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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Egyszer helyrehozhatnánk... a politika természetét.
Legalább itt, nálunk, Nagykovácsiban.
Az elmúlt hetekben sokan csak kapkodták a fejüket a 
politikai viharvetésben. 
Az Állami Számvevőszék jelentés körüli esemé-
nyeknek nem lett volna szabad megtörténnie. Hiba 
volt. Olyan adminisztratív hiba, ami elkerülhető lett 
volna.
De megtörtént. Az összes politikai végjátékával 
együtt.
Választott vezetőként úgy érzem, tartozom azzal a közösségemnek, hogy egy- 
szer, most az egyszer interpretáljam szigorú keretek között a történteket. De csak 
tisztességes keretek között, ugyanis érzékeny munkajogi kérdésekről nyilvános 
diskurzust nem fogunk folytatni itt, Nagykovácsiban. Egyrészt méltatlan lenne 
bárkivel szemben, jelen esetben is méltatlan egy olyan munkatársunkkal szem-
ben, aki 8 éven át jegyzőként szolgálta településünket, arról nem is beszélve, 
hogy komoly jogi akadályokba is ütközik munkajogi kérdések nyilvánosan 
történő taglalása.
Nem lenne szabad bizonyos helyzeteket átpolitizálni, még ha magas labdának 
tűnik is. Kell, hogy legyen egy politikai minimum, amit soha, senki nem lép át. 
Nem a politikáért, hanem azért a 10.000 emberért, aki itt, Nagykovácsiban van 
otthon.
Egyszer helyrehozzuk... de a szavak örökre ott maradnak, ahová az első pilla-
natok hangulatában helyeztük őket, sérüléseket okozva egymáson és a közös-
ségen.
Mindenki levonta a konkrét esetből a tanulságokat. Vezetőként azt tartot-
tam legsürgősebb feladatomnak, hogy megtegyem az első lépéseket annak 
érdekében, hogy az adminisztratív mulasztásból származó minősítés lekerüljön 
rólunk. Azonnali belső ellenőrzést rendeltem el a teljes önkormányzati hivatalra 
vonatkozóan, és személyesen kerestem meg az Állami Számvevőszék illetékes 
vezetőjét, hogy önrevíziót kérjek annak érdekében, hogy Nagykovácsi mihama- 
rabb olyan minősítést kapjon, ami a valós helyzetet tükrözi, nem egy admi- 
nisztratív hibát.
Saját értékrendem szerint nagy a különbség a tévedés és a hibázás között, hiszen 
bárki elvéthet bármit, de az csak akkor válik hibává, ha elmulasztja kijavítani.

És amikor kijavítjuk... 
majd végre tudunk a 
10.000 ember számára 
igazán fontos dolgok-
kal foglalkozni, amitől 
kicsit mindig jobb és 
komfortosabb lesz 
Nagykovácsi: a Buda-
pest felé vezető kerék-
párúttal, ami ebben 
az évben megépül, a 
bölcsődebővítéssel, a  
8 osztálytermes új  
iskola építésével és a 
templomfelújítással.  
Ez a politika természete 
Nagykovácsiban.

Egyszer
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 • Lőrincz Alexandra Hedvig lorincz.alexandra@nagykovacsi.hu 110 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

Papp István 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: 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

60 millió forint támogatás  
a templom felújítására 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az egyházközség és az önkormányzat hosszas előkészítő 
munkájának és tárgyalásainak köszönhetően Soltész Miklós úr, a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára támogatási előleg formájában 60.000.000 fo- 
rint vissza nem térítendő támogatást biztosított a Nagykovácsi Nagyboldogasszony-templom 
felújításának támogatására. 
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester felkérte a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a  
templomfelújítási szándékban való közös együttműködésre, hiszen a német nemzetiség hitéleté-
ben is jelentős szerepet tölt be a katolikus templom. Így az elnyert támogatás a Nagykovácsi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével 
fog a felújításhoz megérkezni. 
Köszönjük mindazoknak az együttműködést, 
akik az előkészítő munkákban részt vállaltak, kü- 
lönösképpen Csabainé Perneczki Juditnak, aki 
nélkül nem valósulhatott volna meg a szép elkép-
zelés.
Segítő kezekre és összefogásra továbbra is szükség 
lesz a cél megvalósulása érdekében. 
(A templom felújítási terveiről a Tájoló 2021. 
februári számában olvashattak részletesen. 
www.nagykovacsi.hu/tajolo)



2015. március4

Önkormányzati hírek 

2021. március4

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.
Ennek alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester februárban is dön-
téseket hozott a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés és tájékoz-
tatás után. A nem határidős kérdéseket a Képviselő-testület a veszély- 
helyzet megszűnését követően fogja tárgyalni.
A korábbiaktól eltérő módon készült el az Önkormányzat és intézményei 
2021. évi költségvetése. Mivel bizottsági ülésre és képviselő-testületi 
ülésre nem kerülhetett sor, a képviselőktől írásban érkeztek javasla-
tok, kérdések és vélemények, majd két alkalommal on-line konferen-
ciabeszélgetésben vitatták meg az előterjesztés tervezetét. Az ismerte-
tett előkészítés után a költségvetés elfogadását valamennyi képviselő 
támogatta. Az Önkormányzat és intézményei idei halmozódásmentes 
összes bevételi és kiadási előirányzata 2.200.142 ezer forint.
Az önkormányzatoknak saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költség-
vetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megál-
lapítani. Ez a döntés megszületett, Nagykovácsinak nincsen adóssága.
Polgármester asszony tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormány- 
zat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alaku-

lásáról. A hasznosításból tavaly több, mint nettó 14 millió forint bevétel 
keletkezett, a vagyon nettó értéke 16,2 milliárd forint.
Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó közbeszerzési terve 3 tételt 
tartalmaz, a bölcsőde bővítésére, a kerékpárút létesítésére és a Fő utcai 
csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan.
Elkészült az új törvényi előírásoknak megfelelő, átdolgozott Közbeszer-
zési Szabályzat.
Az előre nem látott magas költségek miatt az Önkormányzat kilép a köz-
területi WIFI kialakítására kiírt uniós pályázatból.
A település további 1 millió forint önrészt vállal a bölcsőde bővítésének 
érdekében, miután 22,4 millió forint kiegészítő állami támogatást kapott 
a projekt.
A Kossuth Lajos utcai csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos pályázatra 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 45 millió forint többletfor-
rást igényel a Pénzügyminisztériumtól, és az ehhez szükséges 3,4 millió 
forint összegű önrészt a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.
Polgármester asszony tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2021. évi 
szabadságának az ütemezéséről.
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!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az első félévi adók befizetésének határideje:

2021. március 16.  
A befizetéshez szükséges adószámla kivonatot minden adózónak kiküldtük 
postai úton, illetve ügyfélkapura, cégkapura. Amennyiben nem tudja telje-
síteni határidőben a befizetést, minél hamarabb kérjük e-mailben jelezze az 
ado@nagykovacsi.hu-ra.
Amennyiben az adószámla kivonaton gépjárműadó befizetés is szerepel, 
az minden esetben a 2020. december 31-ig keletkezett hátralék, aminek 
beszedésére még önkormányzati adóhatóságunk jogosult.
A 2021-től kezdődő időszakra fizetendő gépjárműadót a NAV számlájára 
kell majd megfizetni az általuk kibocsátott határozatban foglaltak szerint.
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 bevallan- 
dó – 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 érvénye-
sítéshez!
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 vállalko- 
zók is cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyen-
legüket.

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@nagyko-
vacsi.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 fogadjuk. 
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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Önkormányzati hírek

Az elmúlt hetekben nagy vihart kavart Nagykovácsiban az Állami 
Számvevőszéknek az a jelentése, melyben a település egy adminisztra- 
tív hiba miatt a legrosszabb minősítést kapta. Számtalan pletyka és 
téves információ kering az ügy körül, így az első kérdés azonnal adja 
magát: mi történt valójában?

Sajnos egy értelmetlen, fatális hiba történt. Az Állami Számvevőszék 2020-
ban két ellenőrzést végzett, melyek a magyarországi önkormányzatok és 
hivatalaik integritását, azaz korrupció elleni védettségüket vizsgálta. Az 
ÁSZ 2020 tavaszán vizsgálta először Nagykovácsit. Az első ellenőrzés 
után a hiánypótlással együtt mindent rendben találtak, melyről írásbeli 
visszajelzést is kaptunk. Ezt követően indult a jelenleg is szóban forgó, 
minden önkormányzatra kiterjedő vizsgálat, melynek során ugyanazokat 
a dokumentumokat kellett volna megküldenünk, amiket fél évvel azelőtt 
már ellenőriztek. Jóhiszeműen azt gondoltam, hogy elegendő a korábban 
benyújtott dokumentumokban megjelölni a kért információkat, és 
elmulasztottam az újbóli információszolgáltatást. A mulasztásom abban 
állt, hogy ezeket az iratokat ismételt kérésre sem küldtem el, hanem 
megjelöltem a korábbi feltöltés paramétereit. Hibás döntés volt, amit 
ma is rendkívüli módon sajnálok, hiszen ez azt eredményezte, hogy 
Nagykovácsi a legrosszabb minősítést kapta. Egy ilyen helyzetben 
egyértelmű volt számomra a lemondás.

Egy dolog a felelősségvállalás, és másik a lemondás. Ön elismerte 
felelősségét, de miért döntött a lemondás mellett?
A közösségi médiában többen mögöttes történetet kerestek, vagy 
véltek tudni. Annyi történt, hogy egy vezető hibázott, és ennek viseli a 
felelősségét. Nincsen balhé, amit el kellene vinnem, a mulasztás okozta 
kár kijavítható, remélem hamarosan megtörténik. Talán az a szokatlan 
a történetben, hogy valaki – bármennyire is fáj neki – önként vállalja a 
következményeket, és feláll. Én ezt tettem. Nem gondolkoztam azon, 
hogy milyen megítélése lesz a döntésemnek. Senkivel sem beszéltem 
meg előtte, még a családommal sem. Úgy gondolom, hogy elég felnőtt 
vagyok ahhoz, hogy egy ilyen kérdésben önálló döntést tudjak hozni. 
Saját magam elhatározása volt, nem vagyok sem hős, sem áldozat. Nem 
akartam példát mutatni sem, egyszerűen a lehetséges sok rossz döntés 
közül ezt tartottam a legjobbnak, így negyven évi közszolgálat után. 
Lehet hibázni, de viseld a következményeit! Nem akartam, hogy politikai 
mezőbe kerüljön az, ami szakmai kérdés.

8 éven át volt Ön a település jegyzője. Hogyan értékeli a Nagykovácsi- 
ban eltöltött éveket?
2013-ban hosszú távollét után tértem vissza a helyi közigazgatásba, 
ezért sok mindent munka közben, a közvetlen kollégáimtól tanultam 
meg. Nagyon jó munkahelyi kollektívát sikerült kialakítani. Az itt töltött 
több, mint hét év alatt kezdettől fogva arra törekedtem, hogy szót értsek 
mindenkivel, akivel kapcsolatba kerültem. Hiszem, hogy a nyugodt, 
higgadt, szakmai érvelés a célravezető. Szívesen jártam be dolgozni, 
kollegiális kapcsolatban voltam és maradtam az Önkormányzat vezetőivel, 
Polgármester Asszonnyal és természetesen a munkatársaimmal is.

Milyen érzésekkel távozik?
Fájdalmas, hiszen ostoba és értelmetlen hiba történt. Éveken át 
testközelből láttam, hogy itt minden fillért a falu fejlesztésére fordítanak. 
Ha valami, akkor a korrupció nagyon-nagyon messze áll Nagykovácsitól, 
most mégis ilyen bélyeget kapott. 
Tudom, hogy Polgármester Asszony azonnali lépéseket tett, újbóli 
ellenőrzést kért, hogy Nagykovácsi olyan minősítést kapjon, amilyet 
valóban megérdemel.
Sajnálom a történteket, mert Nagykovácsi számomra nemcsak a 
munkavégzés helye volt, hanem sokkal több annál. Megszerettem ezt 
a települést, szerintem nagyon jó kezekben van a falu, és remélem, a 
lakosság és majd a historikusok is úgy értékelik utólag, hogy magam is 
hozzá tudtam tenni valamit ehhez a termékeny időszakhoz. 

Elmondhatom, hogy sok nagykovácsi ismerősömre jó szívvel fogok 
gondolni, mert olyan kölcsönös megbecsülés és szimpátia alakult ki 
köztünk, ami egész életünket végigkíséri.

