványának is sokat köszönhetek, 
amely a gimnáziumok közötti nemzetközi vitaversenyeket szervezi és 
szponzorálja. Végül nem felejtem el azokat a Cambridge-i egyetemistákat 
sem, akik írásban vagy video beszélgetésekben meséltek a hallgatók 
életéről a felvételi és tanulmányi követelményekről, feltételekről. Ezek a 
források nagyon sok hasznos ismeretet és impulzust adtak nekem.
Mi leszel, ha befejezed? Hol és hogyan tovább?
Ez egy remek kérdés, amire sajnos még nem tudok pontos választ 
adni, ha majd választás elé kerülök jövőre, akkor az adott pillanatban a 
legkedvezőbb ajánlatot fogom választani. Az biztos, hogy a diplomám után 
még nem fogok pár évig hazaköltözni, de azt is elképzelhetőnek tartom, 
hogy Nyugat-Európában fogok hosszútávon letelepedni. 
Most induló új sorozatunkba kedves Olvasóinktól is várunk jelöléseket, 
ajánlásokat a szerkesztőségbe. 
abraham.moni.tajoló@nagykovacsi.hu 

Ifjú tehetségek  
Nagykovácsiban
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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Magyarország Köztársasági Elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők választását, egyúttal ugyanezen a napon 
országos népszavazásra is sor kerül.

Azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben 
szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről 2022. február 11. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatta. 
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet – átjelentkezés 
belföldön, mozgóurna igénylése, szavazás külföldön – 2022. március 26-
ig lehet benyújtani. 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek – nemzetiséghez tar- 
tozásnak, szavazási segítség iránti igénynek, személyes adatok kiadása 
megtiltásának bejegyzése – folyamatosan, a választások közötti idő- 
szakokban is benyújthatók. A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 
a választópolgár személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti helyi választási irodához vagy levélben, elektronikus azonosítást 
követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan a lakcíme szerinti 
helyi választási irodához nyújthatja be. A szükséges formanyomtatvány 
megtalálható a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

Nagykovácsiban a szavazások lebonyolítására 7 szavazókör került 
kialakításra, mindegyik szavazókör az Általános Iskolában (2094 
Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 101.) található. A szavazókör nevét, 
címét a választási értesítő tartalmazza. 

A választással kapcsolatos ügyek intézése és további felvilágosítás 
elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon, a valasztas@nagykovacsi.
hu e-mail címen, vagy személyesen a Helyi Választási Irodán történhet. 
Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, Nagykovácsi, Kossuth u. 61., 
telefonszám 06/26/555-009. www.nagykovacsi.hu

Választási tájékoztató
Helyi Választási Iroda

Áprilisban sorsdöntő országgyűlési választás lesz Magyarországon. 
Megtiszteltetés, hogy a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelölt- 
jeként mutatkozhatok be, kérhetem támogatásukat és bizalmukat.

Szerintem a politika a legjobb értelemben véve ott van az utcán, a 
mindennapokban, a közösségekben. A közösség elmondja, hogyan 
szeretné az életét berendezni, a politikus feladata az, hogy ezt segítse.

Több mint 200 esemény és beszélgetés alapján 50 db fejlesztési projektet 
tudtam elindítani vagy segíteni, amelyek könnyebbé teszik az itt élők 
mindennapjait.

Közös eredményünk a Szávai utcai orvosi rendelő megújulása. Együtt 
dolgozunk a Kossuth Lajos utca, Száva utca és Erdő utca csapadékvíz-
elvezetésének megoldásán, ezt a kormány 322 millió Ft-tal támogatja. 
Csodálatos környezetben és a kormány 230 millió Ft-os támogatásával 
épült meg a Nagykovácsit Remeteszőlőssel összekötő kerékpárút. 
Biztonságosabbá tesszük a közlekedést. Megépült a Pók utcai és az 
Ady Endre utcai járda, hamarosan elkészül a Szeles utca aszfaltozása, 
vízelvezetése és járdaépítése. További két csoportszobával bővítjük 
a bölcsődét. Felújítjuk a nagykovácsi katolikus templomot is, erre a 
kormány, kérésemre, 66 millió forint támogatást nyújt. Az Önkéntes 
Tűzoltók jelezték, hogy egy új tűzkocsira van szükségük, céljukat 5 millió 
Ft-tal támogattam.

Épül a pátyi autópálya-lehajtó. Van, ahol óvodára, van, ahol iskolára 
van szükség, vagy a faluszépítőknek van szükségük új eszközökre. Rám 
számíthatnak!

Az Orbán-kormány az emberekkel összefogva történelmi sikereket ért el 
2010 óta. Gondoljunk csak a családi-adóvisszatérítésre, ennek keretében 
Nagykovácsiba 814 millió Ft érkezett, a rezsicsökkentésre, az egymillió 

új munkahelyre, a fiatalok adómentességére, a 13. havi nyugdíjra, a 
bevándorlás megállítására és a sikeres oltási programra. A tét az elmúlt 12 
év eredményeinek megvédése, célunk, hogy a kudarcos múlt, a Gyurcsány 
Ferenc által vezetett baloldal ne térhessen vissza. Előre menjünk, ne hátra!

Április 3-án a jövőnkről döntünk
Menczer Tamás
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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

Mára az egész agglomeráció lakossága küzd a kiköltözési hullámot 
meglovagló építőipari lobbival. De miért is baj, ha egy város vagy 
falu „gyarapodik”? – kérdezhetné, akit egyébként nem zavar, hogy a 
természet zöldjét az aszfalt és beton szürkéjére cseréljük. Azért, mert 
ennek árát többszörösen mi, helyben lakók fizetjük meg, sőt, a frissen 
beköltözők is.
Az agglomeráció egyre nagyobb nyomás alatt van: településeink 
nem a helyben élők, nem is tudatos település-tervezés, hanem a  
társasházépítő befektetők érdekei mentén növekednek. A jogi környezet 
ugyanis olyan, hogy szinte bármi, bárhová építhető. Ennek a veszélyes 
trendnek az ellensúlyozására indítottunk egy mára igen népszerű petíciót 
megmaradt zöldfelületeink védelmében, az átgondolatlan lakóövezet-
bővítések ellen és az önkormányzati jogok helyreállításáért. Nem tartható 
ugyanis, hogy miközben a helyi közösségek – joggal – a választott 
tisztségviselőktől várják a megoldást, ők hatáskör híján nem tudnak lépni, 
végső soron nem tudnak helyi érdeket érvényesíteni. Ez lenne a feladatuk, 
de ha hatáskörmegvonással „kiskorúsítják” őket, esélyük sincs arra, hogy 
hatékonyan védjék a településük érdekeit.
Az elhagyott, lepusztult ingatlanok pótlása, a foghíjtelkek tájba illő csalá- 
di házakkal történő beépítése egészséges és szerves folyamat – ez 
teljesen rendben is van. Az építőipari lobbiérdek azonban mást diktál: 
minél magasabb és minél sűrűbb beépítést minimális zöldfelülettel, 
és persze lakóparkokat. Sőt van, ahol már nem is „lakópark” elnevezés 
szerepel az utcai jelzőtáblán, hanem „lakótelep”. Sok helyen nemhogy 
park vagy közösségi tér, de járda sincs, a szükséges infrastruktúráról nem 
is beszélve.
A pátyi Körtés 2 beruházás például infrastrukturális katasztrófa lenne 
a községnek, hiszen már most is szűk a szennyvíztároló kapacitása. 
Biatorbágyon a Szarvasugrás és a nyugati lakóövezet bővítése kapcsán 

