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Minden település életében nagy jelentőséggel bír a helytör-
ténet, annak feltárása. Ebben mi itt, Nagykovácsiban apró lé-
pésekkel haladunk, de egy jelentős, meghatározó korszaknak 
méltó emléket állíthatunk a nemrégiben megnyílt német 
nemzetiségi emlékszobával, a Kossuth L. u. 64-ben.
Sokat hangoztatom a stratégiai együttműködés fontosságát, 
mert hiszem, hogy így tudunk értéket teremteni, így tudunk 
egyről a kettőre haladni. Erre nagyon jó példa ennek az épü- 
letnek a létrehozása, de ha jól belegondolunk, az egész épü- 
letegyüttes megvalósítása is. Hiszen már a zeneiskola épülete 
is a Nagykovácsi Zenei Alapítvány, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata és nagykovácsi magánszemélyek, a szülők 
kooperációja eredményeképpen valósulhatott meg. Most ha-
sonló történt: a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzata és nagykovácsi magánszemélyek közreműködése révén valósulhatott 
meg a helyi svábok régi álma, hogy legyen egy saját helyiségük, közösségi terük. És ez csak az 
első lépés, közösen kívánjuk tovább fejleszteni ezt a teret, úgy alakítani, hogy a Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai mellett minél több nagykovácsi ember számára értéket teremtsünk és 
lehetőséget biztosítsunk a használatára. 
Köszönöm a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az in-
gatlanrészt erre a nemes célra rendelkezésre bocsátotta és azt is, hogy anyagi hozzájáru-
lásával támogatta az emlékszoba megvalósulását, valamint köszönöm a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjainak az aktív részvételt, a sok munkát, amivel ismét értéket teremthettünk 
közösen itt, Nagykovácsiban. 
Kívánom, hogy az emlékszoba mindig élettel legyen tele, szilárd alapot biztosítson a Nagyko-
vácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, ahova jó betérni, ahol jó együtt lenni, ahol 
jó megpihenni, de ahol jó együtt újra tenni a közös célokért is. 
Én itt leszek, ígérem, továbbra is számíthatnak rám – polgármesterként, vagy ránk – a képviselő-
testület tagjaiként, és ránk – az egész családunkra, ahogy eddig, úgy a továbbiakban is. 
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, szeressék, óvják, fejlesszék tovább ezt a kis he-
lyiséget, hogy Nagykovácsi helytörténetének ékszerdobozává válhasson és sok-sok év múlva 
is büszkén tekinthessünk rá és mutathassuk meg az ide látogatóknak az együttműködésünk 
szép eredményét. 
(További részletek a 8. oldalon.)

Német nemzetiségi  
emlékszobát avattunk
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

Grégerné Papp Ildikó jegyző fogadóórája     dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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

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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 
Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu  101 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
Halbauer Nikolett halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu  130 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Önkormányzati hírek

Közös érdekünk a tiszta környezet, a környezettudatos gondolkodás és a 
természetvédelem iránti elköteleződés. Ez az akció is segít ebben. 
Köszönjük minden kisebb-nagyobb lelkes csapatnak és a civileknek, hogy 
csatlakoztak az idei mozgalomhoz, hogy közösen tisztítsuk meg szűkebb 
környezetünket.
A NATÜ az akciót követő hétfőn  összegyűjtötte a kihelyezett TeSzedd! 
zsákokat. Az idei akció keretében jóval nagyobb mennyiséget 
gyűjtöttek össze az önkéntesek a település területéről, mint az 
elmúlt években (2015: kb. 9 m3, 2016: 8 m3, 2017: 4 m3, 2021: 12 m3).  

A beszámolók alapján főként a nagyobb darab – autógumi, építési 
törmelék, csomagolóanyag – hulladékok száma szaporodott meg 
és a pandémia miatt elmaradt tavalyi szemétgyűjtés is oka lehet a 
megnövekedett mennyiségnek. 
Az összegyűjtött hulladék további elszállításáról és az ártalmatlanításáról 
a TeSzedd! szervezők gondoskodnak. 

Köszönjük minden szervezetnek és lakosnak, akik az idei TeSZedd! 
alatt megtisztították településünket: Nagykovácsi Általános Iskola, 
Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület – NUSE, Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskola – NAMI, Nagykovacsi Rugby Club, Összekovácsoló 
Egyesület, Szépkovácsi Egyesület, Nagykovácsi Természetvédők –  
NATE, Vizsla SE, NATÜ, Virágos Park Egyesület, Gróf Tisza István Nem- 
zeti Kör.

TESZEDD!  
ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT!
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Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy október hónap végén kiküldésre kerültek a fize-
tési felszólítások, azon adózóknak, akiknek hátraléka keletkezett, utána pe-
dig novemberben megkezdődnek a behajtási eljárások.     
Az adótartozással kapcsolatban kérdéseiket az ado@nagykovacsi.hu-ra 
jelezzék, vagy telefonos elérhetőségeinken.
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 
telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati 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 fo- 
gadjuk. 

Adóbefizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az 
összeget külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Gépjárműadó számlaszám:  11600006-00000000-10678059 (csak a hát- 
ralékot kell ide fizetni, a 2021 évi gépjárműadót a NAV-nak kell fizetni!)
Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztály-
hoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtat-
ványon az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a 
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezett- 
ség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulaj-
donosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenfor-
galmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása,  
adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behaj-
tások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.

A Képviselő-testület október 21-én munkaterv szerinti rendes testü- 
leti ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen  
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtt össze-
foglalta az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit. 
A nemrégiben lezajlott közmeghallgatásról több kommunikációs csa-
tornán keresztül kaphatnak tájékoztatást, akik nem tudtak az eseményen 
jelen lenni. Az Országfásítási Programban pályázaton elnyert 30 darab 
többször iskolázott fát még most az őszi időszakban az intézményeink 
udvarán, illetve köztereinken tudjuk elültetni. A Kossuth Lajos utca víz- 
elvezetési pályázatához közel 45 millió Ft összegű pótigényt nyertünk 
el, ezáltal a Száva és az Erdő utca vízelvezetése is megvalósulhat. Jó hír,  
hogy eredményes lett a Belügyminisztériumhoz benyújtott Erdő utcai 
járdaépítési pályázatunk is. 

A Képviselő-testület a napirend elfogadását követően jóváhagyta 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás bevezetése mi-
att a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 
12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. 

A települési térfigyelő kamerarendszer üzembehelyezése előtt szüksé-
gessé vált a kamerarendszer működtetésének jogszabályi környezetét 
helyi rendeleti szabályozással megalapozni, valamint az üzemeltetési, 
adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat szabályzatban rögzíteni. 

Döntés született a magáningatlanokon megvalósuló építkezések ese- 
tében a közutakra sár és hordalék felhordásának megakadályozására al-
kalmas ideiglenes útcsatlakozás kiépítésének elrendeléséről és ennek el-
maradása esetén a jogkövetkezményről. 

A testület megtárgyalta a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2020/2021. 
nevelési évéről szóló szakmai beszámolóját és a következő év munka- 
tervét, valamint megköszönte az intézmény dolgozóinak a magas 
színvonalú szakmai munkáját. 

Elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát. 

Pécel Város Önkormányzata jelezte a Fővárosi Agglomerációs 
Önkormányzati Társulásból 2021. december 31. napjával történő kiválási 
szándékát, melyet a testület határozatával jóváhagyott. 

A Képviselő-testület döntése alapján a Nagykovácsi Virágos Park Egyesü- 
let a helyi közösségépítő tevékenységére figyelemmel ismételten, 10 
éves időtartamra használatba kapta a Nagykovácsi Virágos sétány és a 
Lombos utca sarkán található önkormányzati tulajdonú ingatlanterü- 
letet.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elkészítette a zsámbéki és nagy- 
kovácsi medence teljes kerékpárút hálózati tervét, melyet a Képviselő-
testület a település saját kerékpár-hálózati terveként elfogadott. 

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérelmét a 
Képviselő-testület elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat megtételére, ezzel lehetőség nyílt a nemzetiségi 
önkormányzat számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által közzétett 
pályázaton való indulásra. 

Zárt előterjesztés alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem járul hozzá a Nagykovácsi 
Rákóczi u. 72. számú ingatlan vonatkozásában a HÉSZ és a Nagykovácsi 
külterület 028/5 Hrsz ingatlan tekintetében a HÉSZ és a TszT módosí-
tásának kezdeményezéséhez.

Tájékoztató önkormányzati döntésekről
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Dr. Újvári Zsolt a Nagykovácsi Képviselő-testület ügyrendi bizottságá- 
nak tagja, ügyvéd, családapa és közösségünk aktív tagja. Őt kérdezzük 
szakmai munkájáról, családi hátteréről és az olvasókat érdeklő aktuális, 
településünket érintő ügyekről.
Önt gyakorló ügyvédként milyen személyes motivációk ösztönözték 
arra, hogy elvállalja a bizottsági munkát?

A bizottsági munka nem volt 
ismeretlen számomra, hiszen 2002. 
és 2006. között Képviselő-testületi 
tag voltam a településünkön. 
Államigazgatási főiskolai és jogi 
egyetemi diplomával rendelkezem, 
ügyvédként dolgozom. Annak 
idején, az első önkormányzati 
választásokat megelőzően még  
a tanácsnál kezdtem dolgozni 
végigjárva a különböző osztá- 
lyokat, az iktatóban kezdtem. 

Ennek köszönhetően van rálátásom a helyi önkormányzati jogintézmény 
működésére. 2019-ben a választásokkor felmerült a nevem az ügyrendi 
bizottság külsős támogatása kapcsán, amelyet tisztelettel elvállaltam. 
Ön szerint ki alkalmas ma arra, hogy a település ügyeiben döntéseket 
hozzon és mit vállal ezzel a szereppel? 
A közszereplő olyan személy, aki közhatalommal és befolyással bír, 
aki a közéletet jelentősen befolyásolja. Ez a fogalom mára kiegészült 
azon személyekkel, akik ugyan közhatalommal nem rendelkeznek, de a 
nyilvánosságot önként választják. Így ezen személyekkel szemben elvárt 
a véleményekkel szembeni magasabb tűrési küszöb, amely azonban nem 
járhat a magán és családi életének, otthonának a sérelmével a Ptk. 2018. 
augusztus 1-i kiegészítése óta. Ezzel a kiegészítéssel a jogalkotó növelni 
kívánta a közszereplők magánszférájának a védelmét. 
Természetesen a fentiek vállalásán túl fontosnak tartom, hogy a közsze- 
replő személynek sokrétű tudással és kompetenciákkal is rendelkeznie kell: 
kompetens, hiteles, önismerettel rendelkező, jól kommunikál, elfogadható 
erkölcsök mentén és formában alkot véleményt. A közhatalommal 
rendelkező személyek esetében kiegészíteném a sort azzal, hogy a 
közösség a szó jó értelmében vezetőjének ismerje el. 
Mit gondol, mire van szükség ahhoz, hogy egy Képviselő-testület 
népszerű legyen? 
Szerintem az a fontos, hogy a választópolgáraink elégedettnek érezzék 
magukat. Hogy mi kell ehhez? Annak a kultúrája, hogy meghalljuk 
a hangjukat, hogy érezzék a partnerséget, amikor a problémáikat, 
elvárásaikat, fejlesztési ötleteiket kihangosítják, hogy az önkormányzatiság 
eszmeisége megvalósulhasson. Az eltérő álláspontok, a sokszínűség 
sokszor fejtörést okoz, szinte mindig jelentős többletmunkát jelent, de 
hiszem, hogy ezek fejlődést generáló tényezők lehetnek.
Egy település életében nagyon fontos szerepe van az ötévente választott 
Képviselő-testületnek, a polgármesternek és a folyamatosan működő 
polgármesteri hivatalnak. Ezek nem azonos fogalmak. A Képviselő-
testület az adott helyi önkormányzat legfőbb döntéshozó testülete. A 
polgármester az önkormányzat, mint jogi személy képviseletében jár 
el. A polgármesteri hivatal a helyi önkormányzat működési kereteit adja 
meg. Az apparátus kinevezett köztisztviselőkből áll, akiket a jegyző irányít, 
akinek a személyéről a polgármester dönt. Itt valósul meg a helyi dönté- 
sek előkészítése és végrehajtása. Ez azért nagyban összeolvad a hétköz- 
napi megítélésben. Így a Képviselő-testület megítélése, népszerűsége 
összefügg a hivatal és a polgármester megítélésével.
A választópolgárok által adott szavazat a bizalom jele és felelősséggel jár.  
A fent leírt jogintézménynek a feladata egy közös értékrend megszilárdí- 
tása és következetes képviselete, az aktuális igazgatási ügyek szakszerű 
intézése, településfejlesztési stratégia megalkotása, célok meghatározása 
és megvalósítása természetesen a jogszabályok betartása és betartatása 
mellett. A kérdésre a konkrét válaszom, hogy a népszerűséghez erre a közös 
és eredményes munkára van szükség, amelynek sikerét a választópolgárok 
ítélik meg.
Melyek az ügyrendi-bizottság feladatai és miért fontos, fontos-e a 
bizottság léte? 
Az ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati 
képviselők összeférhetetlenségének vizsgálata, valamint a vagyon- 