Nem vagyok sem hős, sem áldozat

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
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2021. január 1-én jelent meg a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról szóló 518/2020.(XI.25.) számú kormányrendelet, amelynek 
6.§-a sorolja fel a támogatható építési tevékenységeket. Ezek között 
azonban szerepel néhány olyan is, amelynek megvalósításához egyszerű 
bejelentés, településkép-védelmi szakmai konzultáció vagy településképi 
bejelentési eljárás szükséges, illetve amelynek elvégzése során egyes 
országos és/vagy helyi jogszabályban foglalt előírásokat kötelező betartani.
A hatályos jogszabályok szerint a meglévő épületen végzett bármely 
helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, vagy a rendeltetés 
módosítása és ezek hatása a szomszédos építmény, építményrész, önálló 
rendeltetési egység rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja. 
Korlátozásnak minősül például a klímaberendezések, hőszivattyúk, szellőző 
berendezések által keltett, főként az éjszakai nyugalmat megzavaró zaj- és 
rezgéshatás, de a kémények által kibocsátott égéstermék, füst is.
A megújuló energiaforrások alkalmazásával korszerűsített fűtési rendszer, 
a klímaberendezés beépítése, cseréje és a napkollektor, napelemes 
rendszer telepítése, cseréje során a helyi rendeletekben foglaltakat is be 
kell tartani. 
A homlokzaton mesterséges szellőzéshez kivezetést létesíteni, továbbá 
helyiségszellőztető vagy klimatizáló berendezést elhelyezni csak a 
2008. szeptember 12. előtt használatba vett, meglévő épületen lehet, és 
csak akkor, ha az a környezetet zaj-, rezgés-, vagy más káros hatással nem 
szennyezi. Épületek homlokzatán és tetőfelületén ablakklíma berendezés 
és klíma-berendezések kültéri egysége csak az épület megjelenéséhez 
illeszkedve, közterületről nem láthatóan helyezhető el. A kondenzvíz 
elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd 
telekre nem folyhat át, továbbá meg kell felelni a zajvédelmi előírásoknak. 
A keletkező meleg levegőt a szomszédos épületek, rendeltetési egységek 
zavarása nélkül kell elvezetni.
Napelem a védett „Ófalu” településrész területén álló épület közterületről 
látható homlokzatán és tetőfelületén nem, nem védett területen épület 
közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén csak takartan helyezhető 
el.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az Ófalu településképi 
szempontból meghatározó településrészének területén új, önálló 
(homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető 
kémény építése esetén, ha a kémény magassága a 6,0 m-t nem haladja 
meg. A 6,0 m-t nem meghaladó magasságú kémény építési engedély nélkül, 
az ennél magasabb csak építési engedéllyel létesíthető. Új égéstermék-
elvezető esetén – mind kivitelezés közben, mind a befejezést követően 
– kéményseprő-nyilatkozat megrendelése szükséges. Az égéstermék-
elvezető kizárólag használatra alkalmas minősítésű kéményseprő-ipari 
nyilatkozat kiadását követően üzemeltethető.
Homlokzati égéstermék-elvezetőt létesíteni csak a 2008. szeptember 12. 
előtt használatba vett, meglévő épületen lehet, és csak abban az esetben, 
ha a kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs másik épület. 
A gázkészülék égéstermékének homlokzatra történő kivezetése – szigorú 
telepítési előírások betartása mellett – csak műszaki szükségességből, 
a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással 
lehetséges. 
Az épületek külső festése, színezése és a tető cseréje, felújítása során 
a különböző településrészeken kötelezően betartandó építészeti 
követelményeket a TKR tartalmazza. 
Amennyiben a tetőcsere a tetőszerkezet – pl. külső hőszigetelés miat- 
ti – megemelését eredményezi, a tevékenység bővítésnek minősül, ezért 
egyszerű bejelentéssel történhet. A bejelentést megelőzően kötelező 
a településkép-védelmi szakmai konzultáció. Az épületmagasságot 
és homlokzatmagasságot ellenőrizni kell, annak érdekében, hogy az 
épület továbbra is megfeleljen az építési övezetre előírt magassági 
követelményeknek.
A kerítés kialakítását az OTÉK-ban, a TKR-ben leírtak, valamint az egyes, 
településképi szempontból meghatározó településrészek részletes 
leírásában foglaltak szabályozzák, kitérve pl. a kerítés színezésére is. 
A kerítésnek teljes egészében a saját ingatlanon kell állnia. Nagykovácsiban 
teljesen tömör kerítés az ingatlan határain nem létesíthető, és a kerítés 
magassága legfeljebb 1,8 m lehet. Az Ófalu településképi szempontból 

meghatározó területén a közterülettel határos kerítés építése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése településképi bejelentési 
körbe tartozik.
A gépjárműtároló építése nem engedélyköteles tevékenység, amennyiben 
az építmény mérete nem haladja meg a nettó 100 m³ térfogatot és a  
4,5 m gerincmagasságot. Ezt az építményt azonban csak az építési helyen 
belül lehet elhelyezni a telken, vagyis az övezetre előírt elő-, oldal- és 
hátsókert területén belül még részben sem állhat, bruttó területét pedig 
bele kell számítani a telek beépítettségébe és szintterületi mutatójába. 
Ez alól a támfalgarázs kivétel, amely az előkertben akkor létesíthető, ha a 
tereplejtés a 15%-ot meghaladja. Bruttó területe beleszámít a terepszint 
alatti beépítettségbe. Az utcai telekhatáron, vagy attól mért 3 méteren 
belül álló, terepszint alatti gépjárműtároló homlokzatának szélessége 
legfeljebb 6 m, magassága maximum 3,5 m lehet. Az ingatlan határain és 
azoktól mért 1 m-es sávban a természetes terepfelszínt megváltoztatni 
nem lehet, ezért a támfalgarázs oldalfala közvetlenül a telek határára, illetve 
attól 1 m-nél közelebb nem kerülhet, és – a bejárat felőli oldal kivételé- 
vel – legfeljebb 1,00 m-rel emelkedhet ki a környező (szomszédos) és a 
csatlakozó terepszintből.
A HÉSZ-ben leírtak betartásával az ingatlanon – építési engedély nélkül, 
és akár az előkertben is – létesíthető egy minden oldalán nyitott kerti 
tető, amelynek egylakásos épület esetén legfeljebb 25 m²-es lehet az 
alapterülete.
Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtetőt, védőtetőt építési 
engedély nélkül lehet létesíteni. Amennyiben az előtető, védőtető konzolos 
kinyúlása meghaladja az 1,5 m-t, akkor az afölötti terület beleszámít a 
telek beépítettségébe. Ha az előtető nem konzolos, hanem a szerkezete le 
van támasztva pillérrel, oszloppal, és csatlakozik az épület szerkezetéhez, 
épületbővítésnek minősül, így településkép-védelmi szakmai konzultáció 
lefolytatása után, egyszerű bejelentéssel lehet megvalósítani. Az ilyen 
előtető teljes bruttó alapterülete növeli a telek beépítettségét. 
A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 
1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása 
építési engedély nélkül végezhető, vagyis egy terasz létesítéséhez, annak 
magassági szintje megállapításakor és a hozzá kapcsolódó tereprendezés 
megtervezésekor ezt is figyelembe kell venni.
A nyitott terasz létesítése nem engedélyköteles tevékenység, 
épületbővítésnek sem minősül, területe, amennyiben a környező terepből 
1,0 m-nél magasabbra nem emelkedik ki, a telek beépítettségébe sem 
számít bele. Azonban a zöldterületet, ezzel a telek zöldfelületi mutatóját 
csökkenti.
A fedett terasz kialakítása épületbővítésnek számít, létesítése esetén 
településkép-védelmi szakmai konzultációt kell lefolytatni az egyszerű 
bejelentést megelőzően. Bruttó területe növeli a telek beépítettségét. 
Konzolos szerkezetű, a terepcsatlakozástól legalább 2 m-rel magasabban 
kialakított erkély esetén az erkély épülettől számított 1,5 m-es sávban lévő 
vízszintes vetülete nem számít bele a telek beépített területébe, az azon 
túli azonban igen. 
Ha az erkély pillérrel, oszloppal letámasztott szerkezettel épül, teljes 
vízszintes vetülete beleszámít abba. Az ilyen erkély építése épületbővítésnek 
számít, ezért egyszerű bejelentéssel létesíthető. Konzolos erkély – leg- 
feljebb 1,0 m benyúlással – az oldalkertbe csak akkor nyúlhat bele, ha az 
oldalkert mérete legalább 4,0 m. A túlnyúló épületrész hossza legfeljebb 
az adott teljes épülethomlokzat hosszának 4/5-e lehet. Az erkély létesítése 
előtt településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.
Ingatlanon belüli térburkolat készítése során figyelembe kell venni az 
építési övezetben a HÉSZ szerint előírt minimális zöldfelületi mutató 
értékét. Ez napjaink szélőséges időjárási viszonyai között különösen fontos 
tényező, hiszen a zöldfelületek segítenek a nyári hőség elviselhetőbbé 
tételében, egy-egy kiadós zápor vagy rapid hóolvadás esetén pedig 
meggátolhatják a csapadék nagy részének a szomszédos ingatlanra vagy 
közterületre, esetleg a saját épületbe zúdulását.
Az épülethez szerkezetileg csatlakoztatott télikert létesítése 
épületbővítés, így az egyszerű bejelentéssel megvalósítható építési 
tevékenységek körébe tartozik. A bejelentés megtétele előtt kötelező a 
településkép-védelmi szakmai konzultáció. A télikert bruttó alapterülete 
növeli a telek beépítettségét és szintterületi mutatóját, és magassága 
módosítja az épületmagasság és homlokzatmagasság értékeit is.
Az épületen, épületben végzett minden olyan építési tevékenység 
(pl. tetőszerkezet cseréje, galéria, lépcső, erkély építése) ami az 
épület jogszabályban meghatározott meglévő szerkezetét érinti, 
vagy tartószerkezeti elem létrehozását eredményezi, kivitelezési 
dokumentáció alapján, szakember közreműködésével végezhető.  

Otthonfelújítási támogatást 
igénylők figyelmébe
Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat 
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A kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott gyümölcs, vagyis az 
úgynevezett zöldhulladék nem tűnik veszélyesnek. Sokan azt gondolják, 
hogy a természetben lebomló anyagokat bátran elhelyezhetik az erdők- 
ben, mezőkön, utak szélén, és ezzel nem követnek el természetkárosítást. 
Ez azonban tévedés. Az illegálisan lerakott zöldhulladék komoly 
problémát jelent a természeti területekre nézve, különösen az aszályos, 
forró hetekben.
Sétáik során rendszeresen találhatnak kisebb-nagyobb illegális 
zöldhulladék-lerakó helyeket, ahová a kertes házakban élő lakosság 
kényelmi okokból vagy jóhiszeműen, tájékozatlanság miatt kihordja 
a kertekben keletkezett hulladékot. A köztudatban ugyanis az a 
nézet terjedt el, hogy zöldhulladék elhelyezése közterületen vagy az 
erdőterületeken megengedett, a növényi részek ott úgyis elkorhadnak. 
A valóság ezzel szemben az, hogy a zöldhulladék illegális elhelyezése 
éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a kommunális, vagy bármely 
más hulladék lerakása.
Milyen veszélyeket rejt a természetre és az emberekre nézve az 
illegálisan elhelyezett, szabálytalanul kezelt zöldhulladék?
•  A kihelyezett halmok nagyban befolyásolják a vadon élő állatok 

élőhelyét, táplálékforrásait és viselkedését, ezzel az ember számára is 
sok bosszúságot okozva. A kihelyezett fűnyesedék és hullott gyümölcs 
kupacok között előszeretettel kutakodnak a vaddisznók is. Az állatok 
belterületen való nem kívánt megtelepedését és állandó jelenlétét 
segítjük ezzel elő. A vaddisznók aktív jelenléte lakossági panaszok 
sorát szokta eredményezni, hiszen számukra nem jelent határt egy 
kerítésfonat, így kertünk is bánhatja a találkozást.

•  A zöldhulladék kupacok a rágcsálók elszaporodásának kiválóan 
kedveznek, mely kevésbé kedvelt jelenség a kertes házban lakók 
körében, hiszen ezek az állatok számos fertőző betegség hordozói 

lehetnek. A rágcsálók jelenléte nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy a 
rókák egyre gyakrabban feltűnő vendégekké válhatnak a települések 
közelében.

•  Az elszáradt örökzöldek gallyai, levelei fokozottan tűzveszélyesek. Ez 
hatalmas veszélyt jelent mind a belterület lakóira, mind a természetes 
élőhelyeink élővilágára nézve. Az erdőben keletkezett tűz olyan pusztító 
erővel bír, melyet jó, ha nem hívunk életre. A nagyobb méretű kupacok 
is fokozottan tűzveszélyesek, mert a végbemenő lebomlási folyamatok 
öngyulladáshoz vezethetnek.

•  A zöldhulladék alatt szinte semmilyen növény nem képes életben 
maradni. A kupacok gátolják az erdő felújulását, az ilyen halmok alatt a 
facsemeték elpusztulnak, az értékes őshonos vegetáció sérül.

A Pilisi Parkerdő Zrt., a Duna-Ipoly Nemzeti Park, és az Önkormányzat 
munkatársai folyamatosan felderítik az illegális zöldhulladék-lerakó 
helyeket, és szükség esetén jelzik azokat az illetékes hatóságoknak. 
Azonban a probléma megoldása ebben az esetben is a lakosság 
környezettudatos magatartásában rejlik. Településünkön – vegetációs 
időben – havi rendszereséggel, illetve nyáron kéthetente elszállítják a 
zöldhulladékot, ezen felül az önkormányzat évente kétszer ingyenes, 
korlátlan zöldhulladék elszállítást biztosít Nagykovácsi lakosainak. 
Emellett folyamatosan dolgozunk egy helyben működő, a település teljes 
zöldhulladékát befogadó gyűjtőtelep megvalósításán.
Hogyan szabadulhatunk meg a kertben és a háztartásban keletkező 
zöldhulladéktól? Az egyik legegyszerűbb megoldás a komposztálás, 
mely napjainkra komoly „tudománnyá” nőtte ki magát. A kertünkben 
és háztartásunkban keletkező zöldhulladékok szinte egytől egyig 
komposztálhatóak: a gyümölcsök és zöldségek maradványai, a száraz 
levelek, a vágott virágok, a szobanövények többsége, a levágott fű, a 
lemetszett gallyak, a növénynyesedék, a faforgács, a szalma, a faapríték. 
Még a diófa levele is!
Fontos tudni, hogy a kerti zöldhulladék, valamint bárminemű hulladék 
égetése Nagykovácsiban tilos!
Amikor kertünket rendezzük, az égetés és az illegális lerakás helyett 
válasszunk mindig törvényes és környezetkímélő megoldást!
Az Önkormányzat – a környezettudatos magatartás elősegítése 
érdekében – számos lehetőséget biztosít a kerti zöldhulladék kezelésére, 
hogy ne terheljék és veszélyeztessék környezetünket. Kérjük Önöket, 
hogy a kerti zöldhulladékokat komposztálják, vagy ha erre nincs módjuk, 
éljenek a matricás, illetve az évente 2 alkalommal történő ingyenes 
zöldhulladék elszállítással!