hasonló a helyzet, 
csak még nagyobb 
léptékben. De mond- 
hatnám Herceghal- 
mot, Pilisjászfalut, 
ahol a beruházók 
sorban állnak. Mert 
nekik ez valóban 
remek üzlet – mi 
viszont mind rá- 
fizetünk.
Először az adófo- 
rintjainkkal, mert az  
eladási árban soha 
nincs benne a meg- 
növekedett igényt ki- 
elégítő infrastruktú- 
ra, másodszor pedig  
az életminőségünk- 
kel, mert lassan egy 
kórosan burjánzó 
elővárosban talál- 
juk magunkat a 
zöldövezet helyett, 
amelyben eddig éltünk, és amiért szeretünk itt élni. És nemcsak mi, de 
gyerekeink is fizetni fogják ennek árát, ha nem fogunk össze, és nem 
változtatjuk meg a rendszert. A helyben élők és a környezet érdeke 
– ezeknek kell előtérbe kerülni a befektetői érdekekkel szemben. Én 
emellett állok ki.

Agglomerációs nyomás: eddig és ne tovább!
Dr. Szél Bernadett
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Marika múltja nagyon hosszúra nyúlik 
Nagykovácsiban, elmondása szerint szinte 
ide született, hiszen alig volt kétéves mikor 
szüleivel Besenyőtelekről településünkre 
érkezett. Édesapja akkor már évek óta 
Csepelen dolgozott és a család nehezen 
viselte, hogy csak ritkán látják a családfőt, 
ezért is döntöttek a költözés mellett. 
Nagykovácsiban akkor már több család is 
letelepedett Besenyőtelekről, így esett az 
akkor még aprócska, völgyben megbújó 
településre a család választása. Marika itt 
járt óvodába és itt koptatta az iskolapadot 
is, előbb a mostani riport készítésének is 
helyet adó Öregiskolában, ahol akkor az 

alsó tagozat működött, majd a felsőbb osztályokat már az „Új Iskolában”. 
Mosolyogva emlékszik vissza, hogy mekkora csoda volt az új iskola 
központi fűtésrendszere és burkolt padlózata az Öregiskola kályhája és 
kátrányos padlója után.
Mindig nagyon jó tanuló volt, nem csak maga miatt, de tanárai miatt 
érzett feltétlen tisztelet miatt sem akart soha rossz jegyet kapni. 

Szégyelltem volna magam előttük, ha nem tanulok, mondja Marika, és ez 
mindig arra ösztönzött, hogy készüljek az órákra. A tanári hivatás is ekkor 
tetszett meg neki, nagyon szeretett volna továbbtanulni, hogy egyszer 
ő is a katedrára állhasson. Sajnos a család anyagi helyzete nem engedte 
meg, hogy gimnáziumba menjen, de később már önérőből esti tagozaton 
képezte magát tovább. Több állás után kezdett el dajkaként dolgozni 
a Dózsa utcai oviban, ami akkor az egyetlen óvoda volt a településen. 
Innen is ment nyugdíjba 2007-ben, de ekkor sem maradt feladat 
nélkül, hiszen teljes erőbedobással nekiállt megszervezni a nagykovácsi 
nyugdíjas klubot. A klubnak három évvel ezelőttig ő volt a vezetője, 
hajtóereje, fáradhatatlanul szervezte a klubesteket és programokat, 
amelyekhez egyre többen csatlakoztak a helyi nyugdíjas közösségből. 
Mára elképzelhetetlen közösségi program Nélkülük, ha kell énekelnek és 
táncolnak a Búcsún , ha kell kolbászt töltenek az Összetartás napján vagy 
mint legutóbb adománygyűjtésben segédkeznek az új tűzkocsi javára. 
Az interjú készítésekor is már javában folyik a készülődés a szokásos 
nyugdíjas farsangra, amely az egyik legfontosabb eseményük. Tudva, 
hogy minden évben valami ötletes jelmezzel készülnek, megkérdeztem, 
hogy idén mit találtak ki meglepetésként. Piros nyakkendőt kötünk 
és  úttörőnek öltözve idézzük meg a múltat, árulja el a titkot Marika, és 
persze úttörő dalokkal is készülünk, ami remélhetőleg dalra fakasztja a 
többi vendéget is. 
A régi emlékek felelevenítésekor nem kerülhettem meg a kérdést, hogy 
mennyire változott meg Nagykovácsi az évek alatt. Marikának sajnos 
nincsenek jó tapasztalatai, a régi összetartó, mindenkinek önzetlenül 
segítő aprócska közösségből mára nagy településsé váltunk, ahol egyre 
kevesebb a megérteni akarás és az elfogadás. A legtöbben csak a saját 
érdekeiket nézik és ezek érvényesítéséért képesek átgázolni másokon, ez 
nagyon csalódottá teszi őt. 
Reméli, hogy új otthonának választott településen jobb tapasztalatokat 
sikerül szerezni, de persze az élet kiszámíthatatlan és nekünk meg kell 
tanulnunk a változásokkal együtt élni. 
Utolsó kérdésemre, hogy visszalátogat-e majd hozzánk, egyértelmű 
igennel felelt. Amikor csak tudok jövők a klubestekre, és persze ötleteim 
is vannak még, amelyeket szeretnék velük együtt megvalósítani. 
Kedves Marika, zökkenőmentes költözést és sok sikert kívánunk az új 
otthonába. Reméljük hamarosan újra találkozhatunk Nagykovácsiban!

70 év Nagykovácsiban
Ábrahám Móni

Tompos Marika neve sokunknak ismerősen cseng. Ismerik őt a régi 
nagykovácsiak, valamikori iskolatársai, a kezei alatt felcseperedő 
néhai ovisok és azok is, akik napjaink Nagykovácsijában rend- 
szeresen látogatják a rendezvényeket, közösségi eseményeket, 
hiszen a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub egykori vezetője és mai 
napig aktív tagja, mindenhol ott van, ahol segíteni, tenni kell a 
közösségért. 70 év nagykovácsi lét után most mégis a költözés 
mellett döntött, ennek apropóján kértem meséljen egy kicsit erről 
a hosszú időről és a valamikori Nagykovácsiról.

 
 
 
 
	
	
	

	
Itt	a	tavaszi	nagytakarítások	ideje.	

Ha	otthonodban	feleslegessé	vált	ruhákat,	könyveket,	játékokat	
és	egyéb	használati	tárgyakat	selejtezel	ki,	hozd	el	óvodánk	

bolhapiacára!	
Ami	számodra	felesleges,	az	másnak	még	hasznos	lehet.	

A	Föld	napjához	kapcsolódó	rendezvényen,	immár	
7.	alkalommal	várjuk	azokat	a	vásározókat,	akik	számára	fontos	

a	környezettudatosság.	
	

	A	„zöld”program,	a	Dózsa	György	utcai	óvoda	udvarán	kerül	
megrendezésre	

április	22-én,	pénteken,	15.00-18.00	óráig.	
	