nyilatkozatok kezelése, nyilvántartása, őrzése. Mindemellett a bizottság 
fő feladata, hogy a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése során a 
szakterülete körében az eléje kerülő ügyekben állást foglaljon, javaslatot 
tegyen. Az ügyrendi bizottság a jegyző mellett kiegészítő jelleggel jogi 
szempontból vizsgálja a határozati javaslatokat. A bizottság természete- 
sen csak azon ügyekben tud állást foglalni, amely eléje kerül. Az ön- 
kormányzati működésben fontos a törvényesség betartása. 
Kérem mutassa be az olvasónak dr. Újvári Zsoltot. Milyen volt a gyer- 
mek- és fiatalkora, milyen a családi háttere és van-e hobbija?
Vidéki kisvárosban születtem és tanulmányaim során kerültem 
Budapestre. Itt ismertem meg feleségemet 27 évvel ezelőtt. 2000-ben 
költöztünk ki Nagykovácsiba. Egy erdő melletti, csendes utcában egy 
parasztházat vásároltunk meg, melyet felújítottunk, megőrizve annak 
eredetiségét és egységet alkotva a hozzáépülő új résszel, amely belesimul 
az erdő melletti közegbe. Erős kötődésem volt az erdőhöz, a csendhez, 
a nyugalomhoz, mert nagyszüleim a Kiskunsági Nemzeti Park közepén 
egy erdészházban éltek. Nagyapám erdész volt és 6 gyermeke közül 3 
szintén ezt a hivatást választotta. Gyermekként sokat sétáltam velük az 
erdőben. Így esett a választás az erdő melletti Séta utcára, ahol el tudtuk 
képzelni, hogy családot alapítsunk. Két fiúnk van, egy 16 és egy 14 éves. 
Fontos szempont volt, hogy a gyermekeink művészeti oktatásban is 
részesüljenek. A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti iskola által biztosított 
8 év zene és tánctanulás sok élményt adott nekünk, ezért köszönettel 
tartozunk nekik. Ügyvédként dolgozom és talán ezért is örömmel tölt el a 
kert gondozása, amely minden évszakban más-más arcát mutatja, hiszen 
a növények egymást követve, folyamatosan virágoznak. Büszke vagyok a 
18 éves cukorsüveg fenyőre, amely már elérte a 2 méteres magasságot. 
Rendszeresen úszom, és feleségemmel az Öregiskolában lévő társastánc 
tanfolyamra járunk közel 15 éve. Így természetes volt, hogy a fiaink is a 
Rézpatkóban táncoljanak. Hobbiként tekintek az általam baráti segítséggel 
felújított oldtimer Volkswagen T2-es lakóautóra, amely sok külföldi, családi 
nyaralás élményét adta nekünk. 
A Facebook a mindennapjaink része lett. Mi a véleménye az ott 
megjelenő stílusról, mit lehet tenni Ön szerint, ha valakit megsértenek a 
becsületében, amire mostanában egyre gyakrabban kerül sor?
A közösségi média egyre nagyobb teret foglal el az életünkben és 
megjelenik az egyének életében, valamint az intézmények működésével 
összefüggésben is. A felületek lehetőséget nyújtanak a szabad véle- 
ménynyilvánításra. Az ott megjelenő stílus hű tükörképe az egyén 
kultúrájának. A társadalmi együttélésnek vannak kialakult szabályai, 
melyet azonban nem minden esetben szabályoz a jog. A becsületsértés  
és a rágalmazás törvényi tényállását azonban már a Büntető Törvény- 
könyv határozza meg. A sértett a jogszabályoknak megfelelő módon 
feljelentést tehet. A büntetés kiszabása során – tekintve annak társadalmi 
veszélyességét – a bíróság ítéletében általában csak intézkedést hoz és 
ritkán szab ki büntetést, bár volt már erre gyakorlat a praxisomban.
Amennyiben a becsületsértés a közszereplői minőség megítélését 
érinti, azt mindig az adott ügyben egyedileg kell vizsgálni. A vizsgálat 
szempontjai az adott közéleti vita jellegéhez igazodnak. Ha a körülmények 
értékelésével az állapítható meg, hogy a közlés a közügyek szabad 
vitatásával függ össze, úgy értelemszerűen a közlés a véleménynyilvánítási 
szabadság nyújtotta magasabb szintű oltalmat élvez.
Közeledik az országgyűlési képviselők választása. Mit gondol mennyire 
fogja ez az itteni közéletet befolyásolni? 
Az országgyűlési választásnál mindenkinek megvan a joga, hogy sza- 
vazzon. Felelősségünk, hogy olyan országgyűlési képviselőre adjuk le a 
szavazatunkat, aki Nagykovácsi fejlődését is támogatni tudja. A kialakult 
eredményt követően már az adott körülményhez tudunk alkalmazkodni 
és ezen kereteken belül kell kialakítanunk, megkeresnünk a legkedvezőbb 
megoldásokat. Az azonban meggyőződésem, hogy a helyi közösségek 
saját maguk is sokat tudnak tenni a boldogulásukért. 
Végül, hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a közéleti 
szerepéhez?
Vállaltam, hogy az ügyrendi bizottság munkáját támogatom, ez a munka 
azonban nem jelent olyan mértékű megterhelést, mint a Képviselő-
testületi tagok munkája. Családom támogat ebben.

Ember a közszereplő mögött – Dr. Újvári Zsolt
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester



HIRDETMÉNY 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkor- 
mányzatunk megkezdte a „Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatának módosítása a lakó rendeltetéshez a telken belül 
elhelyezendő személygépjárművek számának meghatározása, 
valamint a Nagykovácsi Hrsz:4561/4; 4561/5; 4420/115 Vt-10 övezet 
– kiemelt fejlesztési terület – építési helyének módosítása céljából” 
című tervmódosítás egyeztetését.
Az egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 
42/A.§, illetve a 32.§ (6a) bekezdése c) pontjának cc) alpontja alapján 
ún. állami főépítészi eljárásban történik. Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagykovácsi Nagyközség 
településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017.
(III.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi 
rendelet) szerint tervkészítés előtt a lakosság és a partnerek 
észrevételt tehetnek. 
A partnerségi rendelet szerinti lakossági fórum a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Vhtv.) 156.§ és 157.§ értelmében elektronikus 
(település honlapján) úton is lefolytatható. Ennek során a véleményezők 
észrevételeiket nem személyesen, hanem postán, illetve emailen 
küldhetik meg.
A partnerségi rendelet 2.§-a szerint a tervmódosítással kapcsolatos 
partnerségi egyeztetésben az alábbiak vehetnek részt (a továbbiak- 
ban: partnerek):
a)   az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési és 

rendezési eszközök tervezésével érintett településrészen állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes 
személyek,

b)   az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfejlesz- 
téssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott 
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek,

c)   az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, 
működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

d)   az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert 
egyházak,

e)   az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező 
építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,

f)   a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek 
képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek 
nem minősülő, egyesületek helyi szervezetei (a továbbiakban: 
környezetvédelmi egyesület).

A partnerségi vélemények beküldésének határideje:  
2021. november 10. 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a meg- 
adott véleményezési időszakban csak a véleményezési terv- 
dokumentációval kapcsolatban lehet, a főépítészhez címzett, postai 
úton vagy elektronikusan benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott 
véleményben.

Cím: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Főépítésze  
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.

elektronikus cím: foepitesz@nagykovacsi.hu
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzat 
honlapján: www.nagykovacsi.hu/Önkormányzat/Településrendezési 

eljárások/HÉSZ módosítás partnerségi véleményezése  
2021. augusztus

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, 
véleményét!

Nagykovácsi, 2021. október 25. Kiszelné Mohos Katalin
 polgármester 
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HIRDETMÉNY
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, 
hogy Önkormányzatunk megkezdte a Nagykovácsi Helyi Építési 
Szabályzatának módosítása a Julianna major területére című terv 
egyeztetését.
A 304/2014 (XII.5.) Kormányrendelet a Nagykovácsi hrsz: 307 és hrsz: 
919/1 (Teleki-Tisza-kastély), valamint a Nagykovácsi hrsz: 0139/2 
(Julianna major), hrsz: 0156 és hrsz: 0154 alatt nyilvántartott ingatlano- 
kon megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági  
ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 
32.§ (6) bekezdés a) pontja szerint nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett fejlesztés 
településrendezési eszközeinek államigazgatási egyeztetése a 
kormányrendelet 42.§ szerinti, ún. tárgyalásos eljárással történik.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi 
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
5/2017. (III.27.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi 
rendelet) szerint a tervegyeztetés előtt a lakosság és a partnerek 
észrevételt tehetnek. 
A partnerségi rendelet szerinti lakossági fórum a veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Vhtv.) 156.§ és 157.§ értelmében elektronikus 
(település honlapján) úton is lefolytatható. Ennek során a véleményezők 
észrevételeiket nem személyesen, hanem postán, illetve emailen 
küldhetik meg.
Önkormányzatunk a partnerségi egyeztetést lakossági fórum helyett 

elektronikus úton teszi lehetővé.
A partnerségi rendelet 2.§-a szerint a tervmódosítással kapcsolatos 
partnerségi egyeztetésben az alábbiak vehetnek részt (a továbbiak- 
ban: partnerek):
a)   az Önkormányzat közigazgatási területén, az adott fejlesztési és 

rendezési eszközök tervezésével érintett településrészen állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes 
személyek,

b)   az Önkormányzat közigazgatási területén az adott településfejlesz- 
téssel és településrendezéssel összefüggésbe hozható és ott 
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek,

c)   az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező, 
működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek,

d)   az Önkormányzat közigazgatási területén működő és elismert 
egyházak,

e)   az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkező 
építészeti, mérnöki szakmai érdek-képviseleti szervezetek,

f)   a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdek 
képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek 
nem minősülő, egyesületek helyi szervezetei (a továbbiakban: 
környezetvédelmi egyesület).

A partnerségi vélemények beküldésének határideje:  
2021. november 10.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a meg- 
adott véleményezési időszakban, kizárólag a véleményezési terv- 
dokumentációval kapcsolatban, a polgármesterhez címzett, írásban 
benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Cím: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Főépítésze  
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u.61.  

elektronikus cím: foepitesz@nagykovacsi.hu
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető az önkormányzat 
honlapján: www.nagykovacsi.hu/Önkormányzat/Településrendezési 

eljárások/HÉSZ módosítás partnerségi véleményezése  
2021. szeptember

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, 
véleményét!

Nagykovácsi, 2021. október 25. Kiszelné Mohos Katalin
 polgármester
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SZABADSÁG, BECSÜLET, ÖNFELÁLDOZÁS – mély tartalommal bíró szavak 
ezek. Közös nemzeti emlékezetünk fontos állomásának emlékét őrzik: az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékét.  

„... meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: Elég volt.”

Márai szavaival köszöntöm Önöket, Tisztelt Ünneplő Közösség, Kedves 
Nagykovácsi Lakostársaim!
Legfiatalabb nemzeti ünnepünk alkalmából a világ magyarsága gyűlik ma 
össze fejet hajtani, és ahogy Márai írta:

„...sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.”

1956. október 23-án történelmi sorsfordulót írtunk. Nem túlzás azt állítani: 
a „világ csodájavolt ez”. Olyan csoda, amely egy világhatalom alapjait 
rendítette meg. 
Az események Rajk László és mártírtársainak újratemetésével gyorsultak  
fel. Százezer tüntető volt az utcákon. Az egyetemeken diákok szervezked- 
tek, követeléseik: többpárti választások, Nagy Imre miniszterelnöki 
kinevezése, a szovjet csapatok kivonása, a Kossuth-címer visszaállítása. 

Lázas hangulat uralkodott. Rákosi hatalma megingott. 
Október 23-ra a lengyel szabadságmozgalommal szolidaritást vállalva 
a műegyetemisták tüntetést szerveztek, amit a kormány előbb betiltott, 
majd mégis engedélyezett, de budapesti pártszervezeteket mozgósítottak, 
hogy a tömegben elvegyülve próbálják „normális mederben” tartani 
az eseményeket. Délután a Petőfi-szobornál Sinkovits Imre elszavalta 
a Nemzeti dalt, a REFRÉNT VELE ZÚGTA 10-15 EZER MAGYAR. Estére 
kétszázezres tömeg érkezett a Kossuth térre a Parlament elé. A HÁZAKON 
MEGJELENTEK A NEMZETI ZÁSZLÓK, AMELYEKBŐL KIVÁGTÁK RÁKOSI 
CÍMERÉT. 

„...meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: Elég volt.”

A hatalom kemény megtorlást ígért. 
A tömegbe lőttek. 
Mozgósították a szovjet harckocsikat. 
Több száz ember halt meg az utcákon. A halottak között asszonyok és 
gyerekek. Az áldozatok többsége hátulról szenvedte el a sebesülést. 

„...meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: Elég volt.”