Kerti zöldhulladéknak 
nincs helye az erdőben!
Szemesy Barbara alpolgármester

Az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység 
kivitelezési dokumentációja legalább a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú 
egyszerű bejelentési dokumentáció.
Annak érdekében, hogy a tervezett otthonfelújítási támogatás során 
mindenki betartsa a vonatkozó, akár országos, akár helyi jogszabályokban 
foglaltakat, célszerű még a tervezési fázisban érdeklődni Nagykovácsi 
Polgármesteri Hivatal, Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati 
Osztályán vagy a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökség- 
védelmi Főosztálya Budakeszi Építésügyi Osztályán.

Hatályos jogszabályok:
–  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (ÉTv.) 
–  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
kormányrendelet

–  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII.20.) számú kormányrendelet (OTÉK)

–  a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) 
kormányrendelet

–  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
kormányrendelet

–  a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X.29.) számú kormányrendelet 

–  helyi építési szabályzat –  
https://nagykovacsi.hu/helyi-epitesi-szabalyzat  (HÉSZ)

–  településképi rendelet –  
https://nagykovacsi.hu/helyi-epitesi-szabalyzat/rendelet-
nagykovacsi-nagykozseg-telepuleskepenek-vedelmerol  (TKR)
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Azt már tudjuk, hogy a koronavírus elleni vakcina hatásos és 
biztonságos kiutat jelent a világjárványból. Ennek ellenére sok olyan 
kérdés van, ami a mindennapokban foglalkoztatja az embereket 
a témában. A mindenkit érdeklő kérdéseket Menczer Tamásnak, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárának tettük fel. 

Mit lehet tudni az egyes – hazánkban is elérhető – oltásokról? 
Mostanában sajnos pro és kontra lehet hallani, olvasni a különböző 
oltóanyagok hatásosságáról, az emberek megosztottak és 
bizalmatlanok. Lehet tudni olyan adatot, hogy a világon hány 
embert oltottak be az egyes vakcinákkal? 
A legfontosabb, hogy az összes Magyaroroszágon használt vakcina 
hatásos és biztonságos. Ahogyan Merkely professzor úr mondta, az a 
jó oltás, ami már a vállunkban van.
Ezzel együtt teljesen megértem az emberek érzéseit, hiszen egy 
váratlan, és új helyzettel találkoztunk, érthető, hogy mindenki félti a 
saját és szerettei egészségét. Természetes, hogy a megoldást jelentő 
vakcinával kapcsolatban is nagy a kíváncsiság és sok kérdés felvetődik.
Az biztos, hogy a hosszútávú és megnyugtató megoldást kizárólag 
a vakcina jelenti. Minden élet számít, és sajnos még mindig naponta 
mintegy 100 embert veszítünk el. Az emberélet mellett a munkahelyek 
is számítanak, a vírus az egészségünk mellett a gazdaságot is 
megtámadta, a magyar gazdaság naponta 10-15 milliárd forintot 
veszít a járvány miatt. 
Akkor járunk el helyesen, ha az orvosokra hallgatunk, a vakcina  
ugyanis nem politikai kérdés, hanem egészségügyi, éppen ezért  
nem is politikusok döntenek, hanem orvosok, virológusok, tehát 
szakemberek. Egy vakcina engedélyezését szigorú egészségügyi 
protokoll határozza meg, a szakemberek elemzik a vakcina 
dokumentációját, kiutaznak a gyártóhelyre, helyszíni vizsgálatot 
hajtanak végre, és a már beérkezett szállítmányokat is ellenőrzik. 
Nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy a lehetőséget 
megteremtsük a szakembereknek arra, hogy dönteni tudjanak. 
Beszereztük a dokumentációt, megszerveztük a kiutazást Orosz- 
országba és Kínába, és segítettünk, hogy a magyar szakemberek 
konzultálhassanak a külföldi kollégáikkal. A magyar orvosok ennek 
a munkafolyamatnak végén mondták azt, hogy az orosz és a kínai 
vakcina is hatásos és biztonságos. Nincs okunk kételkedni a szavukban.  
A kínai Sinopharm-vakcinát már több mint 40 millióan megkapták 
világszerte, egymillióan Szerbiában is, köztük rengeteg vajdasági 
magyar. Az orosz Szputnyik vakcinával is több millió embert 
beoltottak már. Egyik vakcinával kapcsolatban sem érkezett hír 
sehonnan váratlan mellékhatásról.

Egyáltalán miért van szükség keleti vakcinákra?
A kérdés jogos, de a válasz egyszerű. Mint az ismert, az Európai Unió 
tagállamai közös vakcinabeszerzés mellett döntöttek. Ez egyébként 
szerintem jó ötlet – lett volna. Logikus, ha egy ekkora közösség 
országai együtt lépnek fel. A baj az, hogy ezt a beszerzést elrontották, 
ezt már az Európai Bizottság elnöke is elismerte. Késői szerződés,  
nem elegendő mennyiség lekötése, a helyzet súlyosságának alá- 
becsülése, lassú engedélyezés, hogy néhányat említsek a hibák közül. 
Ezeknek a hibáknak nem örülök, de megtörténtek, és mivel az uniós 
beszerzés lassú és akadozik, pillanatnyilag rengeteg vakcina van 
Európában papíron, a valóság azonban egészen más képet mutat.  
A Pfizer sokkal kevesebbet szállít, mint amennyit ígért, az Astra- 
zenecáról jóformán minden nap azt lehet olvasni, hogy a vállaltnál 
sokkal kevesebbet szállít, mint amennyit vállalt, és a Modernával is 
hasonló a helyzet. A közös beszerzésből várt vakcináknak eddig 
mindössze 5 százaléka érkezett meg Magyarországra. Az Európai 
Unióban az átoltottsági szint pedig a 4 százalékot sem éri el, ezzel 
szemben az átoltottság Izraelben 50, az Egyesült Királyságban 26, 
Amerikában 13 százalékos. 
Nos, ezért van szükség a magyar megoldásokra, a saját beszerzé- 
sekre. Az orosz és a kínai vakcinának köszönhetően május végéig  
3,5 millió emberrel többet tudunk beoltani, mint egy hasonló méretű 
uniós ország. Persze támadtak és támadnak bennünket itthon is 
és külföldön is, de ezt már megszoktuk. Támadtak minket az orosz 
vakcina miatt, majd elsőként Merkel kancellár, őt követően pedig 
számos európai vezető beszélt annak szükségességéről. Hasonló a 
helyzet a kínai vakcinával is.    

Melyik oltást kik kaphatják?
Magyarországon jelenleg 5 vakcina áll rendelkezésre, ezek az orosz 
Szputnyik, a kínai Sinopharm, illetve a Pfizer, a Moderna, valamint 
az Astrazeneca. Mindegyik oltás beadható 18 év fölöttieknek, az 
Astrazenecával Magyarországon 60 év fölöttieket nem oltanak.  
Az oltás beadásánál az orvos természetesen figyelembe veszi, ha a 
paciensnek krónikus betegséges van, és az adott helyzetnek meg- 
felelő döntést hoz. Ma a Magyarországon lévő vakcinák mindegyike 
biztonságos, képes védettséget adni a vírusfertőzés ellen. 

Hogy halad az oltási terv? Látható-e a várható oltási menetrend, 
ami segít a nagykovácsi lakosokat megnyugtatni? Mikorra tervezik 
az átoltottságot? 
Látható, hogy minden a felhasználható vakcina mennyiségén múlik, 
ha van vakcina, tudunk tömegesen oltani, ha nincs, akkor nem. Ez 
ilyen egyszerű. Mindent megteszünk azért, hogy biztonságos és 
hatásos vakcinát hozzunk nagy mennyiségben Magyarországra. 
Az oltási tervről is orvosok, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
szakemberei döntenek. Az emberek beoltása az oltási rendnek 
megfelelően zajlik, ütemét a rendelkezésre álló vakcina mennyisége 
és típusa határozza meg. Első körben az egészségügyi és 
egészségügyben dolgozók oltása indult el, még december végén, 
ez a folyamat már le is zárult. Ezután az idősotthonok, szociális 
intézmények lakóit és dolgozóit kezdték el beoltani január elején,  
több mint 84 ezren kaptak oltást, közülük 77 ezren már a második 
adagot is megkapták. Jelenleg két nagy kockázati csoport beoltása 
folyik párhuzamosan, február elején kezdődött a védőoltásra 
regisztráltak közül a legidősebbek, majd a 60 év alatti krónikus 
betegek oltása, mivel ők vannak leginkább kitéve a koronavírus 
súlyos, akár halálos szövődményeinek. 
Egyre több vakcina érkezik Magyarországra, de szeretném most 
is felhívni a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára, 
a maszkviselés, a kézmosás és a távolságtartás életet menthet. 
Mindenkinek a kitartására és fegyelmezettségére szükség van.  

Tájékoztató koronavírus elleni oltásról – 2021. 02. 26.
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A tavaly novembertől – partnerségi 
egyeztetés keretében – megtekint- 
hető HÉSZ módosítás 2021. február  
18-án került a testület teljes támo- 
gatottsága mellett elfogadásra. 
Ahogy kikerült az önkormányzat 
honlapjára, azonnal megkezdődött 
a találgatás, vajon mi fog épülni 
településünk kapujában, milyen fej- 
lesztéseket tervez az Amerikai Nem- 
zetközi Iskola. A HÉSZ módosítás 
eredményeként az ingatlanokon a  
következő rendeltetések épületei helyezhetők el: sport, oktatási, 
rekreáció, közösségi, az intézményben tanulók számára 
szolgáló diákszállás, valamint oktatási célú, bemutató jellegű, 
természetismerettel és gazdálkodással kapcsolatos rendeltetések 
létesítményei. A beépítés intenzitása a meglévő szabályozáshoz 
képest nem növekszik, és a területeken lakóépületet továbbra sem 
lehet létesíteni.
Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk, megkerestem – Mr. 
Brett Penny-t, – az Amerikai Nemzetközi Iskola igazgatóját, és őt 
kérdeztem az iskola jövőbeni terveiről. 
Milyen fejlesztéseket terveznek a meglévő beépített területeken  
és milyen beruházások várhatóak az újonnan megvásárolt 
telkeken?
Legfontosabb célunk, hogy a diákjainknak megfelelő környezetet 
biztosítsunk, így kellő mennyiségű tantermet és tornatermet.  
A jelenleg beépített területen a testnevelés érdekében igénybe 
vehető, ill. a nemzetközi érettségi vizsgák helyszínéül szolgáló vizsga 
és oktatási épületeket tervezünk. Természetesen a lehetőségeink 
korlátozottak, hiszen komoly előírások vannak a beépíthetőség 
tekintetében, melyeket minden esetben be kell tartanunk. 
Az újonnan megvásárolt telkeken leginkább sport és rekreációs 
jellegű beruházásokat tervezünk. Szeretnénk a gyermekeket 
közelebb vinni a természethez, kis haszonkert vagy farm, esetleg egy 
kis tó kialakításával. Fontos, hogy megismertessük a gyerekekkel, 
hogyan fejlődnek az állatok, hogyan nőnek a növények. Korábban 
gondolkodtunk egy kisméretű kollégium építésén egy pár szobával, 
ami nyugodt elhelyezést biztosítana a diákok számára, de ma nem ez 
a fő prioritás. 
Terveznek-e bármilyen lakás, apartmanház építését a tanárok 
számára ezen a területen?
Nem, mivel ilyen funkció nem építhető erre a területre. Az Önök 
szabályozásában pontosan meg lett határozva, hogy milyen jellegű 
fejlesztések történhetnek. Alapvetően nem támogatjuk a tanárok 
iskola területén történő szállásolását. Csak azokban az országokban 
laknak a tanárok az iskola területén, ahol nagy a biztonsági kockázat. 
Magyarország, Budapest és Nagykovácsi csodálatos környezet, és 
az itt dolgozó kollégáknak rengeteg lehetőségük nyílik a lakhatásuk 
megoldására. Fontos mindenki számára, hogy haza tudjon menni a 
házába és ott igazán otthon érezze magát, elszakadva az iskolától.
Mennyi ideig fog tartani az építkezés, mi valósul meg először?
Az első és legfontosabb fejlesztésünk a jelenlegi iskola melletti 
tornaterem és vizsgaépület megépítése. Ez az elkövetkező 2-3 
évben fog megvalósulni. Az új területekkel kapcsolatban jelenleg a 
tervezgetés szintjén tartunk. Az elkövetkezendő években fásítás, és 
sportpályák kialakítása valósulhat meg, de mindenképp szeretnénk 
megtartani a természetközeliséget. 
Hány tanulója van jelenleg az intézménynek és tervezik-e a diákok 
számának növelését?
Jelenleg 925 tanulója van az iskolának. Az Oktatási Minisztérium 
által kiadott engedély szerint 1050 a maximális létszámunk, és ezen 
engedély módosítását nem tervezzük, és biztos vagyok benne, hogy 
ezt a maximális létszámot nem fogjuk elérni. A felső évfolyamaink 