Az	árusításért	3	db	virág	vagy	zöldség	palántát	kérünk,	amik	
beültetésre	kerülnek	az	óvodai	magaságyásokba	és	

virágládákba.		
A	növények	gondozása	a	gyerekek	feladata	lesz.	

	
A	helyfoglalás	előzetes	bejelentkezéssel	történik	

(8.00-12.00	óráig	06	30/190-9273	telefonszámon).	
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Acsai Andrea vagyok, a Nagykovácsi Általános 
Iskola 4.d osztályának a tanítója.
1991-ben végzetem a Kaposvári Tanítóképző 
Főiskola testnevelés-rekreáció szakán.
A pályafutásomat ugyanebben az évben a 
Klebelsberg Kúnó Általános Iskolában kezdtem 
első osztályos tanítóként.
1996 óta élek Nagykovácsiban, 3 egyetemista 
lányom és egy gimnazista fiam van.

Nagykovácsiban 2016 óta tanítok, előtte a 
budakeszi Széchenyi István Általános Iskolában 
dolgoztam pár évig.
Kis korom óta erre a pályára készültem, 
zongoratanárként szerettem volna gyerekekkel 
foglalkozni, ezért a zene és a szolfézs sem idegen 
számomra. Azonban az élet máshogy alakította, 
amit azóta sem bántam meg.
Akkor érzem igazán jól magam, ha gyerekek 
között vagyok.
Szeretem őket tanítani, szeretem látni, amikor 
– akár évekkel később – tanújelét adják annak, 
hogy emlékeznek az órákon elhangzottakra.
Szeretem a vidám órákat, a jó hangulatú szülői 
értekezleteket, közös kirándulásokat, kötetlen 
beszélgetéseket.
Számomra nagyon fontos a családias légkör, 
esztétikus tanterem, ezért megteszek mindent, 
hogy a kis elsősök olyan helyre érkezzenek 
szeptember elején, amiben ugyanolyan jól érzik 
majd magukat, mint az oviban, vagy otthon.

Nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való 
őszinte, folyamatos kommunikációt, hiszen 
együtt neveljük a ránk bízott piciket. Bátran 
fordulhatnak hozzám kisebb-nagyobb gondjaik- 
kal, a lehetőségeimhez mérten mindig megpró- 
bálok segíteni, megtalálni a megoldást az adott 
helyzetben.
A gyerekekkel töltött négy év alatt igyekszem 
őket felkészíteni a felső tagozatra, megadni az 
alapokat, biztos tudást ahhoz, hogy később gond 
nélkül tudják venni az akadályokat. Szeretnék 
olyan osztályközösséget kialakítani, ahol a 
gyerekek egymást segítik, ismerik az alapvető 
viselkedési normákat, tisztelik a felnőtteket, 
szüleiket, egymást.
Negyedik osztály végén szeretném őket úgy 
elengedni, hogy ők is és Önök is örömmel 
gondoljanak vissza az együtt töltött évekre.
Végezetül a leendő kis elsőseimnek szeretném 
üzenni, hogy nagyon várom őket, vigyázni fogok 
rájuk, szeretni fogom őket! Bízom benne, hogy 
bátran, félelem nélkül érkeznek majd hozzám 
szeptemberben, hogy elkezdjük életük egyik 
legfontosabb állomásán a közös munkát.

Az elsős tanítók bemutatkozása

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz 
benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a 
következő lépcsőfokra...”

Széllné Menydörgős Melinda vagyok. Már 
gyermekkorom óta nagy elhivatottságot éreztem 
a tanítói tevékenység iránt, pályaválasztásomat 
teljességgel ez határozta meg. Tanítói dip- 

lomámat 2000-ben szereztem a Nyíregyházi 
Egyetem tanító-magyar műveltségi területen, 
azóta folyamatosan dolgozom a pedagógus 
pályán.
Férjemmel négy éve élünk Nagykovácsiban. 
Érkezésünk évében rövid idő eltelte után 
megkaptam ajándékba a most negyedikeseimet. 
Ők mára már okos, kreatív kiskamasszá váltak 
egytől egyig. Izgalmas dolog lesz ismét a 
legkisebbekre hangolódni.
Az iskolakezdés hatalmas lépés a kisgyermekek 
számára. Ebben az időszakban alakulnak ki a 
tanulási szokások, a rendszeres munkavégzés, 
formálódik a feladattudat, a közösséghez való 
alkalmazkodás. Célom, hogy ezt a folyamatot 
megkönnyítsem. Fontosnak tartom, hogy a 
gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, szívesen, 
jó kedvvel tanuljanak, élmény legyen számukra az 
itt eltöltött idő, akár a tanulás vagy a szabadidő.
Eddigi pályám során végigkísért a nyugodt, 
bizalomteljes környezet kialakítása, melyben 
minden diákomnak lehetőséget biztosítok arra, 
hogy önmaga lehessen és megmutathassa, 
miben ügyes, tehetséges.

Nagyon fontos számomra a jó osztályközösség 
kialakítása, ahol a gyerekek csapatként tudnak 
együttműködni, felismerik a fontos emberi 
értékeket, elfogadják és megbecsülik egymást, 
barátokra találnak. Sokfélék vagyunk, így 
tanítóként azon dolgozom, hogy mindenki 
a személyiségének megfelelően a maximális 
tudást és eszközrendszert kapja meg, hogy biztos 
alapokkal rendelkezzen.
Hiszem, hogy szeretettel, elfogadással és 
támogatással minden gyermeknek szárnyakat 
lehet adni! Ehhez azonban elengedhetetlen a 
szülői támogatás is, illetve a szülő-pedagógus-
gyerek kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapuló 
kapcsolata.
Kedves Szülők!
Ahogyan a gyermekek és Önök, én is mindig 
izgatottan várom az új tanévet és már előre 
érzem, milyen nehéz lesz néhány év múlva 
elengednem őket.
Indítsuk hát első lépéseiket nagy várakozással, 
meleg szeretettel!
Köszönöm előre is a bizalmat!

Veres Ildikó vagyok, a Nagykovácsi Általános 
Iskola 4.b osztályának tanítója. 
1984-ben végeztem el a Budapesti Tanítóképző 
Főiskola rajz szakkolégiumát.
Pályámat a Pesterzsébeti Nagy László Általános 
Iskola és Gimnáziumban kezdtem, majd 
fiaim születése után akkori lakóhelyemen, 
Szigetszentmiklóson folytattam.