A magyar települések 82 százalékában történtek forradalmi 
megmozdulások. 
Nagykovácsiban Dr. Schmidt Imre a budapesti forradalom hírére 
aktív szerepet vállalt a helyi eseményekben, lelkesítő beszédet 
mondott a Világháborús Emlékműnél, ahol a 16 pontot is felolvasták. 
Megalakították a Nemzeti Bizottmányt, tevékenységével és szervezésében 
megvalósulhatott a közrend védelme és a lakosság ellátása.  
1956-ban a fegyveres felkelés kivívta az ország vezetésében a politikai 
fordulatot. Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a 
világnak a SZABADSÁGHOZ és IGAZSÁGHOZ való jogát és ragaszkodását. 
A mából nézve szinte érthetetlen: hogyan mert egy maréknyi nemzet 
farkasszemet nézni a világ legerősebb hadseregével? Hogyan tudtak 
kitartani a kíntól hangos vallatószobákban? Hogyan mertek szembenézni 
a halállal a szürke börtönudvaron? Hogyan tudtak leélni egy életet 
mellőzöttségben, emelt fővel, szűkös egzisztenciába szorítva?
A VÁLASZT NEM ÉN ADOM MEG. 
A VÁLASZ ÖNÖKBEN IS OTT VAN. Mindannyiukban, akiknek fontos ma itt 
állni. 
Valamiért fontos ma itt állni!!!
1956. az emberi méltóság visszaállításának a forradalma is. 
Ma fejezzük ki tiszteletünket és hajtsunk fejet a HŐSÖK és ÁLDOZATOK 
előtt. Nagy Imre és társai előtt, a pesti srácok előtt, a vidéki értelmiségiek, 
munkás- és parasztemberek előtt, akik harcoltak a SZABADSÁGÉRT. Akik 
kiálltak ESZMÉK mellett, FELÁLDOZTÁK ÉLETÜKET, hátrahagyva árván 
gyermekeiket. 
A szovjet pártvezetés október 31-én úgy döntött, katonai erővel leveri a 
magyar forradalmat. Néhány nap alatt vérbe fojtották. 
Ezrek fizettek életükkel, mások börtönbe kerültek, sokakat szilenciumra 
kényszerítettek, 200.000 magyar hagyta el az országot. 

„És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?”

S hogy miért? Mert egy nép azt mondta: „... Elég volt.”
Életünk és történelmünk bármelyik pillanatában vállalható az akkoriak 
bátorsága és elszántsága. 
A BÁTORSÁG ÖNÖKBEN IS OTT VAN.
Méltóságteljes emlékezést, Nagykovácsi!

Emlékezés 1956-ra
Kiszelné Mohos Katalin polgármester ünnepi beszéde
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Német Nemzetiségi Emlékszoba és Közösségi tér

2006. októberében, pontosan 15 évvel ezelőtt azzal a szándékkal 
és feladattal alakult meg Nagykovácsiban a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, hogy „jó gazdaként” őrizze a település sváb múltjának 
örökségét, emlékeit, épített és kulturális értékeit, életre keltse 
hagyományait.
Ennek szellemében tettük amit tudtunk, pótoltuk a Kálvária domb 
hiányzó 3. keresztjét, felújításra került a Telki úti Kőkereszt, újra áll a 
Pásztorkereszt, Karácsonykor a Templom téren a Betlehem, minden 
hónap első szombatján szervezésünkben termelői piac várja a vásárlókat,  
életre hívtuk s 4 évig bonyolítottuk a Nagykovácsi „Búcsú” ünnepet,  
figyelemmel vagyunk a temetői sváb sírokra, tartjuk az elűzöttekkel a 
kapcsolatot, megalakítottuk és fenntartjuk a Große Kowatscher Runde 
hagyományőrző tánccsoportot, a jelenleg folyamatban levő Katolikus 
Templom felújítása is közreműködésünkkel történik. Nemzetiségi 
közösségünk aktívan részt vesz a település közösségi rendezvényein.   
Hiányt pótló, régi kívánságunk valósult meg azzal, hogy a települési 
Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a Kossuth L. utca 64. szám 
alatti épület jobb szárnya (NAMI) végén levő elhanyagolt, lepusztult 
állapotban levő, – eredetileg gazdasági célokat szolgáló – 25 m2 területű 
helyiséget és abból nyíló 32 m2 alapterületű boltozatos pincét.
Elszántságunk és nagyon sok munkánk eredményképpen került 
átadásra 2021. október 16.-án a két felújított és új funkciót nyert helyiség, 
Nemzetiségi Emlékszoba és Közösségi tér rendeltetéssel.
A felújítás pénzügyi fedezetét a települési önkormányzat, kormányzati 
pályázati támogatás, nemzetiségi önkormányzatunk költségvetése 
biztosította. Nem valósulhatott volna meg azonban az átadás 
időpontjában látható készültségi állapot civil támogatások nélkül. 

Köszönetünket fejezzük ki ezúton is: Breier Lászlónak, Kiszel Istvánnak,  
Dr. Deák Józsefnek, Éles Péternek, Gagán Istvánnak, Guba Istvánnak, 
Balogh Istvánnak és Bereczky Tamásnak. Megszámlálhatatlan órát 
töltöttek munkával készülő „otthonunkban” közösségünk tagjai, Dr. 
Kohut József, Karlik Antal, Baranyai Olivér, Guba István, Ilovai József. 
Köszönet érte. Köszönet mindazoknak akik bármi módon segítő 
kezet nyújtottak ahhoz, hogy méltó helyre kerüljenek a ránk bízott és 
megőrzött tárgyi emlékek, és egyben saját, kulturált együttlétre alkalmas 
helyiséget használhasson a nemzetiségi közösség.
Az emlékszoba berendezése, tárgyai, falfestménye kis betekintést 
engednek Nagykovácsi sváb múltjába, rövid eligazítást adnak 250 éves 
történelmükben.
A berendezési tárgyak nagy része, a használati eszközök Nagykovácsi 
régi sváb házaiból kerültek elő. A falakon levő képek jelentős részét az 
elűzöttek, vagy hozzátartozóik juttatták vissza, ahogy a régi ünnepi 
viseletüket is.
A falfestményt Riez József fiatal festőművész készítette, amely 
életképekkel színesítve ábrázolja Nagykovácsi sváb lakossága 
betelepülésének és elűzésének történetét. 
A pincében elhelyezett tablók képei a nemzetiségi közösség 15 éves 
munkáját, közös élményeit örökítik meg.
Nem helytörténeti múzeum létrehozására törekedtünk, hanem egy 
olyan emlékszoba és közösségi tér kialakítására, amely helyet ad a 
múlt emlékeinek, de egyúttal teret és lehetőséget ad az élő emlékezet 
fenntartására.
Megtekinthető előzetes időpont egyeztetést követően.  
Tel: 06-30-950-5364., e-mail: j.ferencklein@gmail.com

Dr. Klein Ferenc, elnök Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Ilyen volt, 
így készült, 
ilyen lett
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Szerintem nincs olyan ember a településen, aki ne ismerné a Polgármesteri 
Hivatallal szemben megbújó pici, ámde hihetetlen választékkal felszerelt 
boltot. A bolt tulajdonosa, aki szívvel-lélekkel nagykovácsi, hatalmas 
odafigyeléssel irányítja – ahogy ő fogalmaz a „harmadik gyermekét”. E 
havi ismeretlen ismerősünk Ferencz Szilvia az Antónia ABC tulajdonosa.
Szilvi családja már generációk óta Nagykovácsiban él, nagyon sok embert 
ismer. Már a nagyszülei is a helyi közösség ellátásán dolgoztak, hiszen 
gázcseretelepet, később Tüzép telepet üzemeltettek a településen. Így 
Szilvi már gyermekként megtanulta, hogy kell vezetni egy boltot, milyen a 
jó eladói hozzáállás. Már általános iskola 7. osztályában tudta, hogy neki a 
kereskedelem lesz a jövője, így a közgazdasági iskola helyett a kereskedelmi 
képzést választotta.
Tanulmányai során nagyon jó tanárokkal és oktatókkal találkozott, akik 
olyan szakmai tudást adtak át neki, amiért a mai napig hálával gondol rájuk. 
1993 májusában nyitották meg az üzletet a kert hátsó részében, bejárattal 
az Antónia utcáról. Szilvi ekkor még középiskolai tanulmányait végezte, és 
volt olyan, hogy két vevő között rohant el vizsgázni. 
Az akkor még ici-pici bolt alapterületét hamarosan megduplázták, hiszen 
hatalmas siker volt az akkor még hiánypótló üzlet. Azóta is folyamatosan 
fejlesztenek, igyekeznek megfelelni a vásárlók igényeinek, ez alapján 
alakítják ki a választékot. 

Természetesen – ahogy minden vállalkozó 
életében – náluk is voltak nehéz időszakok, 
de kemény munkával, kitartással és pozitív 
hozzáállással mindig sikerült újra talpra 
állniuk. 
Jelenleg családon belül oldják meg az üzemeltetést, mert az elmúlt években 
megváltoztak a vásárlói szokások a sok multi és egyéb üzletek miatt. Ezért 
döntöttek úgy, hogy csak 13-21 óráig tartanak nyitva a hét minden napján, 
és – amit már a vásárlók megszokhattak – munkaszüneti napokon pedig 
reggel 8 órától este 9-ig várják a vásárlókat.
Szilvi hihetetlenül büszke Édesanyjára, aki a nyitás óta fáradhatatlanul viszi 
az egész vállalkozás lelkét és valami egyedi módon oszt-szoroz és kezeli a 
dolgokat. Amikor nehezebb időket éltek meg volt rá példa, hogy napjában 
2-3-szor ült autóba, hogy az addig összegyűlt forgalomból – még ha pár 
ezer forintokért is –, de árut hozzon az üzletbe.
Szilvi jó gazda módjára folyamatosan azt figyeli hogyan teheti még 
változatosabbá a kínálatot. Keresi az újdonságokat, egyedi dolgokat a nagy 
világban és kicsiny országunkban, hiszen tapasztalatból tudja, hogy imád- 
ják a vásárlók a széles választékot, ami egy kisbolthoz mérten egyedülálló.
És arra a kérdésre, hogy miért szereti csinálni, Szilvi ezt válaszolta: „ez egy 

SZERELEM és én azt vallom, hogy ezt a szakmát csakis igy lehet tiszta 
szívből és alázattal csinálni”.
Még egy kérése volt felém Szilvinek, amit nagy örömmel 
teljesítettem. „Szeretném megköszönni a vásárlóinknak az elmúlt 
28 évet. Generációk nőttek fel azóta és elmondhatatlanul jó érzés 
ezeket a dolgokat átélni, megélni.”
Személyes történet kapcsán pedig annyit mondott a lelkes 
tulajdonos, hogy olyan sok van, hogy akár 3 könyvet is tudna írni 
róla hiszen minden nap egy külön történet :) 

Ismeretlen ismerős – Ferencz Szilvia   
az Antónia ABC tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester

Október 9-én a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat önkéntes 
tűzoltói az Országházban vehették át a kiemelkedő és kitartó 
munkájukért járó elismeréseket. Gratulálunk Bakó Mihálynak, 
Jamrik Péternek és Honti Zoltánnak a kitüntetéshez. További 
sikereket és jó egészséget kívánunk! Köszönjük, hogy mindig 
számíthatunk Rátok. 

A magyar  
tűzoltó szövetség 
kitüntetettjei
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Őszi nagytakarítás keretében 
ingyenes  

zöldhulladék gyűjtési akció
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakos- 
ságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával

2021. november 27-én (szombat)
ingyenes zöldhulladék gyűjtést szervez Nagykovácsi település terü- 
letén.
Az akció keretében az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot;
•  falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot – bármi-

lyen átlátszó, átlátható, kb. 100 l térfogatú zsákban,
•  kerti nyesedéket, feldarabolt, kis átmérőjű ágakat – 50 cm 

átmérőjű és 70 cm hosszúságú méretben kötegelve 
a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a 
gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.

Az akció keretében nem kerül elszállításra a kerti kaparék, 
fatörzsek, vastag ágak, valamint a megadott méretben nem 

kötegelt zöldhulladék!
A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este,  

vagy legkésőbb reggel 6:00 óráig kérjük elvégezni.
Kérjük ne helyezzenek ki korábban zsákokat és nyesedékeket, 

mert az illegális lerakásnak minősül,  
és bírságot vonhat maga után.

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét 
és a határidő PONTOS betartását!
A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia 
Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék gyűjtési akció kereté-
ben.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és a te- 
lepülésünk tisztasága érdekében is.

Fáklyás séta  
Nagykovácsiban

Csatlakozva az országos felhíváshoz 2021. október 9-én Nagy- 
kovácsiban is találkozott egy maroknyi csapat – köztük transz- 
plantáltak, családtagok és érdeklődők –, hogy a Mária szobortól 
a Tisza István térig fáklyás megemlékezéssel tisztelegjenek a 
szervdonoroknak és családtagjaiknak, valamint szolidaritásukat 
fejezzék ki a szervátültetésre váró betegek és családtagjaik iránt.  