megteltek, az alsóbb évfolyamokban van esetleg még lehetőség 
diákok felvételére. Az iskola így kényelmes mindenki számára, így 
élhetőek a közösségi terek.
Ön is biztosan tudja, hogy reggel és délután forgalmi dugó alakul 
ki a Nagykovácsi úton. Terveznek-e bármilyen fejlesztést, ami segít 
megoldani ezt a kényelmetlen helyzetet?
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez probléma a település 
számára és gondot okoz nekünk is. Folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy olyan megoldást találjunk, ami szavatolja a biztonságot 
mindenki számára. Szorosan együttműködünk az Önkormányzattal, 
mind a tervezés, mind a finanszírozás területén. A napelemes 
sebességmérők kihelyezése is ezen együttműködés keretében 
valósult meg.
Az új területek megvásárlásával lehetőség nyílik egy Budapesthez 
közelebb eső útcsatlakozás és belső szerviz út megépítésére, így 
a behajtásra és kihajtásra várakozó autók már kevésbé fogják 
akadályozni a Nagykovácsi út forgalmát. Emellett további megoldási 
lehetőség egy hosszabb lehajtó sáv kialakítása, de felmerült 
a körforgalom kiépítése is. Persze ezek még csak ötlet szinten 
mozognak. Pontos számításokat és elemzéseket kell végezni ahhoz, 
hogy mindenki számára megfelelő megoldást – beleértve a közút 
kezelőjét is – lehessen találni. Egy biztos, az új csatlakozás tervei 
már majdnem készek, így remélem hamarosan megkezdődhet az 
engedélyeztetés, és amint lehet megkezdjük ennek kiépítését.
Hogyan működnek Önök együtt Nagykovácsi Önkormányzatával 
és intézményeivel? Van-e bármilyen megállapodás Önök között?
Nagykovácsival és a helyi intézményekkel, szervezetekkel való 
együttműködésünk a kezdetek óta fennáll. Persze most a Covid 
miatt sok minden változott, de folyamatosan lehetőséget biztosítunk 
a helyi sportegyesületeknek a pályák kedvezményes bérlésére, a 
színházteremben kerülnek megrendezésre a zenei és táncművészeti 
gálák, az iskola és egyéb kisgyermek csoportok lehetőséget kaptak az 
uszodánk használatára. A mi tanulóink is kapcsolatot ápolnak a helyi 
iskola diákjaival, és minden évben egy-egy évfolyamunk látogatást 
tesz Polgármester Asszonynál, ahol kérdezhetnek a mindennapi 
munkájáról. Ezek a közös programok fontosak számunkra, és 
bizonyos dolgok beépültek a tanrendünkbe. Örömmel fűznénk 
ezeket az együttműködéseket szorosabbra a jövőben, mikor már a 
járványhelyzet erre lehetőséget biztosít. Egy kedves gondolatot is 
megosztanék Önökkel. Mikor az új területek terveiről beszélgettünk 
akkor mindenkiben felmerült a kérdés, hogy miképpen tudjuk 
ezeket a területeket megnyitni Nagykovácsi lakossága előtt, hogyan 
vonhatjuk be őket is ezekbe a projektekbe?
Az Amerikai Nemzetközi Iskola, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata és a Cserkészszövetség között háromoldalú 
katasztrófavédelmi megállapodás is létrejött. Ennek értelmében 
bármilyen vis maior vagy katasztrófahelyzet esetén számíthatnak 
egymásra intézményeink. Ha kell helyet, ellátást, melegedőt 
biztosítanak a bajba jutott félnek. 
Mindemellett komoly pénzügyi megállapodást kötöttünk az 
Önkormányzattal, melynek értelmében 4 év alatt 95 millió forinttal 
támogatjuk a településen zajló olyan beruházásokat, mint a főutca 
korszerűsítése, a kamerarendszer kiépítése, vagy a kerékpárút 
megvalósítása.
Az elmúlt pár évben egy igazán jól működő együttműködést sikerült 
kialakítani az AISB, az  
Önkormányzat és Nagy- 
kovácsi lakosai között. 
Szeretnénk, ha ez az 
együttműködés a jövő- 
ben is mindenki számára 
sok élményt, eredményt 
és lehetőséget biztosí- 
tana.

Amerikai Nemzetközi Iskola – mi készül a település határában?
Szemesy Barbara – alpolgármester
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A környezetvédelemnek vannak olyan területei, amelyekre viszonylag 
kicsi vagy esetleg semmiféle ráhatásunk nincs nekünk lakosoknak. 
Nem tudjuk befolyásolni a gyárak károsanyag kibocsátását, a repülők 
és a tankhajók szennyező hatását, és a kormányok azon ígéreteiben is 
csak reménykedhetünk, hogy betartják a környezetvédelmi előírásokat, 
megállapodásokat. Vannak azonban olyan szegmensek, amelyekben 
aktívan részt vehetünk, sőt nélkülünk nem is nagyon valósulhat meg. 
Az egyik ilyen nagyon fontos terület a hulladékgazdálkodás, hiszen az 

országunban keletkező hulladék 15-
20%-a a lakosságnak köszönhető. Ez 
a mennyiség a „fejlett” Európában a 
középmezőnybe sorol bennünket, 
hiszen pl. Németországban csak 9% 
az össz hulladékból a lakosságra eső 
rész. Sajnos a szelektív hulladékgyűjtés 
területén még rosszabbul állunk. 
Pedig nagyon fontos lenne, hogy – 
ha már egyre több és több szeméttel 
jár együtt a városiasodó életmódunk 
– legalább arra figyeljünk, valóban 
csak az kerüljön a lerakókba, ami 
elkerülhetetlen. E mellett mindenki 
számára elgondolkodtató adat lehet 
az is, hogy Magyarországon a lakossági 
hulladék mennyisége 2015-ben kb. 
290 kg/lakos, 2016-ban kb. 301 kg/

lakos, 2017-ben már 
kb. 312 kg/lakos 
volt (KSH adatai 
alapján, az adott év 
népességi mutatóját 
figyelembe véve). 
Ezek a számok azért 
is fontosak, mert a 
háztartásokban gya- 
korta használt 240  
l-es kukába maxi- 
mum 50 kg vegyes 
kommunális hulla- 
dék helyezhető el, 
tehát ha ezzel a felső 
értékkel számolunk, 
egy fő egy évben 6 kukát pakol tele, amely kb. 1.440 liter. Összegezve: 
Magyarország lakossága 2018-ban nagyjából 9,8 m fő volt, így kb. 
14.112.000.000 l (tizennégymilliárd...) szemetet gyártottunk, amellyel kb. 
5132 db 50 méteres versenymedencét lehetne megtölteni! 
Ezen számok tükrébe is látszik, hogy mennyire fontos a szelektív 
hulladékgyűjtés és annak helyes módon való megvalósítása. 
Magyarországon a hulladékkezelési célok elérésére a technológia 
már rendelkezésre áll, de úgy gondolom elsőként fejben kell felnőni 
a feladathoz. A lakossági hulladékkezelés otthon kezdődik, amikor a 
tejfölös dobozt elmosva, tisztán a szelektív hulladékok közé helyezzük, 
amikor odafigyelünk arra, hogy vásárláskor nem használunk felesleges 
csomagolóanyagokat, műanyag szatyrokat, nejlonzacskókat, amikor 
ügyelünk rá, hogy a NATÜ udvarán kihelyezett gyűjtőkbe tisztára mosott 
üvegeket vigyünk, és nem azzal oldjuk meg hulladék gondjainkat, hogy 
átrakjuk azokat a Településüzemeltetés és az Önkormányzat vállára. 
Ezekkel az apróságokkal drasztikusan tudjuk csökkenteni az egy főre 
jutó éves hulladékmennyiséget, költséget takarítunk meg a település 
költségvetésének és nem utolsó sorban védjük, óvjuk a környezetet. 
Településünkön a Depónia Kft. végzi a hulladékszállítási feladatokat.  
A cég PR vezetője Polónyi Dóra kérdésünkre elmondta, hogy a Depó- 
niához tartozó területen éves szinten 1500 tonna papírt, 650 tonna 
üveg hulladékot és több, mint 30 millió darab PET palackot szállítanak 
el és dolgoznak fel hulladékkezelő létesítményeikben. Nagykovácsi 
hulladéka a tatabányai kezelőművükbe kerül, kivéve a zöldhulladékot, 
amely székesfehérvári komposztálótelepükön kerül földolgozásra. A 
beszállításra került szelektív hulladék részben kézi válogatáson esik át 
ezért is fontos, hogy az üveg hulladékot külön gyűjtsük és az oda nem 
illő hulladék – pl. kommunális, szennyezett hulladék stb. – ne kerüljön 
bele a szelektív gyűjtőedényekbe, zsákokba. A szennyezett hulladék nem 
csak balesetveszélyes, de rengeteg többlet energiát jelent a feldolgozása, 
sőt előfordulhat, hogy nagyobb mennyiségű jól gyűjtött hulladék 
sem kerülhet újrahasznosításra, mert nem lehet megtisztítani, így a 
szeméttelepen végzi a hasznosíthatatlan hulladék között.

Szemeteljünk tudatosan! 
Ábrahám Móni

A szelektív hulladékgyűjtés szabályai    
  
A papírdobozokat nyomjuk össze laposra, hogy minél kevesebb 
helyet foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék férjen az 
edénybe!  
Higiéniás okokból nem szabad beledobni az élelmiszer- 
maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, 
zsír, háztartási vegyi anyag) hulladékokat, margarinos dobozt, 
használt papírzsebkendőt, szalvétákat stb!  
Az italos dobozokat, konzervdobozokat, joghurtos poharakat ki 
kell öblíteni! 
Az üvegpalackokról a kupakot távolítsuk el!  
Nem szabad a gyűjtőedényekbe helyezni hungarocellt, CD-lemezt, 
magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. 
nylonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! 
(A hungarocellt csak a hulladékudvarokban gyűjtik, külön 
edényzetben!)   
A csomagolásokon elhelyezett címkék az újrahasznosítást nem 
nehezítik, azok a technológiában elkülönítésre kerülnek, ezért 
nem szükséges azokat eltávolítani! 

Pilisvörösvári Hulladékudvar
A nagykovácsi lakosok a Pilisvörösvári Hulladékudvarban ingyene- 
sen lerakhatják azokat a háztartásban keletkezett hulladékokat, 
amelyek a szelektív hulladékgyűjtés során nem kerülnek elszállításra 
és a NATÜ telepén sem lehet lerakni azokat. A telep területén 
körforgásban közlekedhetnek (felhajtva a konténerekbe való 
pakoláshoz, majd onnan le a másik oldalra). Kérik, hogy a kipakolást 
mindenki maga oldja meg, ha mégis szükséges, kérhetnek segítséget 
a telep munkatársaitól.
A szolgáltatást lakcímkártyával vehetik igénybe!
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fácán utca 4525/12 hrsz.
Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Egyéb napokon zárva!
A leadható hulladékok fajtájáról és mennyiségéről pontos 
tájékoztatást találnak a Depónia oldalán https://www.deponia.hu/
lakossagi_hulladekudvar
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Közterek, parkok, emlékművek és környezetük takarítása
Tavaszi nagytakarításunkat a főtéri lépcsők és térkövek tisztításával 
kezdtük, majd a Kolozsvár utcai és főtéri emlékművek környezetének 
frissítésével folytattuk. A terek, parkok takarítása, a Sebestyén dombi 
és a Gémeskút park fáinak, bokrainak metszése, és a Kálvária kápolna 
sövényeinek nyírása is megtörtént.
Az Ördögárok környezetét is megújítottuk: gallyaztuk a fűzfákat, bokrokat 
és összeszedtük a tél során lehulló faágakat, leveleket. 

Az ördögárok és az iszapfogó műtárgyak tisztítása
Az ilyenkor szokásos medertisztításokat is el kell végezni, hiszen a tavaszi 
esőzések idejére biztosítani kell a megfelelő vízelfolyást. Az iszapfogó 
műtárgyak tisztítására és hordalék mentesítésére már több alkalommal 
sor került az esőzések alkalmával. 

Sportlétesítmények és környezetük karbantartása
A sportlétesítményeink és környezetük megújítása is kiemelt feladat a 
NATÜ közterületi dolgozói számára. 
Az időjárás befolyásolása mellett megkezdődött a füves sportpálya 
zöldkarbantartása is, ami a versenyidény alatt rendszeres pályagondnoki 
feladat is marad a megfelelő fű kialakítása és megtartása érdekében. 

A temető zöldkörnyezetének rendezése
Már a tél utolsó napjaiban megkezdtük a temető fáinak gallyazását 
és a sarjadzási vágásokat: az elérhető, száraz, balesetveszélyes gallyak 
eltávolítására került sor, különös figyelemmel a Bánya utca járdájára 
lelógó területre. A temetői sövények nyírása és a lehulló gallyak, falevelek 
feltakarítása is megtörtént. A temetői rendezettséget az elhanyagolt, nem 
látogatott sírhelyek környezetének ápolásával, takarításával javítottuk.

Játszótéri karbantartások, javítások
A tavaszi biztonsági ellenőrzés során megvizsgáltuk, hogy a 
játszóeszközökön nincs-e korhadás, repedés, deformálódás. A négy 
játszótér eszközeinél több esetben is szükséges volt a tartószerkezetek 

javítása, illetve azok cseréje, 
melynek elvégzését szakemberre 
bíztuk. Gondnokaink átvizsgálták 
és szükség esetén javították a va- 
salatokat, hintakampókat, a mű- 
anyag kiegészítőket, majd min- 
den csavar és csavartakaró a he- 
lyére került. Felrotáltuk az ütés- 
csillapító homokrétegeket és gon- 
doskodtunk a homok előírt ma- 
gasságú cseréjéről. 
Nincs más hátra, engedjük 
gyermekeinknek, hogy birtokba 
vegyék a játszótereket!