Nagykovácsiba 27 éve költöztünk, s 25 éve már itt 
az iskolában tanítok.
A főiskolai oktatóim közül nagy hatással volt 
rám két művésztanárom. A népművészet, 
művészettörténet, a művészetek iránti 
vonzódásomat nekik köszönhetem, s annak, 
hogy főiskolás éveim alatt kezdtem el táncolni  
a SOTE Néptáncegyüttesben. Az ott eltöltött hét 
év meghatározó volt életemben. 
Tanításomban a mai napig célomnak tekintem 
a hagyományok megismertetését, átadását 
tanítványaimnak. 
Pedagógiai munkámban arra törekszem, hogy 
a szülőkkel együttműködő, őszinte, bizalmi 
kapcsolat alakuljon ki. 
Első osztálytól kezdve olyan gyermekközösség 
kialakítása a célom, ahol a gyerekek otthon 
érezzék magukat, ahol mindenki egyaránt fontos 
láncszeme legyen a közösségnek, ahol tegyenek 
is egymásért. Olyan légkörben dolgozzanak, ami 
biztonságot nyújt, ahol mások megbecsülése, 

értékeinek elismerése, személyének tisztelete 
fontos legyen. Ahol mindenki megtalálja magá- 
ban a tehetséget, abban ki tudjon teljesedni. 
Fontosnak tartom, hogy kialakítsam kötődésüket 
hazájukhoz, szűkebb környezetükhöz Nagyko- 
vácsihoz, megismerjék természeti értékeinket is.
Célom, hogy a tanulás szeretetét már első 
osztálytól kezdve megtapasztalják a gyerekek.  
Fontosnak tartom a játékos tanulást, a tevé- 
kenykedtetés központú tanórákat. 
Az olvasás megszerettetése ebben a digitalis 
világban nagy kihívást jelent számomra. 
Kitartónak és elhivatottnak érzem magam, hogy 
anyanyelvünket, s a magyar irodalom kincseit 
megismertessem tanítványaimmal. 
Szeretettel engedem tovább tanév végén 
negyedikeseimet, s örömmel várom szep- 
temberben a kis elsősöket.
„...bizonyos csak az, hogy semmi jó, mit tevénk, 
elveszni nem fog, hogy minden mag, amelyet 
elhintünk, meghozza termését.”     Eötvös József
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3. osztályban 2 csapat is bejutott az első 6 
közé és díjazott lett! Bertalan Kinga (3. c) 
csapata (Golda Gergely, Csécs Milán, Karlócai 
Vilmos, Androsits Bendegúz) dobogós lett, a 

3. helyen végzett. Balik Monika (3. a) csapata 
(Pannonhalmi Ábel, Záborszky Panna, Tóth 
Zsófia, Szőke Gábor) a 4. helyen végzett.

4. osztályban szintén díjazott lett és a 6. helyen 
végzett Széllné Menydörgős Melinda (4. c) 
csapata (Bányász Réka, Gazda Zalán, Kodolányi 
Lelle, Majtényi Dalma). Veres Ildikó (4. b) 
csapata (Borsodi Emese, Sebők Luca, Győrffy 
Zalán, Kópházi Kende) a 8. helyen zárt.
5. osztályban, holtversenyben Bolykó Ber- 
nadett 2 csapata is a 4. helyen végzett (Hettyey 
Csenge, Andersen-Soós Anna, Móricz Veronika - 
5. c és Nagy Dorka, Karmazsin Milla, Roca Diána, 
Baier Anna – 5. b). Ezenkívül még 2 csapata a 9. 
10. helyen végzett (Zsíros Áron, Király Pál, Nagy 
Levente – 5. b és Juhász Keve, Kőszegi Kende, 
Mayer Benedek – 5. c)
6. osztályban Borosnyainé Simon Katalin 
tanárnő 2 csapata lett díjazott, egyik csapat 
az 5. helyen (Fábián Hunor, Andriska Dávid, 
Győrffy Csanád, Mátyás Bence – 6. a), másik 
csapata 1 ponttal lemaradva a 6. helyen (Puszti 
Sára, Borsos Kincső, Kulcsár Zsófia, Palai Panna 
– 6. a) végzett. A 7. helyen végzett Pitz Máté, 
Rácz Koppány, Gyenes-Bodon Olivér csapata (6. 
b). Borosnyainé Simon Katalin kapta a körzet 
tanári fődíját is!
8. osztályban a fiúk csapata: Papp Levente, 
Márta Szilárd, Tafferner Márton, Pásztor Áron 
megnyerte a körzeti fordulót és bejutott az 
országos döntőbe! A lányok csapata a 8. helyen 
végzett: Sebők Zsófia, Erdős Kata, Kató Dóra, 
Pretl Mira. Mindkét csapat felkészítő tanára: 
Smetana Erika és Zsohovszky Edit.
Gratulálunk a szuper eredményekhez!

Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti forduló
Smetana Erika, biológia-, földrajz-, kémia tanár

1 év kihagyás után végre újra megmérethették a gyerekek természettudományos 
ismereteiket. Nagyon szép eredmények születtek! 3. 4. 5. 6. 8. osztályosaink is bejutottak 
az első hatba! Sajnos idén sem volt ünnepélyes eredményhirdetés, így egy futár (én) hozta 
el a jutalmakat. Büszkén mondhatom, hogy a Nagykovácsi Általános Iskola pakkja volt a 
legnagyobb!

A vírushelyzet miatt sajnos idén sem tarthattuk meg szokásos közös 
farsangi bálunkat, illetve táncos mulatságunkat. Ismét szűk körben, 
osztályon belül ünnepeltünk. A gyerekek így is nagy izgalommal készül- 
tek a jeles napra. Iskolánkat aznap ellepték a különleges lények, mese- 
hősök, szupersztárok, cirkuszosok. A felsősöket sem zavarta a reggeli 
napsütés, már reggel 8 órakor elkezdődött az osztálybuli. Hango- 
sak voltunk, így minden reményünk megvan arra, hogy sikerült elűzni a 
telet.

Itt a farsang, áll a bál...
Kuszál-Gombos Adrienn intézményvezető-helyettes
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Több alsós osztályunk vett részt a Vöröskereszt 
által szervezett Plüss hős képzésen, melynek 
témája a segélyhívás és az elsősegélynyújtás 

volt. A gyerekek megtanulták, hogy mit kell 
tenni égési sérülés, törés, és egyéb sebek 
esetén. Bekötözték a kedvenc plüssállatuk sebét 
és kipróbálhatták az újraélesztés technikáját. 
Köszönjük Bertalan Dórinak, volt tanítvá- 
nyunknak az élményszerű foglalkozást!

Plüss hős képzés

Az elmúlt hónapban több továbbképzésen 
is részt vett az iskola tanári kara. Alapszíntű 
elméleti és gyakorlati képzéseken sajátítottuk el 
az újraélesztés technikáját, illetve átbeszéltük, 
hogy mi a teendő az iskolában előforduló 
balesetek esetén. Ezen kívül a sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek integrációjának 
javítását célzó foglalkozáson vettünk részt. 

Köszönjük Dr. Hadusfalvy-Sudár Somának, 
Mészáros Attilának és a HÍD Szociális Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
munkatársainak a közreműködést!

Továbbképzések  
a tanárok számára

Február hónapban a harmadikosok „A kender, 
len, fonás, szövés” című foglalkozásokon 
vettek részt, melyet hagyományőrző és népi 
kismesterség oktatók tartották. A Bartók és 
Liszt-díjas népdalénekes, Navratil Andrea pe- 

dig énekelt és mesélt a gyerekeknek. A gye- 
rekek megismerkedtek a kenderrel és a len- 
nel, a növények részeivel, termesztésük ha- 
gyományaival, e két növény feldolgozásának 
munkaeszközeivel, fázisaival (tilolás, gerebe- 

nezés, fonás). Belekóstolhattak a szövés és 
fonás munkafolyamataiba. A lányok és fiúk 
különböző tevékenységekkel készülhettek a 
fonóba: a fiúk maszkot készítettek, a lányok 
pedig fonási technikákat tanultak. 
A negyedikesek pedig játékosan ismerkedtek 
meg a méhészeti termékekkel és a méhész 
hivatással. Mézkóstolón vettek részt, méh- 
viaszból gyertyát készítettek és mézeskalácsot 
díszítettek. Nagy élmény volt kis diákjainknak!