Tóthné Pataki Csilla (3 éve szívtranszplantált) a köszöntő után röviden 
bemutatatta a Magyar Szervátültetettek Szövetségének munkáját, 
ezen belül a Magyar Szív- és Tüdőátültettek Egyesület tevékenységét 
is. Az Európa Tanács által kezdeményezett Európai Donációs Nap – első 
alkalommal 1996-ban, Genfben került megrendezésre és 2005-ben a 
WHO Világnappá nyilvánította október második szombatját. 
Magyarországon 2007 óta ünnepeljük együtt a szervre várók, 
szervátültetettek, donorok, donor hozzátartozók, orvosok, nővérek – a 
Szervdonáció és Transzplantáció Napját. 
Az esemény célja az is, hogy beszéljünk ezen a napon donáció 
fontosságáról, hiszen bárki kerülhet abba a helyzetbe, hogy életét 
csak szervátültetéssel lehet megmenteni és sajnos abba a helyzetbe is, 
hogy szerettén már nem lehet segíteni. Fontos tudni, hogyha számára 
az életet már nem lehet visszaadni, azonban ő akár 6 ember életét is 
megmentheti.
Tóth Péter májtranszplantáltként beszédében kiemelte, hogy a donorok 
mellett a tisztelet kijár az orvosoknak, az orvostudománynak is, majd 
így folytatta: „Ezt a napot, az életet újra visszakapó transzplantált 

emberek és családtagjaik is igazán magukénak érezhetik, hisz ők 
azok, akik rengeteg megpróbáltatáson mentek keresztül”. 
A sétát követően szentmisével zárult az esemény, ahol Gábor atya a 
szervadományozás fontosságáról beszélt, hisz általa megújult élet 
születhet. 
Az országban még Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, 
Nyírbogáton, Szolnokon, Szegeden, Egerben és Tatabányán volt fáklyás 
sétával egybekötött megemlékezés.
A szervátültetés életet ment!

Tóthné Pataki Csilla
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Templom felújítás 2021 
Múlt héten kezdődött el a műemlék katolikus templom felújítása. 
A felújításhoz 60 millió forint állami támogatást kaptunk a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatunk segítségével, amit ezúton is köszönünk 
nekik! A felújítás során kicseréljük a már nagyon elhasználódott 
padlót és ennek során fűtési rendszer kerül a padló alá, illetve a belső 
lábazatot is felújítjuk. 
A teljes felújításnak ez egy része, amelyhez az engedélyeket hosszas 
előkészítés során szereztük meg, beleértve a műemlékvédelmi hatóság 
engedélyét is.

A munkálatok el- 
kezdődtek, várha- 
tóan januárban fe- 
jezzük be. A kez- 
déskor kiürítették a 
templomot, és így a 
padok is kikerültek, 
viszont ezeket a 
padokat már nem 
lehet visszatenni, 
olyan régiek. Új pa- 
dok kerülnek a 
templomba, és a  
vállalkozó már el is  
kezdte a padok 
elkészítését. Az új padok azonban már nem férnek bele a 60 
milliós felújítási költségbe. Ezért kérjük a lakosság és a vállalkozók 
támogatását, hogy új és szép padok kerüljenek a templomba. Az új 
padok várható költsége 25 millió forint. 

A támogatásokat a Nagykovácsi Plébánia bankszámlájára várjuk 
(Takarékbank 65700086-10115442). Minden adományozónak igazolást 
adunk az adományról. Kérjük, hogy a vállalkozói adományok esetében 
az átutalás megjegyzésébe írják bele a vállalkozás nevét és adószámát, 
mivel a kiadott igazolás alapján ez a támogatás elismert költségnek 
minősül a társasági adó számításakor.

Az is nagy segítséget jelentene, ha a hívők az önkéntes hozzájárulások 
fizetését előre hoznák, illetve aki lemaradásban van, azt most pótolja.

Minden adományt köszönettel veszünk, hiszen az adományok segítik 
épített örökségünk ápolását, fenntartását. Ha bármilyen kérdés 
felmerülne, bizalommal keressenek meg.

Szmicsek Sándor, Nagykovácsi Plébánia (06-20-5790450)

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik 
és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a 
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi,  
a katolikus egyház szertartása szerint a „temetők nagy kereszt- 
jénél" ma is elimádkozzák mindenszentek litániáját, és megáld- 
ják az új síremlékeket.

Halottak napján azokra gon- 
dolunk, akik már nem lehet- 
nek velünk. Nyugodjanak bé- 
kében.

Halottak napja

Október végén végső bú- 
csút vettünk Bartus Mariska  
nénitől, aki az óvoda sza- 
kácsaként több évtizeden át 
főzött a nagykovácsi óvodás 
és iskolás gyerekeknek. So- 
kan szerettük őt, sokunknak 
fog hiányozni. 

Baráth Istvánné, Pannika, az 
óvoda akkori vezetője, aki 
több évtizeden át dolgozott 
Mariska nénivel, így em- 
lékszik rá:

„Halk szavú volt, mindig szorgoskodott, tette a dolgát, még  
akkor is, amikor csak beszélgettek, az ő keze járt. Mindig azt nézte, 
mit kell csinálni. Szerény ember volt, nem szerette a civakodást. 
A gyerekek is szívesen beszélgettek vele, főző Mariska néninek 
hívták.”

Sok ilyen Mariska nénire lenne szüksége a mai óvodásoknak is. 

Nyugodjon békében, kedves Mariska néni.

Bartus Mariska nénitől 
búcsúzunk
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Óvodás és általános iskolás gyerekeknek 
hirdettünk alkotó pályázatot még szeptember 
közepén az autómentes hét programjaként, 
melynek témája egy olyan kerékpáros világ 
képi megálmodása volt, melynek lakói Bicikli 
Királyságban élnek. A mesés fantázia élmény-
alkotások technikáját szabadon választhatták 
meg a kis művészek. A Faluházban került sor 
a programra, mert a szeles és hideg időjárás 
miatt a Templom térre tervezett helyszín 
nem kínált megfelelő körülményeket az 
alkotásra. A Kispatak óvoda önkéntesei várták 
a gyerekeket, és a pályázaton nyert eszközök 
segítették az alkotó folyamatot, a kivitelezést. 
Három korosztályban (óvodás, alsó és felső 
tagozatosok), szerveztük a programot. Sok-

sok kis művész az iskolában és az óvodában 
készült pályaművet küldött, melyért hálás 
köszönet a tanítóknak, tanároknak és 
óvodapedagógusoknak.
A Bicikli Királyság gyermekeknek szóló 
alkotópályázat művei az újonnan átadott 
kerékpárút mentén létrehozott, környezetbe 
simuló galériában 
kerültek két helyszínen 
kiállításra. A Sebestyén 
dombnál álló kápolna 
melletti árnyas réten, 
valamint a remeteszőlősi 
patak parti játszóterén. A 
faágakról függő alkotások 
megállították a kerékpáron 

arra haladókat, így megosztottuk a művészi 
élményt egy biciklis világról minden zölden 
gondolkodó közlekedővel.
Álljon itt néhány fotó a boldog nyertesek egy 
kisebb köréről, valamint alkotásaikról és a 
kiállításról.
Köszönjük minden résztvevőnek a csodás mű- 
veket és éljen a Nagykovácsi Bicikli Királyság!

„Bicikli-Királyság” 
gyermek alkotópályázat a mobilitási héten

A Semmelweis Egyetem Pető András kar 
Konduktív Pedagógiai Intézetének hallgatói 
látogattak el hozzánk október közepén, hogy 
saját élményként tanúi legyenek egy „átlagos” 
napnak a Kispatak Óvodában. Tanulmányaik 
gyakorlati részét leginkább a Pető Intézetben 
töltik, ahol sajnos egyre több halmozottan 
sérült gyermeket fogadnak. Konduktor 
mesteroktató pedagógusuk 
Kapcsándy Gabriella fontosnak 
tartotta, hogy a lelkes fiatalok- 
ból álló csapat egy integráló 
óvodába is ellátogasson, ahol 
kötetlenül kapcsolódhatnak 
be a napi tevékenységekbe, 
szemlélődhetnek kedvükre, 
tabuk nélkül kérdezhetnek és 
kicsit újra óvodások lehetnek.
Az ismeretlen vendégek 
fogadására már napokkal a 
találkozás előtt készültünk, hogy 
a gyerekeket ne érje váratlanul 
a sok látogató, így is kellett 
egy kis idő az oldott hangulat 

megteremtődéséhez, de a fiatalság rendkívül 
gyorsan reagált a kezdeti megszeppenésre 
és tüstént bekapcsolódtak a péksütemény 
formázásba, rajzolásba, várépítésbe, miközben 
a gyerekekre hangolódva szívták magukba 
az élményt az óvodás pillanatokról. Két 
hetes projektünk fontos része volt aznap a 
Nagykovászi Pékműhely megnyitása, ahol a 

gyerekek egyik legkedveltebb tevékenységébe 
a szerepjátékok varázslatos világába tudtak 
bekapcsolódni. Kipróbálhatták a saját kis 
pékségünk vendégszeretetét, ahol pincérek 
és pincérnők vették fel rendeléseiket, majd 
szolgálták fel a kemencében sült finomságokat 
egy finom kávéval párosítva.
Bízunk benne, hogy a maszkok alatt megbújt 
mosolyok, a jókedv, az elhivatottság és 
a kíváncsiság tanulmányaik után is velük 
maradnak. Mikor a saját pályájukon 
mesehősként indulnak útnak, ezek a láthatatlan 
kincsek fogják segíteni őket az akadályok 
leküzdésében, remélem a velünk töltött néhány 
óra motiváló emlék és különleges élmény 
marad számukra.

Vendégek a Levendula Csoportban
Horváth-Meszes Bettina óvodapedagógus
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„Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele 
kezdődött.” (Sütő András)
Október elseje az idősek világnapja. Ebből 
az alkalomból köszöntötték Katica csoportos 
kis óvodásaink Nagykovácsi időskorúit 
az Öregiskolában egy remek hangulatú 
programon. Fontos számunkra, hogy a 
legfiatalabb nemzedéknek átörökítsük azt a 
tudást, azt a feladatot, hogy támaszt nyújtsanak 
és vigyázzanak az öregekre mindig-mindenkor. 

Megtanítjuk nekik, hogy ne hagyják magukra 
őket, hisz mindannyian fontos részei életünk- 
nek bölcsességükkel, élettapasztalatukkal. 
Megtették egy életen át, amit tudtak, kitartásuk, 

erejük és szeretetük felbecsülhetetlen kincs 
mindenki számára.
Köszönjük, hogy itt vannak velünk Nagy- 
kovácsiban.

Idősek 
köszöntése

Katica csoportosok és pedagógusaik, Bottyán Zsoltné és Szabóné Turcsányi Teréz

„A gyermekkornak két tündérvilága van: a játék 
és a mese” (Kádár Annamária)
Immáron harmadik alkalom, hogy a Magyar 
népmese napján (szeptember 30.) – Benedek 
Elek születésnapján – a Faluház és környéke 
a „mesék birodalmává” válik egy pár órára, 
ahol minden csoda megtörténhet és meg 
is történik. A gyerekek vándorlegénnyé, 
kincset kereső katonává, sárkánnyá, tűzifát 
hordó szegénylegénnyé, királyfivá vagy 
szegénylányból királylánnyá változhatnak, és 
ha ez még nem lenne elég akkor a felnőttek 
boszorkánnyá, rőzsét cipelő öregasszonnyá, 
juhászlegénnyé vagy akár törökcsászárrá.
Ez az a nap, amikor a „két tündérvilág” összeér. 
Egy-egy mese köré játékos feladatok, kihívások 
elé állítjuk az ovisainkat. Erre-arra tekeregve 
az ösvényen megmártózhatnak a mesében. 
Kipróbálhatják erejüket, ügyességüket, csa- 
varos észjárásukat. Izgulhatnak egymásért és 
segíthetnek egymásnak, hogy túljuthassanak 
egy-egy akadályon és ez út végére érve 
„hősnek” érezhessék magukat, akik együtt 
mindenre képesek.
Az idei évben a mindenki által jól ismert 
„Kiskakas gyémántfélkrajcárja” című mese 
köré álmodtuk meg ezt az interaktív játékot. 
A diófa köré „szemetet” szórtunk (néha, néha 
megrökönyödő pillantások közepette), melyből 
a csoportonként érkező gyerekeknek minél 

gyorsabban „szemét- 
dombot” kellett össze- 
hordani, hogy a kis- 
kakas kapirgálhasson és 
megtalálja a gyémánt- 
félkrajcárt. Aztán a  
„kúthoz” érve a bele- 
esett tárgyakat kellett 
felhúzni. Téglákból meg  
kellett építeni a török- 
császár palotáját. Tűzi- 
fát kellett hordani 
a kemencéhez és a 
darazsakat be kellett 
dobni a törökcsászár 
bugyogójába, hogy 
végre valahára a kis- 
kakas visszakaphassa a 
gyámántfélkrajcárját, amivel gazdasszonyával 
boldogan élhetnek, míg meg nem halnak.
Szavakkal leírhatatlan az, ami egy-egy „feladat” 
teljesítése közben a gyerekeken ilyenkor 
látszik: az elszántság, a segíteni akarás, a közös 
erőfeszítés, az öröm és a végén a megnyugvás, 
hogy valóban minden rendben van. Ők győztek, 
segítettek a mesehősöknek és megoldották a 
problémákat.  
Nagy, nagy „álmunk”, hogy előbb vagy 
utóbb Nagykovácsi szépséges természeti 
környezetébe, – ahol, mint minden gyerek 

tudja, mesés lények is lakhatnak – előbb vagy 
utóbb egy állandó meseösvényt is kialakítsunk 
kisebbek és nagyobbak örömére, hiszen, 
„őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk 
örökségbe. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 
fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől 
kapott, élethosszig érvényes, értékes, feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kincseket!” 