A NATÜ tavaszi nagytakarítása, karbantartása településünkön
Kántor Ágnes NATÜ intézményvezető

HIRDETMÉNY
2021. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1996. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje,továbbá  

a 2011. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje

2021. december 31-én lejár.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a most lejáró  

és a korábban már lejárt sírhelyek újraváltása érdekében 
érdeklődjenek a NATÜ irodában  

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.), vagy az alábbi  
telefonos elérhetőségen a temetőgondnoknál:

+36 30 190 9274

Az újra nem váltott sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék 
értékesítésre kerülhetnek!
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Az utóbbi időben, – köszönhetően talán a veszélyhelyzetnek és a 
megváltozott életvitelnek – egyre gyakoribbá vált Nagykovácsiban 
a közterületen való alkoholfogyasztás és az ezt követő szemetelés, 
rongálás. Az egyértelmű szabályozási háttér értelmezésén túl a 
felmerült anomália mögöttes tartalmán is érdemes elgondolkod- 
nunk, kik azok, akik az utcákon isznak, üvegeket, dobozokat dobálnak 
szerteszét? Helyi közhely és sztereotípia a közösségi médiában, hogy 
az itt dolgozó munkások isznak és dobálják el az üvegeket, vagy a 
budapesti bezártságból kiszabaduló kirándulók sörösdobozait 
találjuk az árkokban. Mindezek mellett azonban érzékelhető, és egyre 
gyakoribb jelenség, hogy esténként, eldugott zugokban összeverődő 
és randalírozó fiatalok produktumaként születik meg az utcai szemét.
Ez természetesen nem csak Nagykovácsi tapasztalat, – vigaszt sem 
jelent – hiszen a felmérések szerint a fiatalok 80%-a már középiskolás 
évei alatt kipróbálja az alkoholt és van, aki alkalomszerűen és van, 
aki rendszeresen iszik még azelőtt, hogy nagykorúvá válna, no pláne 
„töményet” fogyasztanak, a gyorsabb hatás érdekében. Ekkor lép be  
a mi felelősségünk, hiszen a felnőttek előtt köztudott, de a gyerme- 
keink előtt talán még nem egyértelmű, hogy az alkohol gyakorlatilag 
méreg a szervezet számára, és már kis dózisban is megmutatkozik 
az idegrendszerre ható bénító hatása, nagyobb mértékben pedig 
befolyásolja a valóságról alkotott képet és az egyéni ítélőképességét. 
Az alkohol hatásai:

•   zavart hallás, látás és koordinációs zavar
•   megváltozott felfogóképesség és érzelmi megnyilvánulások
•   rossz lehelet
•   étvágy csökkenés
•   szív és idegrendszeri problémák
•   impotencia kockázata
•   túladagolás veszélye
•   csökkent ítélőképesség, ami balesetekhez, veszélyes csele- 

kedetekhez vezethet, nem ritkán halálos kimenetelű baj 
is lehet az ivás miatt. Mindezek mellett megnő az esélye a 
drogozásnak és a meggondolatlan szexnek.

A gyerek felvilágosítása:
Nagyon fontos, hogy minél fiatalabb korban megkapja a gyermek a 
megfelelő felvilágosítást az alkohollal kapcsolatban és folyamatosan 
meg kell beszélni vele a dolgokat, amíg felnőtt nem lesz. A megfelelő 
és őszinte beszélgetés megalapozza a bizalmat, így a gyermek 
később is a szülőhöz fog menni, ha problémája, gondja van, hogy 
megbeszélje azt.
Nagykovácsi helyi rendelete:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi I. törvény 200. § (1) a) pontja 
alapján döntött a 15/2017. (VI.13.) önkormányzati rendeletében a 
közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól.
Szt. 200.§ (1) a) pont:
200. § (1) Aki
a) * a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására 
vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati 
rendeletben meghatározott – tilalmat megszegi,
b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy részére szeszes italt szolgál ki,

c) a szeszes ital 
eladása során köz- 
területen vagy nyil- 
vános helyen szem- 
mel láthatóan ré- 
szeg állapotban lé- 
vő személynek sze- 
szes italt szolgál ki,

d) közterületen 
vagy nyilvános he- 
lyen fiatalkorút szándékosan leré-szegít, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a 
közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

Ennek megfelelően Nagykovácsi közterületein tilos a szeszes ital 
fogyasztása, az önkormányzati rendeletben foglalt kivételekkel. 
Tekintettel arra, hogy a tilalom az Szt. alapján született, az 
önkormányzati rendelet előírásainak megszegése szabálysértésnek 
minősül, az elkövetőkkel szemben 5000-150.000,- Ft-ig terjedő 
szabálysértési bírság kiszabására jogosult a rendőrség és helyszíni 
bírság kiszabására jogosult a közterület-felügyelő.

Alkoholfogyasztás közterületen
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

Mi a teendő, ha nem érkezett meg  
a postán küldött oltási regisztrációs ív? 
Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás 
ingyenes és önkéntes. Ahhoz, hogy megkapjuk, 
regisztrálni szükséges a www.vakcinainfo.gov.hu  
honlapon. A 60 éven felüliek postai levélben is  
kaptak regisztrációs nyomtatványt, így ők postán 
is visszaküldhetik a jelentkezésüket a Magyar Ál-
lamkincstárhoz. Azonban előfordulhat, hogy va- 
lamilyen oknál fogva nem érkezett meg a postán 
küldött oltási regisztrációs ív. Ebben az esetben 
lehetőségük van regisztrálni a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon, vagy kérhetik a postai levél újrakül-
dését a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító  
Igazgatóságnál a nyufig@ 
allamkincstar.gov.hu e-mail  
címen, vagy ügyfélfogadási 
időben a 06/80/204884 te- 
lefonszámon.
Amennyiben további segítségre van szükség az ol-
tásra jelentkezéshez, akkor a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a 
regisztráció elvégzésében.
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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

Csillagfényből szövünk minden nap álmokat, 
a hajnal első sugarából tündérmeséket, 

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

1%
ADÓSZÁMUNK: 18660331-1-13

Kérjük, támogassa ön is 
a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda fejlődését 
adója egy százalékával, 
hogy álmaink 
az égig érhessenek!
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2001. febr. 21-én indult útjára a Nagykovácsi 
Nemzeti Kör egy, a helyi újságban megjelentetett 
kiáltvánnyal, mely a rendszerváltás utáni neo- 
liberális-posztkommunista erkölcsi és gazdasági 
pusztítás elleni összefogásra hívott fel minden 
helyi polgárt. Pártok feletti egyesületként 

indultunk, és máig az Alapszabályban lefektetett erkölcsi és szellemi 
útmutatás szerint működünk jelenleg 23 fővel. Sajnos egyelőre hiába 
bízunk abban, hogy évtizedek után hazánkban végre sikerül felszámolni 
a politikai szekértáborokat, elérve az a nemzeti minimumot, amelyben a 
meghatározó politikai erők megállapodnak, hogy a közös nemzeti érdek 
égisze alatt valamennyi alapvető alkotmányos kérdésben egységes 
legyen nemzetünk. 
2001. okt. 12-én, tekintettel Nagykovácsinak a Tisza családhoz fűződő 
kapcsolatára, a Tisza család hozzájárulásával felvehettük gr. Tisza István 
nevét.
Céljaink között elsősorban a magyar kultúra, a nemzettudat, az anya- 
nyelv ápolása és védelme, azon belül kiemelten az idegen kifejezések,  
a trágárság, továbbá a minőségi emberi környezetet, a természetet 
bármily módon veszélyeztető megnyilvánulások elleni küzdelem szere- 
pel. Kulturális, tudományos és a nemzettudatot erősítő rendezvényeink 
tekintélyes számban kaptak helyet az elmúlt évek során Nagykovácsi 
ismeretterjesztő palettáján: költői estek, kiállítás, előadássorozat Tisza 
Istvánról, hazánk múltbeli és jelen helyzetéről. 
Visszatérve az alapfeladathoz, az elmúlt években közel 100 kötet 
dokumentumot gyűjtöttünk össze a Tisza-családdal kapcsolatban (köz- 
tük néhány ritkaságot is) főként antikváriumokból, mivel 1945-89 között 
Tisza Istvánról alig jelent meg értekezés, és ami megjelent, az is az 
osztályharcos szemléletű történelemtanítás torz ideológiáján alapult. 
A felújított nagykovácsi Tisza-kastély díszterme melletti hangulatos kis 
kávézó falán elhelyezett tablókon ismerhetik meg a Tisza család életét, 
részvételét a monarchiabeli magyar közéletben.
Igyekszünk Nagykovácsi közéletében is a magunk szerény lehetőségei 
szerint résztvenni: megemlíteném többek között a Föld Napja alkalmain, 
az új játszótér tereprendezésén, vagy a kastély előtti gesztenyesor 
megóvásában való részvételt, de néhányan a helyi Önkéntes Segítők kö- 
zött is jelen vagyunk, és többen közülünk a helyi egyházak életében is 
jelentős karitatív feladatokat látnak el. 2005-ben kértük az Önkormányza- 
tot, hogy a Templom teret nevezzük el Tisza Istvánról, amely a minden 
oldalról érkező ellenvélemények dacára most is az Ő nevét viseli. 2006-
ban egy érdekes kiállítást rendeztünk az 50-es évek idején használatos 
tárgyakból, újságokból az 1956-os Forradalom és Szabadságharc méltó 

megünneplésére. 2015-ben kezdeményezésünkre és az Önkormányzat 
támogatásával a község neve rovásírással is olvasható a falu elején 
elhelyezett táblán. Janits Béla megemlékező cikket írt Tisza Istvánról a 
Reformátusok Lapjába és a Hitel folyóiratba, és többször a helyi Tájoló 
újságba is. Legemlékezetesebb eseményünk az elmúlt évek alatt 2016-
ban a helyi református templomban megrendezett kettős évforduló 
volt, amelyen a Nagykovácsi „gr. Tisza István” Nemzeti Kör 15., valamint  
Tisza István születésének 155. évfordulóját ünnepeltük. Kiszelné 
Mohos Katalin polgármester asszony, Csenger Z. Zsolt úr országgyűlési 
képviselőnk és más fontos személyiségek mellett díszvendégként Kövér 
László házelnök úr is beszédet mondott Tisza Istvánról.
2018. Tisza István meggyilkolásának 100. emlékéve volt, amelyen 
a kormányzattal és a Tisza Család Geszti Emlékkörével sikeresen 
együttműködve konferenciákat és országos történelmi diákvetélkedőt 
szerveztünk, hogy minél többen ismerjék meg hazánkban Tisza István 
életművét. 2021-ben is fontos esemény elé nézünk, mivel 160 éve szüle- 
tett Gr. Tisza István. Ha a járványhelyzet engedi, emlékkonferenciákra is  
sor kerülhet országszerte, melyeknek egyik helyszíne – 2016-hoz 
hasonlóan – Nagykovácsi lenne, a felújított Teleki-Tisza kastélyban.
Magamról néhány szóban: Tisza Kör egyik alapító elnöke vagyok, 1984-
ben költöztünk ki Nagykovácsiba családommal. Már a kezdetektől 
résztvettem a helyi közéletben, a rendszerváltás után az MDF tagjaként 
az első és második, majd a 2002-2006 évi ciklus idején önkormányzati 
képviselőként szociális tanácsnoki feladatot láttam el. A helyi Fejér 
György Szociális Alapítvány kuratóriumi tagja vagyok 1990-től kezdve. 
Az MDF helyi szervezetének 15 éven át elnöke is voltam. 2018-ban 
eddigi munkám elismeréséül a Nagykovácsiért Emlékérmet vehettem át, 
amelyért hálás vagyok Nagykovácsi Önkormányzatának.
A Nemzeti Kör mögött álló esztendők, ha nem is bővelkednek látványos 
eredményekben, de a továbbiakban is kitartunk Tisza István erkölcsi és 
hazafiúi példája mellett, és elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Kör betölti 
küldetését abban bízva, hogy a fiatal nemzedéknek majd átadhatjuk ezt 
az örökséget.

Elérhetőségeink: 20-341-5750, • 26-389-108 • janitsbela@gmail.com • 
tisza.i.nemzetikor@gmail.com

                      

20 éves a Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör!
Janits Béla elnök

Búcsúzunk Bihari Ferenctől
Somogyi tarhonyáshús, vadas 
marha, káposztástésztával töltött 
kacsa. Csak néhány azok közül a 
receptek közül, amellyel az elmúlt 
közel két év során Bihari Ferenc 
megörvendeztetett minket. Minden 
hónapban bizton számíthattunk 
rá, hogy meglep minket valamilyen 
különleges étellel vagy a jól ismert 
fogásokba visz egy olyan különleges 
csavart, amit ő talált ki, hogy 
felfrissítse, megújítsa azokat. Sajnos 
nem olvashatjuk és készíthetjük el a 
továbbiakban Feri szeretett ételeit,  
elkapta a Covid fertőzést, amellyel 
szervezete nem tudott megküzdeni.  
Hiányozni fognak a konyhánkat 
színesítő finomságok és az a töretlen 
lelkesedés, amellyel Feri a főzést igazi 
élménnyé varázsolta.
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Lassan már egy évtizede nincsen igazi tél nálunk. Ezért nem meglepő, 
hogy az élővilág is hamarabb ébred és sok faj sikeresen telel át a lerövi- 
dült hideg időszakok miatt. Jól megfigyelhető, hogy Húsvétra már a man-
dula és akár a sárgabarack is virágzásban van.
Ezen szervezetek között vannak, akiket károsítóként tartunk nyilván, mert 
számunkra fontos élelmiszer-, vagy dísznövények részeit hajtják uralmuk 
alá és a természet törvényeit követve a gyenge egyedeket el is pusztítják.
Ilyen károsítók lehetnek gombák, baktériumok és rovarok.
Néhány Nagykovácsiban is gyakori, ám tavasszal még kezelhető/
megelőzhető betegségre és az ellenük való védekezésre hívjuk fel a fi-
gyelmet, hogy finom és egészséges termésekkel hálálják meg nemesített 
növényeink a gondoskodást.