Hírek a Gazdakalendárium 
programsorozatáról
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Február 24-én és 25-én két teljes na- 
pon át terveztük és valósítottuk meg belső 
továbbképzési programjainkat, megbeszélé- 
seinket melyek eredményessége minden elő- 
zetes elképzelésünket felülmúlta.
Az első nap nyitányaként Karczewicz Ágnes 
és Vernyik Ilona óvodapedagógusok, 
BLUM program képzés vezetők tartottak 
nevelőtestületünk számára egy hihetetlenül 
interaktív, inspiráló, és közösséget építő 
programot. Az eredetileg 30 órás akkreditált 
továbbképzést 5 órára redukálva igyekeztek 
átadni tudásukat, lelküket és gyakorlatukat 
az összművészetek területén a zene, a tánc, a 
mozgás, a drámajáték nyelvén. 
A gyakorlatok egymáshoz kapcsolódó játékos 
és mozgásos elemeket tartalmaztak, melyek 
mindegyike az önkifejezés, a kreativitás és a 
képzelet erejét hívta segítségül. Számtalan 
színes feladat, játék alkotta a repertoárt, 
melyhez olyan eszközöket és módszereket 
használtak, melyeket minden kollégánk 
remekül tud adaptálni saját óvodai közegébe. 
A program minden ízében ránk volt szabva. 
Egyszerre volt lendületes, innovatív, gyermeki 
lelkünket feltáró és pozitív kicsengésű. Hihe- 
tetlen szakmai töltekezést jelentett.

Erdei vándorút tematikájába építették bele 
képzőink a módszertani repertoárunkat gaz- 
dagító játékokat, kihívásokat jelentő mozgásos 
és csapat feladatokat. A fenntarthatóság je- 
gyében hulladékból alkottunk bábokat, írtunk 
mesét és adtuk elő (20 perc alatt, ami ugye még 
egy óvodapedagógusnak is komoly kihívás). 
Mindezt fantasztikus minőségben! Vezettük 
egymást hangfolyosón és bekötött szemmel 
némán csak érintéssel jelezve az utat az erdő 
labirintusában. Túlkiabáltuk a vihar erejét és 
így is felismertük egymás hangját. Kérdéseket 
minimalizálva igyekeztünk kitalálni, hogy mely 
természetben létező állat, növény vagy jelenség 
van hátunkra írva (a szentjánosbogár, a szikla és 
az odú nem volt egyszerű). Erdei tündérekké 
varázsoltuk és öltöztettük kollégánkat mara- 
dék anyagokból, akik így vonultak végig a réti  
kifutón. Táncoltunk karikára rögzített selyem- 
szalagokkal, papír lángnyelvekkel, rajzot 
alkotva a falra, sőt talajon gurulva is ment 
mindez. Festettünk zenére bottal ritmust 
kopogva, majd beleálmodtuk az absztrakt 
formákba fantáziánk szülötteit, kitaláltuk, mit 
lehetne a kész alkotással még tovább játszani, 

ezer meg egyféle módon. Voltunk föld alól 
kibúvó magvak és égig érő fák. Hagytuk, hogy 
sodorjon minket magával a kaland. Mert az 
volt! Igazi, gyermek lelkünket rabul ejtő kaland.  
Köszönjük Ági és Ilchi!
A képzés remekül alapozta meg a nap további 
programját, mely során Horváth-Meszes Bettina, 
Karczevicz Dóra és Szabó Orsolya tartottak 
előadást a Budapesti Pedagógiai Oktatási 
Központ felkérésére. Bázisintézményként 
számos alkalommal tartottunk már online 
előadást a fővárosból és Pest megyéből 
jelentkező pedagógusok számára különböző 
témákban. Jelen online képzés során különleges 
tematikával és szervezéssel készültünk, mely 
még a BPOK képzési palettáján is újdonságnak 
számított. „A komplex művészeti projektek 
a környezeti nevelésben” előadás cím már 
magában is szakmai kihívás és inspiráló lett 
volna, ám ehhez kollégáim még egy pluszt 
tettek hozzá. A projekt tervek és az előadás 
prezentációja mellé kisfilm is készült, mely 
képi világában is megjelenítette a pedagógiai 
munkát és gyakorlatot. Az eredményesség és 
az elismerés mutatója, hogy felkérés érkezett 
a BPOK-tól a tavaszi pedagógiai napokon való 
részvételre és további együttműködésre a 
tehetséggondozással kapcsolatos országos 
pályázati anyag megvalósítására.
A második napon a fenntarthatóság maradt 
továbbra is a fókuszban. Szabó Éva tagóvoda 
vezető és munkacsapata elkészítették a 
„Zöldebb világunkért, egy fenntarthatóbb 
óvodáért” elnevezésű belső kérdőívünket, 
melynek eredményeiről számolt be kollégánk. 
Megterveztük a szülőknek szóló, hasonló tema- 
tikájú Google űrlapunkat, melyet áprilisban 
küldünk ki a szülői közösségnek, kérve őket 
az együtt gondolkodásra. Az eredményeket 
számos területen szeretnénk hasznosítani és  
terveink szerint továbbvinni a nevelés és fej- 
lesztés érdekében. Karczevicz Dóra tagóvoda 
vezető Swot analízist készített a résztvevőkkel, 
mely négy területen fókuszált a személyes kom- 
petenciák meglétére vagy hiányára a kollégák 
körében. A kapott eredmények feldolgozása 
folyamatban van és szervesen beépülnek majd 
terveinkbe, pedagógiai munkánkba.
Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a két, igazi szakmai feltöltődést 
jelentő napot!

A gyerekekért tanulunk,  
hogy nekik még többet adhassunk

Erdei tündérek felvonulása

Évente 5 alkalommal van lehetősége az óvoda munkatársi és nevelőtestületi 
közösségének, hogy szakmai töltekezésre, értekezletek megtartására használjon fel  
nevelés nélküli munkanapokat. Szabó Orsolya intézményvezető és Szabó Éva tagóvoda 
vezető összegzik a tapasztalatokat.

Készül a mese a Tűzmanóról

  

NYÍLT NAPOK A KISPATAK ÓVODÁBAN 
Örömmel nyitjuk meg kapuinkat az érdeklődők előtt, hogy bepillanthassanak mindennapjainkba,  

megismerhessék óvodai nevelésünk céljait, lehetőségeinket.  Munkatársaink várják, hogy kérdéseikre válaszoljanak és körbevezethessék 
Önöket a Kispatak Óvoda világában. 

Időpontok: április 12.(kedd), 13.(szerda), 14. (csütörtök) 8-12 
óráig 

Jelen járványügyi szabályozás szerint az óvodák védettségi igazolvánnyal látogathatók. Kérjük, hogy egy gyermeket egy felnőtt kísérjen. 
Valamennyi óvodaépületünkben szeretettel várjuk. 