(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös 
felhívásából)

Amíg ez az álom valósággá nem változik, mi 
évről évre létrehozzuk a magunk rögtönzött 
meseösvényeit a gyerekeink és magunk 
örömére.
Befejezésül: Ha megtetszett a meseösvény 
ötlete és hétvégi, családi programként is 
szívesen bejárnátok egyet-egyet, akkor bátran 
induljatok útnak, mert Ócsától Naszvajig, 
Soprontól Esztergomig és Budapest környékén 
is több helyen megtalálhatjátok őket.
Itt találhattok egy listát a már működő 
meseösvényekről:
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/
programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/24786/
m e s e l _ a z _ e r d o _ 1 0 _ c s o d a s z e p _ h a z a i _
meseosveny_-_nem_csak_gyerekeknek
„A mese játék, csoda, hit és lélek. Mosoly 
mindenki lelkére. A mese az gyógyír, az befele 
és kifele is gyógyít.” (Csernik Szende)

Meseösvény a Faluházban a Magyar Népmese napjára
Karczewicz Ágnes óvodapedagógus



Közmeghallgatás 2021 
Alábbiakban olvashatják a 2021. október 7-én tartott köz- 
meghallgatásra érkezett kérdésekre adott szűkített válaszokat.  
A Kecskeháti területtel kapcsolatosan érkezett kérdések tekintetében 
sok esetben átfedések voltak, így több kérdésre egy válaszban 
összegeztük a szükséges információkat. A közmeghallgatás teljes 
jegyzőkönyvét a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatják.

1)  dr. Cserényi András, Horváth István, Halmai Béláné kérdésére adott 
válasz a Kecskeháti terület szabályozásával kapcsolatban:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Ön- 
kormányzat) és a Nagykovácsi Kecskehát Táj – és Környezetvédelmi 
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2001. január 18-án kötött 
megállapodást a nagykovácsi „Kecskeháti” tábla belterületbe vonása 
és lakóterületi célú építési területté átminősítése céljából. A hivatkozott 
megállapodás módosítására 2012. február 23. napján került sor.
A megállapodásban nevesítésre kerültek Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának vállalt feladatai az alábbiak szerint:
–   elkészítteti és elfogadja a – az Egyesület költségviselése mellett – a 

terület Szabályozási Tervét,
–   elkészítteti és elfogadja – az Egyesület területarányos költségviselése 

mellett – a belterületbe csatoláshoz szükséges Településszerkezeti 
Tervet,

–   helyi rendeletével belterületbe csatolja a területet és eljár az illetékes 
földhivatalnál a terület mezőgazdasági termelésből történő kivonása 
és a belterületbe csatolás érdekében,

–   a terület közművesítése során segíti az Egyesületet az állami támogatás 
elnyerése érdekében.

Az Önkormányzat a nevesített kötelezettségeinek az alábbiak szerint tett 
eleget:
–   25/2004.(III.04.) számú Kt. határozattal került sor Nagykovácsi 

Településszerkezeti Tervének elfogadására a Kecskeháti terület 
tekintetében,

–   8/2009.(III.02.) számú, a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 8/2004.(III.16.) önkormány- 
zati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettel történt 
meg a Kecskehát területet érintő Szabályozási terv elfogadása, a HÉSz-
szel egységes szerkezetben,

–   19/2012. (IV.25.) számú, Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 0135/32-
0135/190-es és 0138/2 földrészletek belterületbe vonásáról szóló 
önkormányzati rendelettel történt meg a döntés a Kecskeháti terület 
belterületbe vonásáról,

–   2012. május 3. napján belterületbe vonás iránti kérelem előterjesztése a 
Budakörnyéki Körzeti Földhivatalnál,

–   10.314/2015. sz. határozat: A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Osztálya másodfokú döntésével a fellebbezésnek helyt adva, a 
belterületbe vonást engedélyezte,

–   a belterületbe vonás földhivatali eljárása során az Önkormányzat az 
Egyesülettel együttműködve több alkalommal fellebbezést nyújtott 
be annak érdekében, hogy a hivatkozott megállapodásban vállalt 
kötelezettségének eleget tegyen, és a belterületbe vonás teljesedésbe 
menjen,

–   az Önkormányzat hozzájárult az eredeti telekalakítás módosításához, 
akkor amikor az Egyesület nem tudta biztosítani valamennyi tulajdonos 
hozzájárulását a telekalakítási megállapodáshoz, és ezen változtatást 
a HÉSz 2018-19-es módosítása során a Szabályozási Tervbe – 
térítésmentesen – beillesztette.

–   Az Egyesület kérésére, Kiszelné Mohos Katalin Polgármester Asszony 
a 11104. j. országos közút Remeteszőlős Vénusz utcai csomópontjában 
kiépítendő körforgalmat, mint jövendőbeli fejlesztési célt, elvi 
formában támogatta.

Mindezek alapján az Önkormányzat a megállapodásban és mó- 
dosításban vállalt kötelezettségeinek eleget tett és jelenleg is tesz. Az 
önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok nem ingyenesen, hanem 
egy „településrendezési” megállapodás részeként, az Önkormányzat 
által vállalt és az Önkormányzatot jövőben terhelő feladatok 
ellentételezéseként kerültek önkormányzati tulajdonba, és ezáltal 
nemzeti vagyonba. Az Önkormányzat eredetileg, a belterületi kialakítás 
előtt is, rendelkezett ingatlantulajdonnal a Kecskeháti területen 3631 
m2 nagységrendben, illetve jogszabály alapján a területen elhelyezkedő 
mezőgazdasági utakat is tulajdonba kapta, így a tényleges kivett 

beépítetlen területnek minősülő ingatlannövekmény, az említett 6500 
m2 helyett – nem számolva a cca. 500 m2-es építési teleknek nem 
minősülő, Közkert övezeti besorolású, parkocskával – 2367 m2 nagyságú. 
A telekalakítási eljárás során közterületi célra lejegyzett ingatlanrészek, 
forgalomképtelen mivoltuk miatt, az Önkormányzat számára tényleges 
vagyoni előnnyel nem bírnak, szemben a fenntartásukkal járó, nagy 
költségigényű, infrastrukturális kötelezettségekkel.
Fentiek alapján az Önkormányzatnak a Kecskeháti ingatlantulajdonosok 
felé kártérítési felelősség nem áll fenn.
Az Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (I. 30.) határozatában 
egyértelműen meghatározásra került, hogy a Kecskeháti terület 
fejlesztésével kapcsolatos összes költség – köztük a közmű és 
közlekedési hálózatok kiépítése – a magántulajdonosokat terheli, így 
az Önkormányzat támogatása a közműépítés tekintetében kizárólag elvi 
szinten értelmezhető.
Az Önkormányzat részéről az elvi támogatás továbbra is fennáll, akár 
központi költségvetéstől vagy Európai Uniótól pályázható támogatás 
esetében is, de az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az egyes 
pályázati források igénylése előtt – a pályázati feltételek ismeretében – 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete útján, 
egyedi döntést hozzon.

dr. Győrffy Balázs kérdésére adott válasz a Kecskeháti terület 
közművesítésével kapcsolatban:
Az Önkormányzat a 19/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelettel 
döntött a Kecskeháti terület belterületbe vonásáról, eleget téve a 2001-
ben megkötött, és 2012-ben módosított megállapodásban foglaltaknak. 
Az Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (I. 30.) határozatában 
egyértelműen meghatározásra került, hogy a Kecskeháti terület 
fejlesztésével kapcsolatos összes költség – köztük a közmű és 
közlekedési hálózatok kiépítése – a magántulajdonosokat terheli, így az 
Önkormányzat oldaláról közműépítési kötelezettség nem áll fenn.
Az a körülmény, hogy az érintett terület ingatlantulajdonosai és az 
ingatlantulajdonosokat képviselő Nagykovácsi Kecskehát Táj – és 
Környezetvédelmi Egyesület az ingatlanok közművesítését még nem 
kezdte meg, az Önkormányzatnak nem felróható. Az Önkormányzat által 
rendelkezésre bocsátott településrendezési szabályozó eszközök alapján 
a teljes Kecskeháti terület közművesíthető.
Az Önkormányzatnak a Kecskeháti terület fejlesztésével kapcsolatban 
kártérítési felelőssége nem áll fenn. Javasoljuk, hogy a telkeket magas 
áron vásárló ingatlantulajdonosok, a terület fejlesztési ütemével és 
tulajdonosközösség miatt fennálló akadályaival kapcsolatos tájékoztatás 
hiánya, és együttműködési kötelezettség elmulasztása miatt, forduljanak 
megtérítési igénnyel az érintett ingatlan adásvétele során eljáró ügyvéd 
vagy az ingatlan eladója felé.

2)  Győrffyné Hámory Dóra kérdésére adott válasz a Kecskeháti terület 
közútcsatlakozásával és vízelvezetésével kapcsolatban:

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal jegyzője a Kecskeháti terület 
tekintetében benyújtott útépítési-forgalomtechnikai tanulmányterv 
vonatkozásban nem tudott előzetes közútkezelői állásfoglalást 
kiadni, figyelemmel arra, hogy az elkészített tanulmányterv – a 
csapadékvízelvezetési rendszer tekintetében – nem felelt meg a Helyi 
Építési Szabályzatunknak. Ezen ellentmondásra egyébként a Polgármesteri 
Hivatal eljáró munkatársai több alkalommal felhívták az Egyesület 
képviselőinek figyelemét. A hivatkozott jogszabályhelyben szereplő 
csapadékcsatorna kifejezés, a szennyvízhálózattal egy mondatban 
szerepeltetve, még egy nyelvtani következtetés esetében is kizárja a 
nyílt árokként történő értelmezés lehetőségét. Ezen túl az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kecskeháti területet érintő Szabályozási Terv 
egyeztetési anyagáról hozott 222/2005. (X.17.) számú határozatában 
egyértelműen kikötötte, hogy a „csapadékvíz zárt rendszerű hálózatának, 
valamint a záportározó üzemeltetésére a tulajdonosoknak a víziközmű 
szolgáltatójával kell szerződést kötniük.

3)  Horváth István és Halmai Béláné kérdéseire adott válasz a Kecskeháti 
terület vízelvezetésével, adózásával kapcsolatban:

Az a sajnálatos körülmény, hogy az ingatlantulajdonosok képviseletét 
ellátó Egyesület, az ingatlanok eladói, illetve vevői, valamint egy 
közműtervezési megbízást ellátó cég nem szerzik meg az adott ingatlanra 
vonatkozó nyilvánosan hozzáférhető információkat, nem tekinthető az 
Önkormányzat közművesítést akadályozó magatartásának. A 2004 óta 
ismert szabályozás – amely alapján a Kecskeháti terület közművesítése 
jelenleg is megvalósítható – jelenleg nem nóvum, és egyértelműen előre 
tervezhetővé teszi a terület fejlesztésével kapcsolatos közműköltségeket.
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A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint önkormányzati 
adóhatóság nem írja felül a hatályos jogszabályokat, hanem alkalmazza a 
vonatkozó előírásokat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 15. 
pontja alapján, az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított 
hatósági bizonyítvány a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal eljárásában 
tartalmát tekintve bizonyítási eszköz, formáját tekintve pedig közokirat. 
A közokirat jellemzője az, hogy az ellenkező bizonyításáig valódinak 
kell tekinteni, és teljes bizonyító erejével igazolja, hogy a benne foglalt 
adatok és tények a valóságnak megfelelnek. Lényeges ugyanakkor, hogy 
a közokirattal szemben is van helye ellenbizonyításnak olyan esetben, 
amikor a hatósági bizonyítványban foglalt adat nem felel meg a tényleges 
helyzetnek. Ezen jogszabályban biztosított ellenbizonyítási lehetőséggel 
él a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője.
Az Önkormányzat a Kecskehéti területen történő belterületbe vonás 
és ingatlanfejlesztés lehetővé tétételével többet tett a Kecskeháti 
területért, mint bármely egyesületi tag az elmúlt 20 év során. A tervezett 
útként lejegyzett ingatlanrészek üzemeltetése és fenntartása kizárólag 
a tervezett – ingatlantulajdonosok teljes körű költségviselésével 
megvalósuló – közút és közműfejlesztések végrehajtása és Önkormány- 
zat részére történő átadása után lesz önkormányzati feladat. 
Az Önkormányzat nem kérte az Egyesülettől az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok megtisztítását, így az ezzel kapcsolatban 
felmerült költségeket sem kívánja vállalni. 

Kónya Zoltán kérdésére adott válasz a Rácsi kanyar és a belterületi 
közlekedéssel kapcsolatban:
A Rácski kanyar jelzett útszakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
üzemeltetésébe tartozik. Ettől függetlenül már korábban kértük a 
rendőrséget, hogy több helyen is mérjenek, ne csak a Kossuth Lajos 
utcában, így a 13-as km kő, illetve a Rácski kanyar helyszíneit is javasoltuk. 
Fix sebességmérők telepítésére az Önkormányzatnak nincs jogosultsága. 
A beláthatatlan kereszteződések megszüntetése érdekében forgalmi 
tükröket telepítettünk a problémás helyekre, így legutoljára a Zsíroshegyi 
út – Vértes utca csomópontba.  A NATÜ folyamatosan végzi a közlekedés 
biztonságát javító űrszelvény biztosító metszéseit is. A szűk utcák 
azonban Nagykovácsi egyes részein adottságok, azon változtatni nem áll 
módunkban.