Gombák
Őszibarack tafrinás levélfodrosodása. Virágzás előtt és virágzáskor fertőz 
a legsúlyosabban. Alacsony hőmérséklet és nyirkos időjárás esetén már 
fertőzött, beteg levelek bújnak ki a rügyekből. A betegség tüneteit csak 
késő tavasszal látjuk, de ekkor már késő bánat.
Moníliás fertőzés. Legkedveltebb csonthéjasainkat mint a meggy, szilva, 
cseresznye, mandula, kajszi támadja meg. Ez a gomba leginkább virág-
záskor, a bibén keresztül jut be a vesszőbe, ahonnan befelé haladva 
elpusztítja a virágos hajtást, mintha leforrázták volna. Innen az egyik 
köznapi neve: tűzelhalás. Ezért virágzáskor minden egyes bibét rézzel 
permetezzük meg.
Almatermésű kedvenceinket rügyfakadáskor a frissen kibukkanó kis le- 
velek betegsége a lisztharmat és a varasodás veszélyezteti.
Dió legkorábbi fertőzői gnomóniás és baktériumos betegség. 

Tetvek és atkák, rovarok
Körtelevélbolhák áttelelt imágói korán tavasszal kezdik a tojásrakást.
Almán főleg a levélpirosító levéltetű és a vértetű szaporodik el könnye-
dén.

A mogyorót a mogyorórügy gu- 
bacsatka, majd a mogyoró- 
ormányos viszi el a termést.
Szőlők atkafertőzését a gyapjas 
rügyeikből ismerhetjük fel.

Hogyan védekezzünk?
Miként a humán egészségügyben is a legfontosabb a megelőzés!
Lemosó permetezés – Mohácsy Mátyás – a hazai kertészeti felsőoktatás 
legendás oktatója – szerint négy későbbi permetezéssel ér fel. Ennek fő 
hatóanyagai a réz (gombás, baktériumos betegségek) + kén (lisztharmat, 
atka tojások) + olaj vegyületek (pajzstetvek, rovarok). Hatását fizikai érint-
kezés által fejtik ki, ezért valóban „fürdetni” kell a növényeket, hogy min-
den zugba bejusson a szer. Mikor és mennyit? Rügyfakadás előtt. Enyhe 
tél esetén, mint például az idei, már januártól lehet 2–3 alkalommal. 5 °C 
környékén.
Preventív, kora tavaszi permetezés – A rügyfakadástól kicsit óvato- 
sabban kezeljük a zsenge hajtásokat. Réztartalmú szerekkel monília, 
gnomónia és baktériumok ellen, kénnel pedig a lisztharmat ellen tudunk 
védekezni. Vegyszermentes, ökogazdálkodáshoz, saját tapasztalatom 
alapján javaslom virágzáskor Cuproxat réztartalmú szert. Lemosóként és 
vegetációs időben, örökzöldekhez is, kivéve virágzáskor a VeGeSol eReS 
szert. Kaphatóak már nagyon jó biológiai készítmények is, pl. Poyversum 
gombaölőszer.
FONTOS! Óvjuk a megporzókat és a madarakat, ezért leginkább este vagy 
korán reggel, szélcsendben permetezzünk.
Ma még kevesen gondolnak arra, hogy permetezéskor a talajt védeni 
kell, mert a lehulló permet annak érzékeny és összetett mikroflóráját is 
elpusztítja. Legyünk hát alaposak és terítsünk le egy jó nagy fóliát a fák  
alá (ezt éveken át tudjuk használni).
Ne feledkezzünk meg a talaj táplálásáról sem! Hiszen ma már tudjuk, 
hogy a talajban élő rengeteg kis mikroszervezet nélkül egyik növény sem 
lesz egészséges, pont úgy, ahogyan mi sem élhetünk a szervezetünkben 
munkálkodó baktériumok nélkül.
Lépj Te is a Természet szolgálatában és ha látod, hogy pl. az utca növé-
nyeinek is szüksége van törődésre, hát segíts nekik, ezzel saját kertedet 
is véded.
További, bővebb útmutatást megújuló honlapunkon (nate.hu) találhat-
nak.

Természetesen  
kertészkedünk
Hartai Dorottya NATE

A mandula a legkorábban virágzó gyümölcsfa, az éberség, az ébrenlét szimbóluma.
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Kleinné Turcsányi Tünde vagyok.  
2009-ben végeztem a  
Károli Gáspár Református 
Egyetem, tanító szakán,  
ember- és társadalom- 
ismeret műveltségterü- 
lettel. 2010 óta tanítok 
a Nagykovácsi Általános 
Iskolában.  Házas vagyok, 
két gyermek anyukája. 
Kislányom Luca 8 éves, 
kisfiam Vilkó pedig 2. 
Születésem óta Nagykovácsiban élek, diákként 
én is ezeket az iskolapadokat koptattam. Ez az 
emlék alapjaiban határozza meg az iskolához 
a tanításhoz és Nagykovácsihoz fűződő 
kapcsolatomat. 

Pedagógiámban az elsődleges mottóm a híres 
Goethe idézet, mely szerint: „Az ember bárhol 
van is, csak attól tud tanulni, akit szeret.” Éppen 
ezért minden osztályomban törekszem arra, 
hogy a gyerekekkel a lehető legjobb kapcsolatot 
alakítsam ki, hiszen, ha úgy érzik, hogy 
megbízhatnak bennem és szeretettel fogadom 
őket nap, mint nap, akkor az iskola és a tanulás 
is pozitív élmény lesz számukra. Fontosnak 
tartom, hogy mindig kényelmes, barátságos 
osztálytermet alakítsak ki diákjaimnak, hogy 
sajátjuknak érezzék és boldogan tölthessék el 
idejüket az iskolában. Nagy hangsúlyt fektetek 
a drámapedagógiára, hagyományőrzésre és a 
játékos, empirikus tanulásra. Szülőként tudom, 
hogy milyen ijesztő dolog gyermekünket egy 
új ismeretlen közegbe beíratni, de minden 

tudásommal és szeretetemmel azon leszek, 
hogy a lehető legjobban megkönnyítsem a 
beszoktatás időszakát. Biztos vagyok benne, 
hogy a következő osztályommal is egy nagy- 
szerű, kis csapatot fogunk alkotni, ahol 
megtanulunk egymásra figyelni, és hogy a 
tanulás lehet érdekes és izgalmas is. 
Végezetül hozzátok szólok kedves leendő 
elsősök! Tudom, most még kicsit izgultok, talán 
még féltek is, hogy mi vár rátok az iskolában, 
de aggodalomra semmi ok. Hiszen nagyon 
nagy kaland előtt álltok és bármelyik tanító 
néni osztályába is kerültök, egészen biztos 
vagyok benne, hogy jó helyetek lesz és sok új, 
érdekes dolgot fogtok megtanulni tőlük. Nagy 
izgalommal várom, hogy megismerkedjünk, sok 
szeretettel várlak titeket szeptemberben.

A 2021/2022-es iskolai tanév első évfolyamon tanító pedagógusainak bemutatkozása
Idén sajnos a koronavírus miatt elmarad intézményünkben iskolakóstolgató rendezvényünk. A leendő elsős tanító nénik 
bemutatkozó levelet írtak, melyet olvassanak szeretettel! Márciusban az érdeklődők a Nagykovácsi Általános Iskola 
honlapjára látogatva még több információt találnak iskolánkról, induló osztályainkról. A beiratkozás részleteiről később, 
szintén az iskola honlapján olvashatják el a tudnivalókat.

Kuti Imréné Ernhoffer Tünde  vagyok, 
a Nagykovácsi Álta- 
lános Iskola tanítója. 
Lassan 25 éve lesz, 
hogy Kecskemétről 
Nagykovácsiba köl- 
töztem, s azóta eb- 
ben a számomra ked- 
ves faluban élek csa- 
ládommal. Négy  
gyermekünk közül 
három fiunk már 

nagykorú, lányunk a helyi általános iskola felső 
tagozatán tanul. 
Pályafutásomat Kecskeméten kezdtem tanító 
és német idegennyelv-oktatóként, folytattam a 
Pesthidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában, 
majd a gyerekeim felcseperedése után kerültem 
iskolánkba, ahol a jövő tanévben kezdem 
tanítóként a tizedik évemet. 
Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan 

foglalkozásom van, amit igazán hivatásomnak 
tekinthetek, még akkor is, ha egyre nehezebb a 
mai rohanó világunkban szinte szélmalomharcot 
vívni az általam képviselt értékek mellett. De 
kitartó vagyok, és hiszem, arra születtünk, hogy 
maradandó gyümölcsöt hozzunk.
Értéknek tartom a közösségmegtartó szokásokat 
– a magyar néphagyományok, népszokások 
felelevenítésével, megélésével – néptánccal, 
népdallal, népi játékokkal. Célom, hogy 
megismerjük, megőrizzük, továbbadjuk a magyar 
szellemi és tárgyi kultúrát, ami szinte minden 
általános iskolai tantárgyat átsző – magyar, ének-
zene, környezet, rajz, testnevelés órákon. Ezért is 
végeztem el a Hagyományok Háza magyar népi 
játszóház-vezető és népi ének képzését. A zene 
szeretete áthatja az életemet – több zenekar 
tagja is vagyok énekesként, valamint szolgálatnak 
tekintem a templomi gitáros zenélést. 
Értéknek tartom a családot, a hagyományos 
társadalmi és nemi szerepmintákat, viselkedési 

formákat. Az egoizmussal szemben az 
összetartozás lelket gazdagító élményét.
Értéknek a tartom a következetességet, a 
tiszteletet, bizalmat, becsületet, küzdelmet, 
játékosságot, humort. A humorérzék, vidámság, 
érzékenység, szeretetteljes légkör szebbé, 
könnyedebbé varázsolja a mindennapjainkat!
Értéknek tartom természeti környezetünket, a 
kirándulások, túrák során szerzett rácsodálkozást, 
tapasztalatokat, élményeket.
A tananyaghoz hozzáadva a fenti értékeket 
– a szülők támogatásával – a legjobb 
tudásom szerint, lelkiismeretesen szeretném 
tanítványaimat nevelni, tanítani. 
Szeretettel engedem „felsőbb vizekre” a negye- 
dikes osztályomat, hogy új kalandokba kezd- 
hessünk az első osztályba lépő gyermekekkel. 
„A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a 
jövendőt írják fel a tanítók.”  /Juhász Gyula/
Szeretettel köszöntöm Önöket és leendő elsős 
kisgyermekeiket!

Vladárné Zeffer Mónikának hívnak. 
A Nagykovácsi Álta- 
lános Iskolában 2015.  
augusztusa óta dol- 
gozom. Jelenleg a 4.b 
osztálynak vagyok az 
osztályfőnöke.
Férjemmel Nagyková- 
csiban élünk, három  
felnőtt gyermekünk 
és négy unokánk van.
Szeretek tanítani, 

gyermekekkel foglalkozni, ez a legszebb és 
leghálásabb hivatás, mely osztályrészemül 
jutott. Számomra a tanítás, tanulás, nevelés, 
az ismeretek átadása, az értékteremtés, 
értékmegőrzés, hagyományőrzés, múltunk 
tisztelete, a hazaszeretet, a természet és a 
művészet szeretete, mind olyan értékek, melyek 
életem és pályám meghatározói.
Az iskolaérett gyermekek, nagy izgalommal, 
érdeklődéssel, várakozással készülnek az 

iskolába, fontos, hogy ne féljenek az előttük álló 
változástól. Az első osztályban szerzett élmények 
meghatározóak, ezért is fontos a velük való 
törődés és foglalkozás.
Amennyire lehet, készítsék fel őket, meséljenek 
és meséltessenek, tanuljanak dalokat, verseket, 
mondókákat, ezáltal fejlődik szókincsük és 
fantáziájuk. Lehetőleg a gyerekek ne a képernyő 
előtt üljenek, kérem, próbáljanak olyan minőségi 
időt gyermekeikkel eltölteni, ami jó alapot teremt 
az iskolakezdéshez.
Elsődleges feladatomnak tartom, hogy az óvoda 
és az iskola között zökkenőmentes átmenetet 
teremtsek a kis elsősök számára. Kiemelném a 
játékosság és a fokozatosság elvének biztosítását, 
a szeretetteljes, vidám légkört, az esztétikus 
tantermet, melyek biztosításával oldani tudom 
szorongásukat és átsegítem őket az első napok 
izgalmán és a tudás élményéhez juttassam őket.
Az első iskolai tapasztalatok meghatározóak, 
ezért lényegesnek tartom, hogy tanítványaim 
jól érezzék magukat az osztályközösségben. 

Türelemmel, sok játékkal, játékos feladatokkal 
igyekszem mindent megtenni, hogy 
zökkenőmentes legyen az iskolába való 
beilleszkedés és a rám bízott gyermekek derűs, 
nyugodt, szeretetteljes légkörben tanuljanak, 
fejlődjenek. Fontos egymás elfogadása, 
szeretete, tisztelete. Kiemelném a tanítás során 
az ismeretek sokoldalú, változatos módszerekkel, 
munkaformákkal történő közvetítését, a 
motiválás fontosságát, a differenciálást, az 
olvasás megszerettetését.
Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal 
forduljanak hozzám, mert úgy gondolom, a 
gyermek fejlődését együtt gondolkodásunk és 
cselekvésünk segíti a legjobban.
A jövőben is az odaadó, fegyelmezett, 
következetes, szeretetteljes munkára építek.
Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek 
gyermekük tanításában, világképének 
formálásában, értelmük kibontakoztatásában.
Szeretettel várom a leendő elsős kisdiákokat!
Üdvözlettel: Móni néni
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Farsang a felsőben
Idén a farsang sem a szokványos módon zajlott az iskolánkban. A tanárok 
örültek, hogy nem kellett egész januárban a táncpróbák során felpörgött 
kamasz gyerekek lecsillapítására újabb és újabb stratégiákat kidolgozniuk. 
A diákok többsége viszont szomorú volt, hiszen ez igazán az ő napjuk: 
kedvük szerinti zenére táncolhatnak és büszkék lehetnek a közösen elért 
sikerre! Ez egy igazán osztályközösséget összekovácsoló program! Utána 
pedig a várva-várt diszkó! De idén ez csak álom maradt!
Ezen a délutánon nem találkozhatott az egész felső tagozat valóságosan, 
de a technika segítségével mégis megmutathatták egymásnak jelmezeiket, 
rövid jeleneteiket, koreográfiájukat. A vállalkozó szellemű osztályok a 
meet-re csatlakozva bepillanthattak egymás osztálytermeibe. Ezt követően 
kedvükre beszélgethettek, játszhattak külön-külön az osztályok. Nem volt 
az igazi, de ezekben a közös programokban szegény időkben igazi felüdülés 
volt ez a kötetlen, laza együttlét. Köszönet az osztályfőnököknek!