Dózsa György utca 39. (5 csoportos tagóvodánk) 
Száva utca 7. (2 csoportos tagóvodánk) 

Kaszáló utca 16-18. (6 csoportos székhely óvodánk) 
 

Honlapunkon további információkat találnak. 

www.kispatakovoda.hu 

 Érintéssel vezetjük egymást a Varázserdőben
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Farsangi vigadalmunk idén sem marad- 
hatott el az óvodákban, rövid élmény- 
beszámolónkat olvashatják Tóth Má- 
ria Erzsébet, Barackfa csoportos óvoda- 
pedagógus tollából.

Minden év februárjában tartjuk a hagyomá- 
nyos farsangi bálunkat. A jelmezbált megelőző 
hét, a farsang készülődés jegyében zajlik. 
A heti foglalkozások, mind a mulatság, 
a télbúcsúztatás témáját ölelik fel. Álarc 
készítés különböző eszközök, technikák 
felhasználásával, dalos játékok, énekek és 
versek tanulása, így a hét végére mindenki 
nagy izgalommal és hihetetlen motivációval 
készül a bálra. A gyerekek szemszögéből nézve 
a farsang a tél elűzését, a tavasz várását, illetve  
a más „bőrébe” való bebújást jelenti. A mulat- 

ság sikeréhez, minden évben a szülők fino- 
mabbnál finomabb édességekkel, sütemé- 
nyekkel járulnak hozzá, melyet nagyon 
köszönünk. A bál alkalmával óvodánkban, 
a kollégák és a gyermekek ötletes jelmezbe 
öltöznek. Köszönjük a szülőknek, hogy gyer- 
mekeik számára egyszerű, de csoda ötletes 
jelmezeket választottak, melyben könnyen 
tudtak mozogni és valóban élvezhették a tán- 
cot, a programot, jelmezük nem jelentett 
akadályt számukra. Idén minden csoport külön 
készült a farsangi bálra, nagy, közös mókázásra 
még nem volt lehetőségünk. A jelmezes fel- 
vonulás után, eszem iszom következett, köz- 
ben játékos versenyfeladatokkal színesítettük 
a délelőttöt. A farsang végét a csoportok kisze 
bábjainak égetésével zárjuk majd le, ahol 
verselve, zajongva űzzük el a telet, s ezután  
már a kikeletet, az igazi tavaszt várva...

Szita, szita, péntek
Vége van a télnek
kikeletet köszönteni
jönnek a népek?

Itt a farsang, 
áll a bál...

A Kispatak Óvoda életében mindig fontos 
volt a természettel, a természetben 
élőkkel való harmónia. A körülöttünk 
lévő állatvilágot hozza közelebb 
óvodásainkhoz a Budakeszi Vadaspark 
kihelyezett programja, melyről Molnárné 
Váradi Erzsébet, Böbe néni, Vackor 
csoportos óvodapedagógus foglalta 
össze az élményeket.

Ismét ellátogatott hozzánk a Budakeszi 
Vadaspark munkatársa, Farkas Ádám, akitől 
sok új érdekességet tudhattunk meg az erdei 
állatokról, növényekről.
Most, hogy a Tavasztündér léptei már 
megérintették a környező erdők szürkeségét, 

és itt-ott már nyílnak a tavasz gyönyörű 
hírnökei, Ádámmal is útra keltünk az ébredező 
természet csodáinak felfedezésére. Ezeken 
a dinamikus és interaktív foglalkozásokon 
megismerkedhettünk a közvetlen környe- 
zetünk élővilágával, védelmével, és annak 
fontosságával, hogyan tudunk mi is tenni értük.
Miért fontos vigyázni a fákra? Mit tehetünk, 
ha az erdőben kirándulunk? Hol élnek a kis 
barátaink?
Ami minden foglalkozás végén felderíti a 
gyermekarcokat, az az élő állatbemutatók! 
Ilyenkor közvetlen közelről figyelhetjük meg 
egy vadon élő állat jellegzetességeit.
Egy apró párbeszéd a foglalkozásról: Emmácska: 
„– Ez egy igazi kígyó? – Ez egy igazi kígyó! –
Nézzétek, mozog! – Ez tényleg nem gumiból 
van!”
Szívből örültünk, hogy „Házhoz jött a 
Vadaspark” és a természet a Kispatak Óvodába.

Házhoz jön  
a Vadaspark!

Ez tényleg nem gumikígyó

Farsang a Barackfa csoportban

A bölcsőde  
2022. évi tervezett 

zárásai

Bölcsődénk idén nyáron  
2022. 07. 25–2022. 08. 05-ig tart zárva, 
mely időszak alatt elvégezzük az éves 

rendszeres karbantartásokat.

Téli időszakban a két ünnep között 
2022. 12. 27–2022. 12. 30-ig  

tartunk zárva.
 

Móczár Ágnes
intézményvezető



2015. március4

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

2022. március16

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu

Új olvasónk a fiatal, kétgyermekes anyuka 
Kázmér-Gondi Zsófia Anna. Családjával két 
éve laknak Nagykovácsiban.
Először a gyerekek iratkoztak be, majd 
pár alkalom után Zsófi is kedvet kapott a 
felnőtt részleg felfedezéséhez. Nagyon 
örültünk a kerek számnak, bár ez nem azt 
jelenti, hogy ennyi olvasónk van, hanem 
az intézmény 2008-as megalakulása óta  
ennyien iratkoztak be hozzánk. 

Következő számunkban visszatérünk Nagykovácsi könyvtári múltjára, 
lesznek meglepetések!

Könyvajánló:
Két ajándékkönyvet szeretnénk kiemelni ebben a hónapban.

James Powell:  
2084 – Az eltűnt jég nyomában
Athenaeum Kiadó
Egy disztópia, képzelt riport a klímavál-
tozásról. Az író fiktív beszélgetéseket folytat 
a címben jelzett évben a világ számos 
pontján, a XXI. sz. derekán bekövetkezett 
katasztrófákról. Kutatókkal, tudósokkal, poli-
tikusokkal, szervezetek képviselőivel való 
riportokban mutatja be a világ ökológiai- 
lag legsérülékenyebb tájain lejátszódott ka- 
taklizmákat.
Felkavaró olvasmány, remélhetőleg nem 
valósul meg az elképzelt forgatókönyv.

Tóth Erzsébet Fanni - Vibók Ildi:  
Beszélj! Hogyan tárjuk fel a családi 
múltat?
Kulcslyuk Kiadó
Az érdekes pszichológiai témákat felvető 
kiadó egyik újdonsága. Feldolgozásregény 
és pszichológiai útmutató kiskamasz kortól 
kezdődően gyerekeknek és családjaiknak.
Egy gyerek szemüvegén át meséli el egy 
csehszlovákiai magyar család történetét a 
második világháború után, kitelepítések 
következtében létrejött helyzetekben. A 
fejezetek végén a kérdések segítségével a  
gyerekek és a családtagok megbeszél-
hetik az esetlegesen az ő családjukban is 

előforduló törésvonalakat. A könyv remek lehetőség a generációkon át 
hordozott traumák feldolgozásához.