Szabó András kérdésére adott válasz a Kecskeháti terület adózásával, 
fejlesztésével kapcsolatban:
Az Önkormányzat nem küzd azért, hogy a Kecskeháti terület 
közműfejlesztését bármilyen formában lassítsa, hiszen a terület – 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat hatályos szabályozása 
alapján megvalósítható – fejlesztése kizárólag az ingatlantulajdonosok 
költségviselésétől, illetve aktivitásától függ.
A jegyző, önkormányzati adóhatóságként a vonatkozó jogszabályok 
alapján kivethető adóbevétellel tud kalkulálni, amely jelen esetben, 
kivett beépítetlen ingatlan tekintetében, a telekadó. A 2001-ben kötött 
megállapodás a terület beépíthetőségének feltételeként nevesíti, hogy 
a Kecskeháti ingatlantulajdonosok ne rendelkezzenek az adótartozással 
az Önkormányzat irányában. Az eltelt hosszú idő alatt a vonatkozó 
hatáskörök változtak az építési engedély tekintetében, de a szerződő 
felek alapvető szándéka nyilvánvalóan arra irányult, hogy a Kecskehát 
terület ingatlantulajdonosai maradéktalanul tegyenek eleget helyi 
adófizetési kötelezettségüknek. Ezzel szemben ingatlantulajdonosok 
jelentős száma él azon mezőgazdasági művelésre vonatkozó igazolás 
nyújtotta adómentesség lehetőségével, mely jogintézmény elsődlegesen 
nem a közműfejlesztés előtt álló, komplett lakóparki elképzelésekkel 
rendelkező, nagy értékű ingatlantulajdonosok adóelkerülési céljára került 
megalkotásra.

4)  Kardos Tibor, Horváth István és Halmai Béláné kérdésére adott 
válasz  a Kecskehát közműfeljesztési hozzájárulásával kapcsolatban:

A 2012-es megállapodás módosítás melléklete ténylegesen 
tartalmaz közműfejlesztéssel összefüggő feladatokra nézve 30 
millió Ft nagyságrendű kitételt, de felhasználási célként a terület 
fejlesztésével összefüggő közműfejlesztési költségeket nevezi meg. 
Ezen megfogalmazás alapján a hivatkozott összeg olyan átfogó, egész 
település gerincinfrastruktúráját érintő fejlesztésre költhető, amely 
kizárólag a Kecskeháti területen megvalósuló közműépítés közvetlen 
következményként kell az Önkormányzatnak megvalósítani. 
Amennyiben ilyen jellegű fejlesztési igény felmerül, és az az Önkormány- 
zat kötelezettségvállalásához szükséges dokumentumokkal megfelelően 
alátámasztott, az Önkormányzat Képviselő-testülete egyedileg dönt az 
összeg felhasználásáról

Herczeg Gábor kérdésére adott válasz a Kecskeháti terület 
útcsatlakozás kiépítésével kapcsolatban:
A Remeteszőlős „Rácski telep” buszmegállóval szemben az Egyesület által 
kiépíteni kívánt ideiglenes útcsatlakozás tekintetében a megvalósításhoz 
szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az Önkormányzat 
kiadta. A nem önkormányzati hatáskörben lévő engedélyezés azon okból 
nem történt meg, mert az országos közút külterületi jellegű útszakaszára 
figyelemmel, a csomóponti távolság nem volt megfelelő, és a csomóponti 
előírásra vonatkozó felmentést az illetékes közlekedési hatóság az 
Egyesület – Önkormányzaton kívül eső okok miatt – nem kapta meg.
Az Önkormányzat a kérdésben nevesített, konszenzuális, két fél 
egybehangzó akaratnyilatkozatán és kötelezettségvállalásán nyugvó, 
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tett és tesz jelenleg is. Az Önkormányzat belterületbe vonásra irányuló 
döntése és eljárásban való részvétele alapján a Kecskeháti területen 
kivett beépítetlen belterületi telkek jöttek létre. Az ingatlanok 
beépítéséhez szükséges és a HÉSz-ben nevesített teljes közműellátottság 
követelményét, a 11/2006. (I. 30.) határozatában foglaltaknak megfele- 
lően, a Kecskeháti terület ingatlantulajdonosainak kell megvalósítani.
dr. Czuriga Izabella és Szedmék Géza kérdésére adott válasz a 
Kecskeháti terület adózásával kapcsolatban:
A Kecskeháti terület beterületbe vonására irányuló 2001-es megállapodás 
a telkek beépíthetőségének követelményeként írta elő az Önkormányzat 
felé fennálló helyi adó kötelezettség teljesítését. Nyilvánvalóan az eltelt 
hosszú idő óta a vonatkozó jogszabályi követelmények és hatáskörök 
változtak, de a szerződéses megfogalmazásból egyértelmű, hogy a helyi 
adó megfizetését mindkét szerződő fél fontosnak tartotta. Fontosnak 
tartotta azon okból, hogy a Nagykovácsi lakosság és ingatlantulajdono- 
sok felé indokolható legyen ezen területrész belterületbe vonása, hiszen 
ezen a részen ingatlantulajdonnal rendelkező személyek is helyi adót 
fognak fizetni az Önkormányzat számára, ami költségvetésünk lényeges 
bevételi forrását jelenti. Jelen esetben a Kecskeháti területen, a telkek 
több mint felén mezőgazdasági művelés folyik, amely értelmezhető 
sokféleképpen, de tény, hogy hasonló jellegű és mértékű, kvázi kam- 
pányszerű fellépés nem jellemző a megyében, sőt még az országban 
sem. A mezőgazdasági művelés ténye semmilyen formában nem képezi 
akadályát a területen megvalósítandó közműfejlesztésnek, hiszen az út-  
és közműépítés megvalósítása és finanszírozása teljes mértékben Kecs- 
keháti tulajdonosi érdekkör. Az Önkormányzat minden olyan kérdésben, 
amelyben közműépítés vonatkozásában megkeresést kapott, mindig a 
vonatkozó és hatályos szabályozás alapján járt le, és a jövőben is így fog 
eljárni.
Piskóty Miklós kérdésére adott válasz a Kastélypark fejlesztésével 
kapcsolatban:
Polgármester asszony civil összefogást kezdeményezett a „Nagykovácsi 
Kastélypark Komplexum” fejlesztés tárgyában, több alkalommal tárgyalt 
Tarnai Richárd kormánymegbízottal, Szórád Előddel, a Kastélypark 
fejlesztés projektvezetőjével, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságának képviselőjével. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2021. május 28. keltezéssel 
kereseti kérelmet nyújtott be a Budapest Környéki Törvényszékhez, 
melyben kérte a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/17446-28/2021 
ügyiratszámon hozott határozatának megsemmisítését, illetve a hatá- 
rozat megváltoztatása esetében annak megállapítását, hogy a Magyar  
Cserkészszövetség a tulajdonában álló Nagykovácsi 307 és 919/1 
hrsz-ú ingatlanokon „Nagykovácsi Kastélypark Komplexum” fejleszté- 
si beruházásnak jelentős környezeti hatása van, így környezeti hatás- 
vizsgálati eljárást kell lefolytatni. A helyi jelentőségű védett természeti 
területre vonatkozóan az önkormányzat botanikai és zoológiai élőhely- 
térkép felmérést készíttetett, a vizsgálati anyagok a terület kezelési ter- 
vének elkészítésén kívül a beruházói tervek megváltoztatásához is 
alapot adhatnak. Az önkormányzat lakossági konzultációt szervezett 
annak érdekében, hogy felmérje a település lakosainak véleményét a 
beruházással és annak település lakosságát érintő hatásával kapcso- 
latosan, mivel ezen felmérés eredménye alapján képviselhető a település 
lakosságának véleménye. 
Mindezen kívül az önkormányzat vezetősége folyamatosan részt vesz a 
Magyar Cserkészszövetség nevében összehívott Kastélypark Kerekasztal 
egyeztetéseken és minden olyan fórumon és egyeztetésen, ahol ez a 
téma felmerül. 
5)  Szűcs Péter kérdésére adott válasz a Park utca vízelvezetésével 

kapcsolatban:
Előttünk is ismert a Park utca vízelvezetésének problémája. Sajnálatosan 
az egykori telekvégeknél, cca. 80 éve spontán módon kialakult utca, 
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sem szélességében, sem szintviszonyaiban nem felel meg a közúti 
elvárásoknak. Problémát jelent az a tény is, hogy az utca mélypontjáról 
a vizet csak – az egyébként sűrűn beépített – Kolozsvár utcai házsor 
telkein keresztül szolgalmi jog létesítése mellett lehet levezetni a 
befogadó Ördögárok patakba. Mindezek figyelembevételével a jövő 
évben elkészíttetjük a Park utca vízelvezetésének és útfelújításának 
megvalósítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervet és a kiírásra 
kerülő pályázati források függvényében törekedni fogunk ennek mielőbbi 
megvalósítására.  

6)  dr. Varga Márta és Lajta Viktor kérdésére adott válasz a Pók utcai 
járda építésével kapcsolatban:

A nagy forgalmú Pók utcán, ami települési gyűjtőút, a teljes hosszon végig 
vezető járda hiánya valóban komoly problémát és közlekedésbiztonsági 
veszélyt jelent. Ezt orvosolandó önkormányzatunk idén elkészíttette a 
megvalósításhoz szükséges tervet.  A tervezői költségbecslés, valamint az 
időközben bekért kivitelezői árajánlat alapján az építés költsége bruttó 50 
millió Ft. Sajnálatosan – az ismert okok miatt – az idei költségvetésben 
nem volt erre fedezet, de reményeink szerint hamarosan megnyílnak 
olyan kormányzati pályázati lehetőségek, melyek biztosítják a járda 
mielőbbi megépítését.   

7)  Kováts Gertrúd kérdésére adott válasz a helyi buszjáratról, 
számítógépes tanfolyamról, hulladékgyűjtők elhelyezéséről:

Az egykori zártkerti területek tömegközlekedési ellátatlansága előttünk 
is ismert, a kialakítandó útvonalakat – figyelembe véve az ún. gyalogos 
ráhordási távolságokat – a 2017-ben felülvizsgált forgalomtechnikai 
tanulmánytervünk vizsgálta. Önkormányzatunk folyamatosan figyeli  
a helyi tömegközlekedés megvalósításra vonatkozó pályázati 
lehetőségeket, hiszen ezek nélkül költségvetésünk sajnálatosan erre nem 
teremt fedezetet.  
A korábbi hegyi buszjárat magánvállalkozásban működött, mely 
szolgáltatás megszűnt, sajnos új vállalkozó egyelőre nincs.
Évről évre az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai az 
olvasói/látogató érdeklődések alapján szerveznek – elsősorban – kezdők 
részére számítógépes tanfolyamot, ami a pandémiás időszakban – több 
más a tervezett képzéssel együtt – elmaradt, de a 2022. évi munkatervben 
ismét szerepelni fog. 
A számítógépes tanfolyamok esetében jellemzően az a probléma, hogy 
számos érdeklődést követően, meghirdetés után 2-3 konkrét jelentkezés 
érkezik. A tanfolyamok (gazdaságos) indításához feltétel a kellő létszám, 
ami legalább 5-10 főt jelent. Az Öregiskolában jelenleg a Logischool 
szervezésében gyerekeknek szóló számítógépes oktatás folyik.
A közterületi hulladékgyűjtők száma jelenleg 51 darab, melyek folyamatos 
ürítéséről a NATÜ-s kollégák gondoskodnak. Sajnos sokan kommunális 
hulladékuk elhelyezésére használják ezeket, gyakran a környezetet is 
elszennyezve, a NATÜ korlátozott kapacitását feleslegesen terhelve. 
Külföldi és hazai példák igazolják, hogy nem a hulladékgyűjtők számának 
folyamatos gyarapítása, hanem az emberek gondolkodásmódjának 
megváltozása ad igazán eredményt. Aki most az utcán vagy az erdőben 
eldobja a szemetet ahelyett, hogy egy közeli kukában vagy otthon dobná 
ki, az új hulladékgyűjtők telepítése esetén is sajnos ezt tenné. 

8)  Bur László kérdésére adott válasz az Ady Endre utcán történő 
sebességkorlátozással és járdával kapcsolatban:

Természetesen egyetértünk abban, hogy csak a megengedett sebességgel 
lehet közlekedni Nagykovácsi útjain. Ezért is kértük a rendőrséget, 
hogy ne csak a Kossuth Lajos utcában, hanem több helyen – többek 
között az Ady Endre utca két szakaszán – végezzenek sebességmérést. 
Tapasztalataink szerint újabb sebesség korlátozó táblák elhelyezése 
nem hozza meg a kívánt eredményt. Fekvőrendőr telepítése gyűjtőúton 
szakmai szempontból nem ajánlott, ezért nem támogatjuk.
2020 tavaszán az Ady Endre utca Greszl Ferenc utca és a Szent Lóránt 
utca közötti szakaszán szélesített murvás padkát építettünk ki. Jelenleg 
a murvás padka, valamint ezen a szakaszon kihelyezésre kerülő várakozni 
tilos táblák nyújtanak majd segítséget. További terveinek szerint 
járdaépítésre pályázatot nyújtunk be, hogy az Ady Endre utca egyenes 
szakaszán végig biztosítani tudjuk a biztonságos gyalogos forgalmat.