Hanula Krisztina
osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Farsang az alsó tagozaton
Február 10-én ünnepeltük iskolánkban a farsangot. Mint azt elődeink is 
tették, a tavaszt várva maskarába, álarcokba bújtunk, s mókázva, tréfálkozva, 
hangoskodva próbáltuk meg elűzni a telet. 
A vírushelyzet miatt most csak szűk körben, osztályon belül ünnepeltünk. 
Sajnos elmaradt az eddigi hagyomány, hogy az összes alsó tagozatos 
gyermek a tornateremben bemutassa a jelmezét, s ezután együtt járjuk 
a moldvai néptáncokat. Az osztályokon belül ki-ki máshogy farsangozott. 
Voltak, akik farsangi dalcsokorral, vidám énekekkel űzték el a telet, voltak, 
akik ügyességi játékokkal , mókás versenyekkel készültek, s több osztályban 
a gyerekek saját verset írva mutatták be a jelmezüket az osztálytársaiknak. 
A zene, a tánc sehol sem maradt el, s a kötelezően hordott maszkok is 
jelmezekké váltak – még ez sem tudta letörni a jókedvünket. 
Nagyon sajnáltuk, hogy nem láthattuk minden osztály jelmezét, kicsit el 
voltunk szigetelve egymástól, de nagyon kellett már ez a fesztelen, játékos 
délelőtt a lelkünknek, s mindenki mulathatott egy kicsit, hogy ezután 
le tudjunk csendesedni, s újult erővel, tavaszi lendülettel folytassuk a 
mindennapjainkat, gyerekek és tanítóik egyaránt. 

Kuti Tünde tanító

Ebben a bezártságban nagyon hiányzik a tanári karnak a közös 
együttlét és a kötetlen szakmai megbeszélések lehetősége. Ezért vettük 
örömmel a budakeszi HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ munkatársainak a felajánlását, hogy kiscsoportban – a 
járványügyi szabályokat betartva – tréninget tartanak a tanároknak. 
Február 12-én, a nevelésnélküli munkanapon egy jó hangulatú 
csapatépítő programban volt részünk. Új módszereket, játékokat 

tanultunk, illetve motivációt erősítő, konfliktuskezelést segítő, 
asszertív kommunikációt tanító órákon vettünk részt. Ezen kívül 
megismerkedtünk az iskolai szociális segítő munkatárssal is, aki 
hamarosan rendszeres jelenlétével is támogat minket.
Köszönjük a HÍD szakembereinek ezt a hasznos programot!

Az iskola vezetősége

Beszámoló a pedagógus tréningről
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Mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez  
   tartozunk,
mert kell egy hely, hol néha másról álmodunk.
/A padlás - Itt vagyunk (Nyitány)/
A Kispatak Óvoda  hosszú folyosója híres arról, 
hogy minden kiszögellésben találunk pihenésre 
csábító kis kuckókat. „Normál üzemmódban" 
délutánonként itt bújnak össze néhány percre 
szüleikkel az ovisok vagy várakoznak a külön 
órákra.

A Levendula csoportszoba előtt ezidáig egy 
raklap bútor várta a gyerekeket, a kis asztal 
és a hozzá tartozó négy kis szék lehetőséget 
nyújtott rajzolásra, de alacsony mérete miatt 
nem túl kényelmes, hosszabb ideig üldögélni.

Egy februári reggelen titkokat rejtő mosolygós 
tekintetekkel találkoztam, és bizony amint a 
csoportszobához értem hatalmas meglepetés 
fogadott! Mesés kis pihenőrészt kaptunk 
ajándékba, ahol lehetőség nyílik mesekönyv 
nézegetésre, beszélgetésre, ábrándozasra. 
Az ajándékba kapott pihe puha kényelmes 
kanapékat, a gyerekek azonnal birtokba is 
vették, sokszor ülnek ki napközben is picit 
heverészni, mesekönyvet nézegeti vagy 
beszélgetni. 
Nagyon köszönjük az adományozó családnak, 
hogy ránk gondolt egy ilyen hihetetlen értékkel. 
Külön köszönet a rendkívüli esztétikumért és a 
patyolat tisztaságért. 
Most már van egy hely!

Kell egy hely...
Horváth-Meszes Bettina  
óvodapedagógus Levendula csoport

Mostanában nagyon 
másként kell szer- 
veznünk életünket az  
óvodában. Program- 
jaink zöme elmarad, 
vagy zárt kapuk 
mögött kerül meg- 
valósításra. A korábbi 
évek egyik kedvelt jeles 
napja volt a Medve 
hét, ahol számtalan 
játék és élmény várta 
a családokat az óvoda 

belső tereiben, folyósókon, csoportokban, 
sószobában, szinte mindenütt. Munkatársaink 
szerették volna, ha ebben a zárt világban kicsit 
másként nyitunk ablakot az ébredező mackók 
világába. Így vált valósággá az online mackó 
kiállítás javaslata.
Szívből köszönjük, hogy ilyen sokan részt 
vettek részt tárlatunk szervezésében és 
megvalósításában. A Molnárné Váradi 
Erzsébet, Böbe néni, Kolozsvári Anna Krisztina 
és Várfoki Gabriella Júlia óvodapedagógusok 

ötlete alapján létrejött kezdeményezés nagy 
sikert aratott a kispatakos családok körében. 
Számtalan fotó és történet érkezett a családok 
brummogó kedvenceiről.
A februári jeles napot követően összeült a 
„Mackó-Zsűri", melyhez a legautentikusabb 
helynek a Kaszáló utcai óvoda előterében 
berendezett Maci szekrény bizonyult. Sorra 
vették kollégáink a beküldött képeket, oly- 
kor kacagtak a mackó képek báján, olykor meg- 
hatottan olvasták az öreg macik történetét. 
Hosszú töprengést követően megszülettek 
az eredmény a legidősebb mackó díjára, 
ahol egy 46 éves mackó nyerte el a fő díjat.  
A legapróbb mackó díjazottja mindösszesen 2 
centiméterre nőtt. Díjaztuk a legtöbb mackó 
gazdáját, továbbá egy 160 centiméteres óriás 
mackó tulajdonosát is. A legkülönlegesebb 
mackó arról vált nevezetessé, hogy gazdája 
bőröndjében világjáró maci címet is kaphatott 
volna, annyi felé járt már.
Minden kis díjazottunk és dobogós résztvevőnk 
mackós oklevelet kapott, valamint egy 
kollégáink - Tóthné Orosz Andrea, Szász Mária 
és Tóth Mária - által készített textil maci bábot.
Az online mackó kiállítás a kispatak.hu 
oldalon március végéig még megtekinthető.

Mackó kiállítás
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A gyerekek intézményben történő étkezésének 
tervezése és megvalósítása rendkívül szép, 
de egyben hihetetlenül nehéz szakmai 
feladat is. Hálás munka, mert részt vehetünk 
a gyerekek testi fejlődésének támogatásában 
és kiegészítjük az otthoni táplálkozást. Nagy 
kihívás, mert egyszerre kell megfelelni a 
törvényi előírásoknak, a higiénés szabályok- 
nak, az élelmezésegészségügyi rendnek, az 
egészséges táplálkozás követelményeinek, 
a diétás előírásoknak, a gyerekek ízlésének-
szokásainak és a szülők elvárásainak, továbbá 
a közétkeztetési-közbeszerzési pénzügyi 
kereteknek. 
A közétkeztető (Elamen Zrt.) óvodánkban az 
alábbi étkezéseket biztosítja: tízórai, ebéd és az 
uzsonna. Egy étlap összeállításánál számtalan 
szempontot kell és szükséges figyelembe 
venni. A szakértők ajánlását, az EMMI 
rendeletét összhangba kell hozni a gyermekek 
általános és egyedi táplálkozási igényeivel. 
A rendelet tartalmazza az egy adagra 
vonatkozó felhasználandó nyersanyagok 
mennyisségét az adagolási útmutatót, továbbá 
a korcsoportonként megengedett napi 
sóbevitelt is. Meghatározásra kerülnek egyes 
élelmiszerekre, élelmicsoportokra vonatkozó 
előírások tíz élelmezési napra, egy főre számítva 
Pl. 10 napon belül hányszor lehet tésztát, húst, 
rizst, ízesített tejkészítményt, vajat, margarint stb 
adni. Azt is előírja a központi szabályozás, hogy 
egy megadott idő-intervallumban hányszor 
kell különböző nyersanyagot adni pl. halat, 
szárazhüvelyeseket, olajos magvakat, teljes 
kiőrlésű gabona alapú élelmiszert, gyümölcsöt, 
zöldséget. Figyelni kell a változatossági 

mutatóra, ami azt jelenti, hogy 2-szer 10 nap 
alatt (tehát négy hétig) ne ismétlődjenek 
az ételek. Egy menü sor megtervezésekor 
figyelembe kell venni a közétkeztető hűtő ka- 
pacitását, a konyhai személyzet létszámát, a fő- 
zőkonyha műszaki adottságát és, hogy a nyers- 
anyagot mely napon tudják beszállítani a 
főzőkonyha számára. Azt is mérlegelni kell, hogy 
az elkészített ételt az előírásoknak megfelelő 
hőmérsékleten tudják szállítani és a fogadott 
intézményekben megoldott legyen a melegen 
tartás. (Pl. rakott ételt nehéz melegen tartva 
szállítani és a tálaló konyháknak biztosítani 
kellene az újra melegítés lehetőségét.) Fontos, 
hogy a tálaló konyhákban az ételek átvétele és 
melegen tartása az előírásoknak megfeleljen. Ez 
a Kispatak Óvodában tökéletesen megoldott.
Az óvodai étkezések térítési díja két részből 
tevődik össze. A teljes összeg soha nem jelenik 
meg a szülő által fizetett számlán. Ennek oka, 
hogy a fenntartó Nagykovácsi Önkormányzat 
jelentős összeggel járul hozzá a közétkeztetési 
kiadásokhoz. A szülő által fizetett 530 Ft/napi 
díjon felül 405 forintot tesz hozzá a fenntartó 
minden gyermek esetében. Az ingyenesen 
étkezők esetében (gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményét igénybe vevő családok), a teljes 
összeg megfizetése alól mentesül a szülő, azt a 
fenntartó és az állam finanszírozza.
Miért fontos, hogy reggelizve induljanak 
apróságaink az óvodába? Jó tudni, hogy 
közintézményeinkben nem reggeli várja 
a gyerekeket. Elnevezése és időpontja is a 
tízórainak felel meg, hiszen reggel 8.00-9.30-
ig van lehetőségük óvodásainknak az étel 
elfogyasztására. Sokszor elmerülnek a játékban, 

feladatokban és csak pár falatot esznek, sietnek 
vissza a társaikhoz. Az ebédig ez sok idő, 
főleg, ha éhgyomorra indulnak el otthonról. A 
délelőtti gyümölcsfogyasztás – mely a tízórai 
és az ebédidő között történik a csoportokban 
– nem pótolja a bőséges otthoni reggelit vagy 
az óvodai tízórait, de fontos az egészséges 
táplálkozás minősége szempontjából. 
Köszönjük a szülőknek, hogy támogatják 
óvodánkat a friss és tápláló gyümölcsök, 
zöldségek kínálatában.
A közétkeztetésben dolgozni hatalmas kihívás 
és mindig megújulást igénylő feladat. Fontos, 
hogy partnerek lehessünk gyermekek otthon 
étkezésének kiegészítésében, ahol a családban 
a kicsik már minél többféle nyersanyagot 
megismertek és fogyasztottak, és nem a 
közintézményben találkoznak először ezekkel 
az ételekkel. A közös étkezések és ételkészítés 
nem csak egy jó családi program, hanem közös 
beszélgetésekre, tanulásra is alkalmat ad. 
Kollégáim közül többen ugyanazt az ebédet 
fogyasztják, amit a gyerekek. Naponta 
igyekszünk ízlelés általi minőségellenőrzést 
végezni, hogy pontos képünk legyen 
a gyerekek számára is elkészült étellel 
kapcsolatban. Kritikusak vagyunk, de fontosnak 
tarjuk, hogy pozitív tapasztalatainkat is 
továbbítsuk a közétkeztető felé. Rugalmassága 
és azonnali intézkedése fontos szempont az 
együttműködés tekintetében.