Ezeken kívül számos újdonság és könnyedebb témák közül is 
válogathatnak nálunk.
Látogassák honlapunkat, sétáljanak el a könyvtár előtt, az abla-
kokban is rendszeresen frissítjük a könyvkínálatot.

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

Különleges esemény történt február 18-án, könyvtárunk kiadta  
a 3000. számú kölcsönzőjegyét!



172022. március

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

Sorozatunkban, szeretnénk bemutatni az Öregiskolában, a Faluház-
ban és a Kézműves Műhelyben működő klubokat, szakköröket, közös-
ségeket, bepillantani tevékenységükbe.

Zenebölcsi Zsuzsa nénivel
Játékos zenei foglalkozás  
babáknak, mamáknak
A Zenebölcsiben, Zsuzsa néni 
egy igazi kis zenei fészket va- 
rázsol minden héten a Faluház-
ba. Nagy szeretettel készül 
minden alkalomra, igényesen 
felépített foglalkozásaival várja 
az odaérkezőket.
„Nem tarthatod meg az értéket 
magadnak! Tovább kell adnod 
azt!” (M. Dietrich Helga)
„Reischlné Vaskó Zsuzsanna 
vagyok, 4 gyermekes csa-
ládanya és óvodapedagógus.  
Zeneovi- és Zenebölcsi fog- 
lalkozásaimat 30 éve veze-
tem különböző óvodákban és 
helyszíneken.

A Zenebölcsi foglalkozás egy olyan különleges minőségi idő, amikor 
együtt lehetünk részesei annak a gyönyörű pillanatnak, melyben ki- 
csinyeink rácsodálkoznak a zene szépségére, harmóniájára és velünk 
együtt élvezik a zene játékosságát, máskor megnyugtató erejét. A közös 
játékélmény öröme által, olyan ötleteket szeretnék adni az Édesanyáknak, 
ami a szülő-gyermek közötti kötődést és érzelmi kapcsolatot mind job-
ban megerősíti: a tenyérjátékok, csipkelődők, a ringatás, höcögtetés, a 
lovagoltatás, hintáztatás vagy hajcálás segítségével. A játék során megis-
merkedünk magyar- és más népek dalaival, népi hagyományainkkal, 
évszakainkkal és ünnepeinkkel összefüggő dallamokkal, mondókákkal.  
A foglalkozáson az érzelmi kapcsolatunkat alakítjuk, mélyítjük el kisgyer-
mekünkkel a dallamok, ringatók és ölbéli játékok segítségével. Az aranyos 
bábok, az érdekes ritmushangszerek: csörgő dob, sistrum, guiro reszelő, 
agogó és nagyszoknya meg kalap segítenek minket a játékban. Megszólal 
a doromb és a tilinkó is. De koppintunk dióval csettegő kanállal. Mindig 
nagy öröm számunkra, ha egy Édesapa vagy egy Nagyszülő érkezik a 
foglalkozásra csemetéjével. Számon tartjuk egymást, minden foglalkozá-
son megemlítjük énekelve mindenkinek a nevét egyesével és számon-
tartjuk a hiányzókat is. Egy olyan kis közösség vagyunk, ahova jó tartozni! 
A közös dalolást egy kis tízóraival, gyümölcsözéssel, „Búcsúfurulyával" 
és persze a mindig tartalmas beszélgetéssel zárjuk. Az Édesanyáknak jó 
kikapcsolódás és feltöltődés egy befogadó, szeretetteljes, közösségben, 
jó légkörben az Anyatársakkal. A háztartási munkák megvárnak, gyertek 
töltődni, énekelni és egy jóízűt játszani! A közös játékélmény öröme na-
punk többi részének is  
Kedves Édesanyák!
Minden szerdán 10:00-11:00 óráig NAGY szeretettel várlak Benneteket 
csemetéitekkel, csinos ruhás furulyámmal a Zenebölcsi foglalkozásra a 
Faluházba! Zsuzsa néni, a gitárodat se felejtsd otthon!
Reischl Zsuzsa, óvodapedagógus  /06208234374/
facebook.com/Zsuzsa-néni-zenebölcsizeneovi

KlubKörKép
Diószeghy Tünde – Dienes Beáta

Mi az ÖkoKör kamra? Olyan közösségi tanulócsoport és program, 
ahol közösen keressük a választ a felelős és egészséges táplálkozással, 
bolygóbarát beszerzéssel és zöld konyhával kapcsolatos kérdésekre. 
Célja, hogy használható és egyszerű eszközöket nyújtson azoknak, akik 
szeretnének változtatni jelenlegi táplálkozási vagy élelmiszerbeszerzési 
szokásaikon.

6 alkalommal (heti 
egyszer) találkoz-
tunk a résztvevőkkel 
a Faluházban, hogy 
egymást segítve, já-
tékokon, különböző 
témák átbeszélése ál-
tal zöldebbé tegyük 
háztartásunkat, az 
étkezésünket. A ta-
lálkozók vidám hangu-
latban teltek, jókat 
beszélgettünk és fi-
nomakat ettünk. Osz-

tottunk meg egymással recepteket, hasznos ötleteket és ami fontos, hogy 
a megoldásokat kerestük és nem a kifogásokat. Minden vásárlásunkkal 
döntünk a Bolygónk jövőjéről. Nem mindegy, mit eszel!
Az ÖkoKör Kamrában bárki részt vehet, aki nyitott a változásra, szeretne 
egészségesebben, fenntarthatóbban étkezni, bevásárolni.
Ha kedvet kaptál, és Te is zöldítenéd a háztartásodat vagy az egész-
séges és klímabarát étkezésben szeretnél fejlődni, jelentkezz bátran! 
Tavasszal indulnak csoportok. 
A részvétel ingyenes!
Bővebb információ: dorafazekas@yahoo.com
A www.tudatosvasarlo.hu oldalon még többet olvashatsz az Ökokörök- 
ről és más érdekes témákról.

Háztartászöldítés,  
klímabarát étkezés  
az ÖkoKör Nagykovácsiban
Fazekas Dóra

Szeretnénk minden korosztály számára, minél több lehetőséget biz-
tosítani, újabb szakkörök, klubok, közösségek létrejöttét támogatni, 
segíteni.
Új lehetőségként áprilistól, Bajári Lilla várja szeretettel az érdeklődőket!
FÉNY-KÉPző
Kreatív-fotós kalandok 10-14 éveseknek

Bajári Lilla vagyok, 13 éve élek családom-
mal Nagykovácsiban. 
Fényképészként és kiadványszerkesztő-
grafikusként dolgozom. 
A 10-14 éves korosztálynak szóló kreatív-
fotós klubbal szeretném játékosan 
rávezetni a gyerekeket arra, hogyan 
készíthetnek elképesztő képeket. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy tanítsuk 
meg őket látni, hogy tudatosan fedezzék 
fel környezetüket. Egy jó fotó történetet 
mesél el! Kifejezhetik benne kreativitásu-
kat, és úgy dokumentálhatják életük pil-
lanatait, ahogyan csak szeretnék. Itt nincs 
szükség különleges felszerelésre csak a 
legalapvetőbb digitális fényképezőgépre 

vagy okostelefonra. Mindent megtanulunk a kamera használatáról, 
funkcióiról, a képalkotás folyamatáról, kompozícióról, a világításról, 
színekről, a képek feldolgozásáról... 
Mivel ilyen gyönyörű helyen élünk, segítségül hívjuk a természeti  
adottságokat. A jó témák mind itt vannak körülöttünk, csak nyitott szem-
mel kell járni!
Remélem, hogy a gyerekek ezzel a fotós kalandozással olyan fényképeket 
tudnak majd készíteni, amiben örömüket lelik és igazán büszkék lehetnek 
alkotásaikra!
„A képek ott vannak, csak meg kell őket örökíteni. A legjobb kép  
az igazság...”                (Robert Capa)
Bajári Lilla/06304445522/
https://www.facebook.com/BajariLillaPhotoGraphicDesign
email: info@bajarililla.hu