9)  Havadi Tamás kérdésére adott válasz az Antónia utca – Sport utca 
kereszteződésében kihelyezendő STOP táblával kapcsolatban:

Az Antónia-Sport-Bánya utca útvonal települési gyűjtőúti funkcióval bír 
és valóban nagy forgalmat bonyolít le. Ugyanakkor a jelenlegi forgalmi 
rend megváltoztatását nem támogatjuk, mivel az adott szakaszon 

a gépjárműveket sebességkorlátozása növeli az átkelő gyalogosok 
biztonságát. Ha változtatnánk, nőne a balesetveszély a nagyobb 
sebességgel közlekedő gépjárművek miatt. Sajnálatosan a csomópontban 
gyalogos átkelőhely helyhiány, illetve beláthatóság hiánya miatt nem 
alakítható ki.

10)  Tallér Nóra kérdésére adott válasz a zárt kutyafuttató építésével 
kapcsolatban:

Amennyiben benyújtanak egy olyan kérelmet, amiben konkrétan 
megjelölik azt a területet, amit felajánlanak a kutyafuttató megvalósítá- 
sára, illetve, ha bekérik az utca lakóinak, illetve a szomszédságnak az 
írásbeli hozzájárulását ennek a kutyafuttatónak a megvalósulásához, 
akkor a Képviselő-testület dönt abban, hogy hogyan, miként járul hozzá 
ennek a megvalósításához.

Helyszínen feltett kérdésekre adott válaszok:
Kónya Zoltánnak a Temető utcai közlekedéssel, valamint a temető 
fáinak permetezésével kapcsolatban feltett kérdésére adott válasz: 
Az Arany János utcai játszótér megközelítésénél valóban nincsen járda, 
mint oly sok Nagykovácsi utcában. Önkormányzatunk elsődlegesen a 
nagy gyalogos forgalmú és nagy autóforgalmú utcákon kívánja először 
megvalósítani a járdaépítést, így most az elsődleges cél a Pók utcai járda 
megvalósítása. Nyilvánvalóan hogyha a pénzügyi lehetőségünk lehetővé 
teszi, akkor az Arany János utcában is el tud készülni majd a járda. A 
Temető utca kialakítását és a focipálya teherkapujánál említett süllyedést a 
kollegák meg fogják vizsgálni. A védett temetőkertben lévő gesztenyéket 
sajnálatos módon a gesztenye populációt károsító ún. aknázómoly elleni 
védekezés során meg kell permetezni, mint ahogy azt meg kell tenni a 
kastély előtti gesztenyefasornál is. Ez minden évben több alkalommal, 3-4 
alkalommal történik. Az elkövetkezendő jövő évi permetezésnél erre föl 
fogjuk hívni a szakkivitelező figyelmét, hogy mindenképpen a játszótér 
irányából fújja le ezeket a fákat. 

Herczeg Gábornak a LINUM udvar esti világításával kapcsolatban, 
valamint a hatályos HÉSZ-szel kapcsolatban feltett kérdésére adott 
válasz: 
A fényszennyezéssel kapcsolatos javaslatot meg fogjuk vizsgálni, és 
amennyiben indokoltnak látjuk, akkor Képviselő-testület elé terjesztjük 
ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen a jelzést. 
Természetesen a jogszabályok mindig a hatályos állapotukban 
vonatkoznak az adott időszakra, tehát most a 2019-ben elfogadott HÉSZ 
hatályos a Nagykovácsiban történő építésekre. 

Révész Szabolcsnak a vízhiányokkal, belterületbe vonásokkal és a 
közlekedéssel kapcsolatban feltett kérdésére adott válasz:
A megtelt tábla azt jelenti, hogy további lakóterületeket nem jelölünk ki 
és nem veszünk el a természettől további területeket. Azonban az eddig 
meglévő telkek, amik már korábban, a korábbi képviselő-testületek 
döntései alapján belterületbe vonásra kerültek, azok be fognak előbb-
utóbb épülni, tehát várható, hogy még tovább nő a településünk, ezzel 
bizony nehézségeket okozva. 
Én bízom abban, hogy a nyár folyamán azokat a műszaki változtatásokat 
megtette a DMRV, ami a további vízhiányt megelőzi. Persze műszaki 
hiba bármikor lehet, mert sajnos elöregedett a vezeték, éppen ezért 
is tartom fontosnak azt, hogy a DMRV, vagy aki majd a szolgáltatást 
végzi Nagykovácsiban, fizesse az önkormányzatnak a bérleti díjat a víz-,  
csatorna-hálózatért, és ebből az összegből tudjuk majd fejleszteni 
megfelelő módon, megfelelő formában a víz- és csatornahálózatot, hogy 
ne legyenek ilyen problémák. 
Közlekedési témában teljesen jogos az észrevétele, hiszen ahogy a 
lakosságszám növekszik, úgy okoz egyre több problémát az egyetlen 
utunk. Az új bevásárlási lehetőség és a kerékpárút remélhetőleg csökkenti 
majd a főúton közlekedők számát. További lehetőség a Telekocsi program, 
amit már korábban meghirdetett az Önkormányzat. 

Kovács Gertrúdnak a köztéri hulladékgyűjtéssel kapcsolatban feltett 
kérdésére adott válasz:
51 szemetes található Nagykovácsi területén. Én azt gondolom, hogy itt a 
szemléletformálás lenne a fontos. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
nem helyezünk ki új szemeteseket. Folyamatosan, idén is, tavaly is tettünk 
ki új szemeteseket, a tavaly előtti évben pl. 1.000.000 + ÁFÁ-t költöttünk 
új szemetesek beszerzésére. Tehát kerülnek ki új szemetesek, de arra nem 
lehet számítani, hogy egész Nagykovácsi területén minden utcában, közel 
egymáshoz szemetesek lesznek találhatóak.
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Bizonyára már Önök is találkoztak a települési intéz- 
ményekben, buszmegállókban, boltokban, étteremben, 
kávézóban kihelyezett plakáttal, miszerint a Nagykovácsi 
Készenléti Szolgálat új tűzoltóautó beszerzésében kéri 
az Önök segítségét. A jelenlegi tűzkocsi 29 éves – nem 
üzembiztos, állandóan szerelni kell rajta valamit, minden 
riasztásnál drukkolni kell, hogy beinduljon és odaérjen a 
helyszínre. A Készenléti Szolgálat álma – és mindannyiunk 
érdeke – egy olyan üzembiztos jármű beszerzése, amivel 
meg tudnak közelíteni a környéken minden lehetséges 
utcát, mentési pontot, erdei helyszínt. Nem egyszerű 
feladat egy minden szempontból megfelelő autó 
megtalálása úgy, hogy a kitűzött keret maximum 10 
millió forint. Ebből az összegből egy néhány éves, kevés 
kilométert futott, használt, de üres – felszerelés nélküli – 
gépjárművet tudnak beszerezni, amelyre a Szolgálat tagjai 
maguk fogják átszerelni az előírt és szükséges eszközöket, 
felszereléseket, amik a jelenlegi tűzoltóautón vannak. 

Számoljunk egy kicsit! Nagykovácsiban hivatalosan 
8600 fő él. Nem hivatalosan vagyunk már 10 ezren, 
akik életvitelszerűen itt élünk. Ha minden itt élő ember 
csak 1000 forinttal támogatja ezt a kezdeménye- 
zést, akkor rövid időn belül már új tűzkocsival vonulhatnak 
önkénteseink. Azt hiszem ez egy olyan összeg, amit sok 
ember ki tud fizetni a biztonsága érdekében. Ez a fejenként 
1000 forint lehetőséget biztosít arra, hogy a Készenléti 
Szolgálat tagjai segítsenek nekünk, ha valami baj történik, 
hogy ott legyenek amikor szükségünk van rájuk, hogy 
biztonságban érezhessük magunkat a településen. 
Ők olyan önkéntesek, akik minden fizetség nélkül értünk 
dolgoznak, a mi biztonságunkat védik. Támogassuk 
őket az álmuk megvalósításában, segítsük az új tűzkocsi 
beszerzését! Hiszen közös érdekünk, hogy aki itt él, éljen 
biztonságban! Mutassuk meg Nagykovácsi, hogy együtt 
sikerül! A mellékelt csekken mindenki a saját lehetőségei 
szerint tudja támogatni a tűzkocsi beszerzését!

Segíts, hogy segíthessünk! –   
Közösségi összefogás, hogy új tűzoltóautója legyen Nagykovácsinak
Szemesy Barbara – alpolgármester

Nagykovácsi legújabb kori történelmében kiemelt szerepet kap a 2014 
december eleji, 3 napig tartó időszak. Egy ritkán előforduló időjárási 
eseménynek köszönhetően településünk napokig elzárt volt a külvilágtól 
és a mindennapok megszokott komfortját jelentő áramszolgáltatás is 
szünetelt a leszakadt vezetékek miatt. Az áramszünet következtében a 
legtöbb háztartásban leállt a fűtés és a vízszolgáltatás, a nappali világosság 
rövid órái után sötétbe burkolództak a házak. Pár napig úgy éreztük 
magunkat, mintha egy amerikai armageddon filmbe csöppentünk volna, 
és bár az utcákon járva csodás látványban lehetett részünk, sokak számára 
aggodalomra adott okot a kihűlő lakások, a lemerülő telefonok vagy a 
leolvadó fagyasztók ténye, azokról már ne is beszéljünk, akiket napokra 
teljesen elzárt az utakra leszakadó ágak halmaza, és csak türelmesen 
tudták várni, hogy megérkezzen a segítség. És senkinek sem kellett 
hiába várnia, a segítség mindenkihez megérkezett, igaz néha váratlan, 
meglepő módon kopogtatott be. A Készenléti Szolgálat önkéntesei 

éjt nappallá téve mentek és segítettek, a lakossági összefogáson és 
egyéni kezdeményezésen alapuló támogatás is kézzel fogható lett, 
mert a nagykovácsiakban megfogalmazódott segíteni akarás valódi 
tettekben nyilvánult meg, ami sokak számára új, meglepő élmény 
volt. Kérés nélkül érkeztek, akik tenni akartak, voltak, akik a Készenléti 
Szolgálat munkatársaihoz csatlakoztak és hosszú órákon át vágták a fákat, 
tisztították az utakat, volt aki generátort vitt az oviba, hogy legalább ott 
lehessen tölteni a mobilokat, és akadtak olyanok is szép számmal akik 
fát vittek azoknak, akik nem tudtak befűteni a kályhákba, kandallókba. 
Aki mással nem tudott segíteni az teával, szendviccsel kínálta a fáradt 
munkásokat és sokan voltak, akik megnyitották saját fűthető házukat 
azok előtt, akik a fűtetlen házukban töltötték a napokat. 
Szomszédok, ismerősök, látásból ismert vagy nem is ismert emberek 
siettek egymás megsegítésére, és a nehéz helyzet ellenére pár idillikus 
órára biztosan érezhettük, hogy a Jó nem halt még ki a világból. 

Idén november 27-én újra megünnepelhetjük a 7 évvel ezelőtti össze- 
fogás napjait és híven a már megteremtett hagyományokhoz 
kolbásztöltés mellett, beszélgetéssel és vidám együttléttel emlékezünk 
a fagyos napokra. Ezúton invitálunk mindenkit, kicsiket és nagyokat, 
kolbászt tölteni szerető csapatokat, hogy jöjjenek, mutassanak be új 
ízeket vagy hagyományos technikákat a Faluház udvarán. 

7 évvel a nagykovácsi 
„jégbörtön” után
November 27-én újra összefogunk
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„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk 
örökségbe. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 
fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől 
kapott élethosszig érvényes, értékes, unokáink 
számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli 
kincseket!” 
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös 
felhívásából)

1859. szeptember 30-án született Benedek 
Elek, a „nagy mesemondó”, aki nemcsak írta, 
de gyűjtötte is a meséket. A magyar népmese 
napja, szeptember 30-a, 2005. óta ünnep 
országszerte.
Iskolánkban hagyomány, hogy ezen a 
napon meglátogatjuk az óvodásokat és 
megörvendeztetjük a piciket egy-egy szépen 
felolvasott mesével. Az elmúlt tanévben 
erre nem kerülhetett sor. Így még nagyobb 
izgalommal készült az a 23 negyedik 
osztályos, aki szerette volna kedves meséjét 
felolvasni régi óvodájában, csoportjában. 
Már vártak bennünket a gyerekek, óvónők. 
A kicsik figyelmesen hallgatták a felkészült 

mesemondókat. Felolvasás után beszélgetésre 
is jutott idő. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy ott lehettünk, 
hogy élményt adhattak, s kaptak ezáltal 
tanítványaink.
Ezen a héten több osztály elsétált az 
Öregiskolába is, Elek apó kútjához. A diófa 
alatt ülve hallgatták meg, játszották el kedves 
meséiket és álltak meg tisztelegve az író 
emlékköve előtt a gyerekek.

Magyar népmese napja
Veres Ildikó tanító

A zene világnapja alkalmából együtt énekelt iskolánk apraja-nagyja 
Nagykovácsi főterén.

A napsütéses, szép őszi napon örömteli élmény volt újra több százan közösen 
zengeni: Érik a szőlő, Hull a szilva, Erdő erdő erdő.

Köszönjük a technikai segítséget Görgényi Gábornak, a zenei kíséretet Bertalan 
Örsnek és Szabó Andrásnak! Hangszeren közreműködött Papp Levente 8.b, Toma 
Zsolt 8.b, Győrffy Levente 5.b osztályos tanulók. Énekelt az 5.b és a 6.a tanulóiból 
álló kórus.