Közétkezés a szakember szemszögéből
Juhász Rita óvodai élelmezésvezető, dietetikus
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Könyvajánló – Magyar Judit
Újonnan beszerzett könyveink megtalálhatók az oregiskola.hu oldalon, 
a Könyvtár fül alatt, és hogy segítsünk Olvasóinknak a választásban, a 
könyvborítókat le is fényképeztük, illetve a frissen megvett könyveket 
bal oldalon fel is soroljuk címmel és szerzővel – külön a felnőtteknek és  
gyerekeknek szóló műveket.
E havi könyvajánlónk mindegyik kötete abban támogat minket, hogy a 
változást ne ijesztőnek vagy korlátozónak lássuk, hanem a megújulásra 
és újjászületésre való esélynek. „Aki nem újul meg időről időre, az máris 
a halál útjára lépett, hiszen az élet folytonos áramlás és változás. Életünk 
lehetőségei nincsenek előre rögzítve, meglephetjük még saját magunkat 
is. Jobban szeretjük, amikor mi magunk döntünk az időzítésről, de ha már 
úgy hozta az élet, vegyük a kezünkbe az irányítást.” (Verena Kast)
Ezt boncolgatja Csernus doki a Főnixben, hogy ha elég bátrak vagyunk, 
és átírjuk a régi mintáinkat, megszokásainkat, szabadon szárnyalhatunk 
az új felé.
Életünk mellékszereplőiről kiderül Polus Enikő tartalmas, alapos 
művéből, hogy nélkülözhetetlenek a minket formáló történésekben, 
sőt néha sorsformáló erővel bírnak, és egyben mi magunk is ilyen sze-
repet töltünk be mások életében. A gyerekkori meséinken és az alkotá-
son keresztül a művészetre is nagy hangsúlyt fektet a szerző. Interaktív 
személyiségfejlesztő könyv, érdemes többször elővenni.
Bill Bryson népszerű szerző, aki eddigi könyveiben külső környezetün-
ket elemezte, most pedig a testünk kerül górcső alá – frappánsan, csat-
tanósan elénk tárva a néha meghökkentő tényeket: milyenek is vagyunk, 
hogy működünk valójában. 

A gyerekkorban átélt traumákról sok szó esik manapság, hiszen feldol-
gozásuk mikéntjén múlik a felnőtt életünk minősége. A Ketrecbe zárt fiú 
pszichiáter írója érdekfeszítő, szívszorító eseteken keresztül hoz példákat 
a gyógyulás lehetőségeire, mikéntjére.
Almási Kitti és Bagdy Emőke népszerű és keresett könyvei most nálunk 
is olvashatók, várjuk Olvasóink kéréseit a konyvtar@nagykovacsi.hu  
e-mail-címen.

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

Könyvajándéknap 2021 – Célba értek  
az Öregiskolában gyűjtött könyvajándékok 
Dienes Beáta
2021-ben első ízben csatlakozott az Öregiskola a Nemzetközi Könyv- 
ajándéknap programhoz. A február 14-re eső jeles nap célja, hogy ezen a 
napon minden gyerek kapjon egy könyvet ajándékba, ezzel is segítve a 
gyerekek könyvekhez való hozzáférését.
Az Öregiskolában az ajándéknapra készülve 2021. február 8-12. között 
gyerek- és ifjúsági könyveket gyűjtöttünk a Wesley János Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium (1086 Budapest, Dankó utca 11.) számára. Ne-
hezített terepen mozogtunk, hiszen egyrészt a járványügyi korlátozások 
miatt maga az intézmény zárva van, tehát a könyveket csak az intézmény 
bejáratánál tudtuk fogadni, másrészt ez a hét volt az idei tél 
leghidegebb időszaka, így aki csak tehette, nem mozdult ki az 
otthonából.
Nagy örömünkre végül a zord időjárás sem szegte kedvét az ada-
kozóknak! Mint- 
egy 250 darab,  
gyerekkézbe kí- 
vánkozó, minő- 
ségi könyv érke- 
zett az Öregisko-
lába az egyéni, 
és csoportos fel- 
ajánlásoknak kö- 
szönhetően. 
Például a Nagyko-
vácsi Általános 
Iskola két külö- 
nösen aktív osz- 

tálya, az 1. d és a 4.c, egy-egy osztálynyi könyvajándékkal érkezett 
hozzánk, amit az 1. d-sek még saját kezűleg készített könyvjelzőkkel is 
kiegészítettek az ismeretlen megajándékozottak részére. Köszönjük 
az osztályok pedagógusainak, hogy felhívták a gyerekek figyelmét az 
adakozás lehetőségére, köszönjük a gyerekeknek, hogy időt szántak a  
könyvajándékok kiválasztására és a könyvjelzők elkészítésére, és köszön-
jük természetesen a gyerekek mögött álló szülőknek is, hogy a háttérben 
asszisztáltak ennek a szép gesztusnak a megvalósulásához!
A beérkezett könyveket az Öregiskola munkatársai gondosan szétválo-
gatták leendő olvasóik – az óvodások, a kisiskolások és a kamaszok – 
számára, majd az adományokat elszállítottuk a józsefvárosi Wesley János 
Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola központjába, ahol nagy örömmel 
fogadták a csodálatos könyvekkel teli dobozokat!
Hálás köszönet mindenkinek, aki részt vett a Könyvajándéknapi akcióban!

Adománykönyvek válogatas az Öregiskolában Könyvajándékozó osztály 1. d Átadás
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg, érdeklődtünk hogy telnek a napjaik, hogy élik 
meg a bezártságot, vannak-e új alkotásaik ötleteik, vagy mit ajánlanak a régebbi előadásaik alko-
tásaik közül.

Művészbejáró 10.
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta sorozata

SZILÁGYI ERZSÉBET  
szobrász, ötvösművész  
Kedves Tünde, kedves nagy- 
kovácsi „Szomszédaim"! Na- 
gyon köszönöm az érdek- 
lődést, és a felkérést, hogy me-
séljek pár szót magamról, alko-
tásaimról és a „karanténban" 
töltött időszakomról.

Az egyetem óta szabadúszó művészként 
dolgozom. Alkotói munkámat nem a klasz- 
szikus módon befolyásolta a gazdasági 
válság, illetve a covid járvány. Itthoni min- 
dennapjaimat ugyanúgy élem, mint karan-
tén nélkül. Kislányom, Terike szerencsére 
mehet a Kispatak óvodába és Farkas fiam a 
kastélyban működő Kisiskolába, így tudok  
itthon dolgozni. Sajnos a pandémia mi-
att nem tudtam elmenni egy Iráni és egy 
Brüsszeli alkotótáborba és egy pekingi 

kiállítást is vissza kellett utasítanom, de itt- 
hon is van elég teendő (a kert szépítéséig 
én sem fogok mostanában eljutni). Kis-
plasztikákat, díjakat, sport érmeket készítek,  
többek között a Béres gyógyszergyárnak, 
a Transzplantációs Alapítványnak, én ké- 
szítem a Hégető Honorka díjat is. A pan-
démia előtt avatták Mátraszőlősön egy ’56-
os emlékművemet és egy I. világháborús 
emlékművet is. Itt a faluban is van pár kül-
téri alkotásom, kerti szobrom. Három éve 
kezdtem el textilképeket készíteni (racka 
bundát és racka pergament is használok az 
alkotásaimhoz). Az egyik sorozatom témája 
a tüdő, a lélegzés, születés; még a pandémia 
előtt kezdtem el, nem is gondoltam, hogy 
ennyire ráéreztem ezzel a témával. Ez a so-
rozat, – amit addig kiegészítek új alkotások- 
kal – lesz látható nyáron a Visegrádi Palo-
tába tervezett kiállításomon. Ezt a nagy- 
szabású kiállítást megelőzi egy kisebb, de 
meglepőbb kiállítás, ahol a képzőművészet és 
az informatika fúziójából születnek új művek. 
A honlapom gondozására még a karantén 
alatt sem jut időm, de az oldalról letölthető 
a katalógusom. (www.szilagyierzsebet.hu)

Ómama  
(bronz portré szobor)

Kozmikus lélegzet  
(újrahasznosított  
textilszálakból,  
varrva hurkolt  
technikával)
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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. Koltay Angéla 2021. március 30., 31.  
és április 1.-én

Dr. Kádár-Németh Krisztián 2021. március 31.,  
április 1. és április 6.-án

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:
március 5.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
március 12.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András 
március 15.  Munkaszüneti nap 
  Nemzeti ünnep Budakeszi orvosi ügyelet 
március 19.   
  8–12-ig Dr. Koltay Angéla
március 26.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
április 2.  Munkaszüneti nap 
  Nagypéntek Budakeszi orvosi ügyelet
április 5.  Munkaszüneti nap 
  Húsvét Budakeszi orvosi ügyelet

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

Áron András, Bendegúz, Cecília,  
Hanga, Jonatán, Kristóf, Zoé
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Nekem személy szerint az egyik kedvenc boltom Nagykovácsiban. Innen 
soha nem lehet üres kézzel távozni. Szeretem, hogy szinte minden vásárlót 
nevén szólítanak, hogy mindig van egy jó ötletük, egy jó receptjük, hogy 
éppen mi kerüljön az asztalra. E havi ismeretlen ismerősünk – Bánkuti Zoltán 
a Zozy Húsbolt tulajdonosa.
Zoli igazi őslakos – sváb család gyermeke, születése óta él Nagykovácsiban. 
Ahogy ő cseperedett, úgy fejlődött Nagykovácsi is. Felnőttként látta, hogy a 
kibővült lakosságnak megváltoztak az igényei is, azonban a jó sváb ízvilágra, 
és a minőségi húskészítményekre továbbra is nagy kereslet mutatkozik.
Édesanyja – Elvira, korábban élelmiszerboltként működtette a mai üzletet. 
Zoli kezdő kereskedőként ott nyitott egy kis húsrészleget. Mikor édesanyja a 
visszavonulás mellett döntött, a teljes boltot elfoglalták a húsok, felvágottak, 
és egyéb húskészítmények, ezzel megvalósítva régi álmát, egy igazi, békebeli 
húsboltot. 
Van itt minden finomság: házi hurka, kolbász, füstölt áru, tepertő, sváb májas, 
és minden mi szem-szájnak ingere. Egyszerűen soha nem tudok úgy eljönni, 

hogy egy „picit még ebből vagy abból” ne 
kérjek. A grill kolbász a nyári partik kötelező 
eleme, a tepertőkrém fenséges, télen a 
házi hurka és kolbász kötelező eleme a heti 
menünek. 
A tulajdonos elkötelezett kereskedő. Szeret 
az embereknek jó minőséget készíteni, 
szereti hallgatni a visszajelzéseket, 
kéréseket. Hamar rájött, hogy a sváb 
ízvilágot és a minőségi húskészítményeket 
saját magának kell előállítania, ezért egy 
saját húsüzemet alakított ki a bolt mögött. 
Gépeket vásárolt és folyamatosan bővíti 
az üzemet, hogy minél szélesebb legyen 

a saját termékek palettája. Nagypapája 
unokatestvére – Mandl Péter bácsi a 
mai napig eredeti sváb receptekkel 
segíti a tökéletes sváb ízvilág elérését. 
Folyamatosan újabb és egészségesebb 
termékeket alkotnak, hogy vevőiket 
megfelelően ki tudják szolgálni.
A boltban mindig családias légkör 
uralkodik. Tomi már több, mint 18 éve 
dolgozik itt, szolgálja ki a település 
lakosságát. Erika 15 éve oszlopos tagja a 
csapatnak. Őket sokan ismerhetik, hiszen itt élnek családjukkal a településen. 
Lacika és Melánia 5 és 2 éve csatlakoztak a kis csapathoz.
A Zozy húsboltnak és minőségi termékeinek már híre ment a környéken is. 
Sokszor olvasok a közösségi oldalakon olyan bejegyzéseket, hogy ha igazi jó 
sváb húsárut szeretne valaki vásárolni, akkor menjen ki Nagykovácsiba, és 
keresse a Zozy húsboltot. A tulajdonos személyes története is ezt támasztja 
alá: „Feleségem unokatestvére síelni ment a gyerekekkel Olaszországba, 
ahol egy kedves házaspárral találkoztak és összebarátkoztak.  A gyerekeket 
megkínálták füstölt kolbásszal, 
akik a sípálya alján jó ízűen ették 
a már ismert magyar kolbászt. A 
beszélgetés során kiderült, hogy 
Nagykovácsiban vették a Zozy 
húsnál.”
Ha szeretnének valami igazán 
finom, minőségi húsárut enni, 
vagy egy gyönyörű sonkát 
rendelni húsvétra, mindenképp 
térjenek be Zozyhoz, biztosan 
nem fognak üres kosárral távozni. 

Ismeretlen ismerősök – Zozy Húsbolt
Szemesy Barbara – alpolgármester

Rendszeresen előfordul, hogy a főutcán szabálytalanul par- 
kolókat büntet a közterületfelügyelő vagy a rendőr. Máshol meg 
az üzlettulajdonosok nem engedik parkolni az autósokat, csak 
ha náluk vásárolnak. Hogyan lehet parkolni a főutcán az üzletek 
előtt?  
Jelenleg Nagykovácsi egész területén, a közterületeken, így a Kos-
suth Lajos utcán is, a KRESZ szabályainak, a táblák rendelkezéseinek 
betartásával, szabadon és ingyenesen lehet parkolni, függetlenül 
attól, hogy az adott parkoló melyik üzlet előtt helyezkedik el és azt 
ki építette ki.
Nem vonatkozik ez a magántulajdonú, ún. belső parkolókra – pl. a 
CBA melletti, vagy a festékbolt-pékség mögötti területre – ahol csak 
az adott ingatlanon lévő szolgáltatásokat igénybevevők várakozhat-
nak. 
Kérjük ugyanakkor autós társainkat, hogy felelős magatartással 
segítsék a helyi vállalkozásokat és az üzletek előtt csak a legszük-
ségesebb ideig és lehetőleg az ott történő vásárlás céljából várakoz-
zanak, ezeket a területeket ne használják P+R parkolásra.
A főutca rendbetételét követően, a vízelvezetés, a parkosítás és a 
parkolóhelyek kialakítása után az önkormányzat megfontolja – a 
P+R területek növelése mellett – az ún. „tárcsás”, korlátozott idejű 
várakozási övezet kialakítását, Budakeszihez, Budaörshöz, vagy akár 
Hűvösvölgyhöz hasonlóan.     

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