FÉNY-KÉPző
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Januárban elindult a klubélet és bízunk benne, hogy az idei év korlá-
tozások nélkül telhet el.
Kéthetente találkozunk hétfői napokon 14 órakor az Öregiskolában,  
ahol szeretettel várjuk új tagjainkat is.
Látogatást tett a tagság egy kis csoportja az elkészült, impozáns épület-

ben a Magyar Zene Házában, a 
Városligetben, mely kiállítások, 
koncertek és zenei események 
helyszíne. Nagyon sok látogató 
volt a nyitást követő napokban 
is, így egy rövidebb idegen-
vezetés keretében tekintettük 
meg az épületet. A HANGDÓM 
egyszerűen csodálatos! 

Az átalános iskola 6. osztályos diákjainak tartott „Arany és Petőfi” irodalmi 
előadásra meghívást kapott a nyugdíjas klub is az Öregiskolába.
Egy lebilincselő előadást láthattunk és hallhattunk, Arany János és Petőfi 
Sándor levelezéséből és verseiből, Siposhegyi Zsolt és Plaszkó Bence tol-

mácsolásában. A Nemzeti Dal könnyeket csalt ki a mi korosztályunkból. 
Feltétlenül meg kell említenem, hogy az egész műsor alatt (annyira le-
kötötte őket) egy pisszenést sem lehetett hallani a tanulók részéről.
Idén megtarthattuk a farsangot, a termet a klubnapon és az otthon 
készített dekorációkkal díszítettük. A meglepetés műsorban fellépett az 
„úttörő énekkar”. Nincs farsang GYULA zenéje nélkül, az eltelt évek alatt 
összenőtt a klubbal.
Ettünk, ittunk, jól mulattunk!

KLUBÉLET
Nagykovácsi Tiszta forrás Nyugdíjas Klub
Fábos Éva klubvezető 

„Idén új helyszínen, a Plébánia tetőterében rendeztük meg 
Egyházközségünk vidám farsangi mulatságát. 
A délutánt Gábor Atya nyitotta meg, ahol volt jelmezverseny,  
5 próba, felnőtteknek maszk verseny, zene, tánc, közös éneklés, kártyázó 
sarok, büfé. Kicsik és nagyok egyaránt beöltöztek színes, ötletes, kézzel 
készült jelmezeikbe. A kisebbeknek a közösségi szolgálatos diákok 
vezetésével 5 próbát kellett teljesíteniük,  amiért kis kincseket vihettek 
haza, míg a felnőttek beszélgethettek, ismerkedhettek egymással egy 
pohár finom forraltbor mellett. Reméljük jövőre a maszk, tényleg csak a 
farsangi buli része lesz.”

Farsang a Plébánián

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!

Somogyi Emese



192022. március

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; Szerda 11.00 – 13.30

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!

Az aktuálisan dolgozó doktornő  
a saját rendelési idejében várja a betegeket. 

Fontos, hogy előtte e-mailes egyeztetés legyen!
Pénteki és szombati napokon csak délelőtt van 

rendelés.
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 – Baranyayné Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
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

A házi orvosok rendelési ideje
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:30
 Kedd: 14:30 – 19:00
 Szerda: 10:30 – 15:00
 Csütörtök: 10:30 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 14:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 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 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Koltay Angéla március 16-17-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. 

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
március 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
március 11.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
március 18.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
március 14.  Munkaszüneti nap 
   Budakeszi orvosi ügyelet 
március 15.  Munkaszüneti nap 
  Nemzeti ünnep Budakeszi orvosi ügyelet 
március 25.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 1.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
április 2.   
  8–12 Dr. Solynóczki Katalin
április 8.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

Pénteki napokon 12-15 óráig terjedő időszakban  
az aznap rendelő orvos látja el  

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Rendelési időn túl 19.00 órától  
másnap reggel 8.00 óráig,

 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
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 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Február

Gréta, Janka Véda, Kornél, László Bálint, 
Levente, Szepes Tamás

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

DMRV Zrt.
Hibabejelentés: +36-27-511-511 (0-24.00) 

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)



A NATÜ karbantartó csapata ebben az évben is megkezdte február 
hónapban a szokásos munkáit: az önkormányzati játszóterek – az Apraja-
Nagyja, a Csillagfürt, a Sebestyén dombi, továbbá az Ebadta játszótér –  
és környezetük tavaszi karbantartását.
A játszóeszközöket szakavatott helyi vállalkozó tartja karban ettől az évtől 
kezdődően, gondnokaink pedig rendszeresen ellenőrzik a játékok és a 
környezetük állapotát, azokon a kisebb-nagyobb javításokat elvégzik, a 
letaposott, tönkrement kerítés szakaszokat lecserélik vagy megerősítik, a 
törött padokat – szükség szerint – javítják vagy kicserélik.
Felfrissítik a zöld környezetet, a homokozókban a homokot rotálják, majd 
később, friss homokkal töltik meg azokat.
2022. március 1. napján valamennyi játszóterünket megnyitjuk! 
Kellemes időtöltést, önfeledt kikapcsolódást kívánunk!

Nyitnak  
a játszóterek

A Nagykovácsi  
Településüzemeltetési Intézmény 

felvételt hirdet 8 órás  
közterületi dolgozó/karbantartó 

állásra
Feladatok:
Általános közterületi, köztisztasági és zöldfelületi munkák, 
kertészeti feladatok, kézi földmunka.
Elvárások:
Megbízható, rugalmas, önállóan és csoportban dolgozni képes, 
fizikailag terhelhető munkatárs jelentkezését várjuk.
Juttatások: 
Fix fizetés, cafeteria, egyéb ösztönzési rendszer.

Érdeklődni és jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken 
iroda.natu@nagykovacsi.hu

telefon: +36 30 408 2761
személyesen: 2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.

A NATÜ karbantartó csapata megkezdte a  
sportpark, továbbá a kosárlabda pálya és  
környezetük tavaszi karbantartását: munka- 
társaink felszedik és átmosva, homokkal ki- 
pótolva visszahelyezik a gumi aljzatot, gazolják 
a környezetet és átfestik a pihenő padokat és 
feltöltik mulccsal a padok alatti területet. Az 
okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Folytatódik a műfüves sportpálya és meg- 
kezdődött a füves sportpálya szokásos karban- 
tartása is, hogy az egyesületeink játékosai, va- 
lamint családok és baráti társaságok egy igényes, 
közkedvelt pályán sportolhassanak tavasztól.

Kedves nagykovácsi 
sportolni vágyók! 