Október 1-jén  
újra együtt daloltunk!
Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár

Csodálatos, felemelő megemlékezésben volt 
részünk az aradi vértanúk gyásznapján.

Köszönjük a 8.a és a 8.b osztályos tanulóinknak 
a szép előadást, Kakukné Lehreich Emíliának és 
Bárány Juditnak a betanítást, Dutkainé Bödő 
Gabriellának a dekorációt, Görgényi Gábornak 
a hangosítást és a TanBand együttes tagjainak 
– Mészáros Ildikónak, Kuti Imrénének, Tegzes 
Endrének és Jakab Andrásnak – a gyönyörű 
énekeket!

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

(Ady Endre: Október 6.)

Október 6.
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Iskolánk több osztálya is részt vett az ENSZ 
2015 szeptemberében indított „Project 
Everyone” kampányán. A Világ Legnagyobb 
Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, 
amelyen keresztül a gyermekek világszerte 
egy időben megismerhetik a fenntartható 
fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek 
a társadalom kiemelt problémáira kívánnak 
megoldást nyújtani. Minden évben egy-egy 
téma kerül középpontba. Idén a Minőségi 
oktatás és a Fellépés az éghajlatváltozás ellen 
globális céllal ismerkedhettek a diákok. Az órák 
keretén belül játszva, olvasva, gyűjtögetve 
és rajzolva érezhették át tanulóink a Földet 
sújtó problémákat. Mindenkiben ott van a 
lehetőség, hogy segítsen megakadályozni a 
klímakatasztrófát. A gyermekeinkben is. Egy 
teszt kérdéseire válaszolva megtudhatták 
azt is tanulóink, hogyan használhatják a 
leghatékonyabban a képességeiket. A kvíz 
alapján kiderült, melyik klímavédelmi aktivista 
típusba tartoztak.
A 3. b osztály egy pályázaton is részt vett, 
melynek címe: Legyetek Ti is klímavédők!
Pályázatunk címe: Egy hét nulla hulladék, a 3. 
b-ben
Minél kevesebb hulladékot termelünk, 
minél több anyagot hasznosítunk újra, annál 
többet teszünk környezetünkért. Ezért a 3. b 
osztályban megpróbálkoztunk azzal, hogy egy 
héten keresztül minimalizáljuk a kommunális 
hulladékba kidobott szemetünket.
Cselekvési tervet készítettünk. Mit tettünk a 
héten?
Szelektíven gyűjtjünk mindent. Csökkentettük 
a kommunális hulladékot. Komposztáltunk. 
Felesleges tárgyainkat továbbadtuk. Kerültük 
a csomagoló anyagokat. Az iskola udvarát 
gondoztuk. Vigyáztunk a környezetünkre. 
Átgondoltuk szükségleteinket. Figyeltünk 
egymásra.
Vendégünk volt Kertész Dóra a Nagykovácsiban 
nyílt Menő-Jövő üzlet megálmodója és 
vezetője, aki sok érdekes dolgot mesélt nekünk. 

Kóstolót kaptunk egy egészséges finomságból.
Mindent újrahasznosítottunk. A joghurtos 
poharakból az Állatok világnapja alkalmából, 
állatfigurákat, másnap pedig ügyességi játékot 
készítettünk. A műanyag poharak alumínium 
tetejéből tallérok lettek. Újra hasznosítottuk 
a papírgyűjtőben felhalmozódott lapokat. 
Újrapapírt merítettünk, amit szalvéta mintákkal 
díszítettük. Komposztáltuk a növényi 
maradékokat. Földvirágot ültettünk. Pénteken 
zártuk a projekt hetet. 
Sajnos a nulla hulladékot nem tudtuk 
megvalósítani, de csak 1 kg kommunális 
hulladékunk keletkezett. 30 ember és öt nap 
esetén számunkra ez szép teljesítmény. Amit 
nem tudtunk szelektálni, vagy újra hasznosítani 
például a papírzsebkendő, a szalvéta, a kifolyt 
tejet feltakarító törlőkendő és a nap végén 
összesöpört padló maradéka. Más nem került a 
kommunális hulladékgyűjtőnkben. 

Szombaton, ráadásként Bolhapiacot tartottunk 
az Arany János utcai játszótér melletti füves 
területen.
A gyerekek nagyon élvezték az egész hetet. 
Odafigyeltek mindenre, még egymásra is. 
Jövőre újra megpróbáljuk. 

„Kicsik vagyunk, kis dolgokat tudunk 
megtenni, de mégis sokra mehetünk vele.”
(A gyerekek véleménye)

Ökohírek
Erdőszegi Klára a Zöld Munkaközösség vezetője

Október 20-án volt az iskolánkban a 8. 
osztályos szülők számára a továbbtanulásról 
szóló tájékoztató. Diákok, szülők és tanárok 
nagy közös feladata az iskolaválasztás, hiszen 
meghatározó gyermekeink életében, melyik 
középiskolában folytatják tanulmányaikat. 
A tájékoztatón elhangzott mit kell tudni a 
jelentkezés menetéről, a felvételi eljárásról és 

a felvételi elbírálásáról. Ebben a tanévben a 
központi írásbeli felvételi megírásának ideje 
2022. január 22. A középfokú iskolákba való 
jelentkezési lapokat február 18-áig kell postára 
adni. Az eredményeket legkésőbb április 29-én 
fogják megtudni. Izgalmas, intenzív időszak ez 
nyolcadikosaink életében. Sok sikert kívánok 
mindenkinek!

Tájékoztató szülői  
a továbbtanulásról

A szeptemberi mobilitási hét záróeseménye 
október 8.-án a győztes osztályok 
értékelésével zárult.

Köszönjük, Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
asszonynak, hogy részt vett a díjak átadásán!
A mobilitási hét programjain az iskola összes 
osztálya részt vett, ezért minden osztály kapott 
focilabdát, a szünetek játékos eltöltésére.

Felső tagozaton harmadik helyezést értek el az 
5.a osztályos tanulók, második helyezettek a 6. 
c-sek lettek, az első díjat az 5.a osztály nyerte 
meg. 
Alsó tagozaton a harmadik helyezett a 4. b 
osztály lett, második helyezett az 1.c, és az első 
helyet az 1.a osztály nyerte meg.
Az eslő díjban részesült osztályok ebben az 
évben belépőt nyertek a Csodák Palotájába.

A mobilitási hét győztes osztályai
Meszlényiné Ritli Márta alsós intézményvezető-helyettes
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Még az Évzárón vetődött fel, hogy az első évben a szülők sem a gyermekeik 
osztálytársait, sem a szülőtársakat nem ismerhették meg a vírus okozta 
szabályok miatt.
Arra gondoltunk, hogy egy kötetlen délután segíthetne a hiányzó kapcsolatok 
kiépülésében. Nagy örömünkre a szülők is lelkesen készültek a találkozásra. 
Október 16-án a Faluház kertjében a szorgos kezeknek köszönhetően 
bográcsban főtt paprikás krumplit ettünk. Miközben készült a finom vacsora, 
a családok apraja-nagyja ismerkedett, játszott, beszélgetett. 
A pakolás közben meg is állapodtunk, hogy ezzel hagyományt teremtettünk, 
és tavasszal folytatjuk!
Köszönjük a lehetőséget a Faluház vezetőjének is!

Bográcsozás a Faluházban
Vácziné G. Gyöngyvér 2.c osztályfőnöke

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük, Assisi 
Szent Ferenc halálát követő napon, október 4-én. 
Ez alkalomból 4-én, 5-én és 8-án be- 
csempésztünk az iskolába egy kis élményt a 
gyerekeknek Laczkó Orsolya segítségével, aki a 
Tüskéshátú Madártanoda vezetője.  
Az iskolában Orsi 12 osztályt látogatott meg. Első 
nap egy afrikai fehérhasú sünivel érkezett, másnap 
egy gekkó-teknős párost mutatott be, harmadnap 

Peeperrel, a kolyiba fülesbagollyal ismerkedhettek 
meg az alsósok.
A 45 perces bemutatók interaktív jelleggel zajlanak, 
a gyerekek közelről láthatják, megfigyelhetik és a 
legtöbb esetben kézbe is vehetik a kis állatokat, 
miközben Orsi kérdésekkel is fenntartja a folyamatos 
figyelmüket. 
Ezek az alkalmak jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
megtanulják: állatot tartani nagy felelősség, sok 
munkát igénylő feladat, de ugyanakkor boldogabbá 
teszik életünket, segítőtársként és barátként 
gazdagítják mindennapjainkat. 
Tavasszal újra várjuk Orsit Dórival, a dolmá- 
nyos varjúval, a madarak és fák világnapja alkalmából.

Állatsimogató
Acsai Andrea 4.d osztályfőnöke

2021. október 18.–24. között Nagykovácsi idén is csatlakozott a Te 
Szedd Mozgalomhoz. 
Az akcióban a Nagykovácsi Általános Iskola is részt vett, október 18-án 
hétfő reggel minden felső tagozatos tanuló az iskola területén gyűjtötte 
össze a szemetet. A gyerekek idén is aktívan részt vettek közvetlen 
környezetük szebbé és tisztábbá tételében. 
Az akció eredménye idén is látványos volt, ezért a társadalmi 
felelősségvállalás és a környezettudatosság jegyében a 7.b osztály tanulói 
hétfő reggelenként folytatják az akciót, hogy szebb és rendezettebb 
környezetben kezdhessék az iskola tanulói a hetet. 
Tegyünk együtt egy élhető és tiszta Nagykovácsiért!

TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Sokan úgy gondolják, nem szedik más szeme- 
tét. Van benne valami... Azonban, ha onnan 
közelítjük meg a dolgot, hogy ha fontos nekünk 
ez a szép környezet, ez a szeretett terület, ami 
az életterünk része, akkor nem tehetünk mást, 

mint őrizzük, védjük, gondozzuk, tisztítjuk, jó 
példával elöljárva, ami, mint tudjuk, ragadós!
Lehet vonzó a szemét gyűjtés?!
Bizton állíthatom: IGEN!! 
A TeSzedd! mozgalom hetében az 1. b osztály 
aprócska tagjai kesztyűkkel, két zsákkal 
felszerelkezve keltek útra az iskola körül, hogy 
mindent összeszedjenek, ami nem „útravaló”. 
Fiúk és lányok külön-külön töltögették a 
zsákjukat, amit időnként átadtak társuknak, 

hogy mindenki kivegye a részét 
a cipelésből. Szinte versengtek 
a hulladékért! Körbejártuk az 
iskolát, a Tisza István teret. 
Végigpásztáztuk a buszmegálló 
parkolóját is, majd egy kis kitérővel 
a Kolozsvár utcában – a gúnárokkal 
való hangos feleselés után, a patak 
mentén haladva a hídon áttértünk 
vissza az iskolába. A zsákok kézi 
erővel történő mérlegelése után 
megállapítottuk, hogy a fiúké 
ugyan jobban megtelt a patakból 
kihalászott hatalmas nejlontól, de 

mindannyian nyertünk, hisz tettünk valami jót 
a lakóhelyünkért és ez a legfontosabb. Büszkén 
álltak be fotózáshoz a gyerekek, majd bedobták 
a gyűjteményt a megfelelő helyre, a kukába.
A szemét széles skálájával találkoztunk: nejlon, 
műanyag tárgyak, maszkok, alkoholos üvegek, 
sörös dobozok, csokis, cukros papírok, egyéb 
csomagolóanyagok és rengeteg cigaretta csikk, 
még az iskola parkolójában is. Ez utóbbi remek 
alkalmat adott arra is, hogy beszélgessünk 
a dohányzás egészségünkre gyakorolt 
káros hatásán túl, a dohány termesztése, 
a dohányipar és az eldobott csikkek 
ökoszisztémára és klímaváltozásra gyakorolt 
hatásairól az ő szintjükön (erdőirtás, talaj-, víz-, 
levegőszennyezés). 
Bízom benne, a gyerekek ez alkalomból 
tett apró lépéseikkel nagy lépést tettek a 
felelőtlenül szemetelők felé, s ezzel a hasznos 
tevékenységükkel hozzájárulhattak ahhoz 
a globális törekvéshez, mely a Földünk 
egészségét, fenntarthatóságát célozza. 
Minden kicsiben kezdődik s mi, felnőttek 
vagyunk felelősek azért, hogy hogyan végződik.

Hulladék-vadászok
Vácziné G. Gyöngyvér 2.c osztályfőnöke
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Ebben az évben ünnepi műsorunk gerincét 
Weöres Sándor Ballada a három falevélről 
című verse alkotta. A magasba vágyó falevél 
a forradalom győzelmét, az elsodort falevél 
a szabadságharcukért küzdő hősöket és a 
lehulló falevél a szabadságharcosok bukását 
jelképezte.

A megemlékezést a 6. évfolyamosok adták elő 
felidézve 1956 októberének utolsó napjait. 
Előadásukban megelevenedtek a tüntetések, 
a fiatalok lelkesedése majd kétségbe esése. A 
zenei betétek ezeket az érzéseket erősítették. A 
rézpatkósok tovább emelték táncukkal a műsor 
érzelmi töltetét. Azt gondolom, egy általános 
iskolai műsornak a legfontosabb feladata 
az, hogy érzéseket keltsen a gyermekekben, 
amely a hazaszeretetüket erősíti, hiszen magát 
a történelmi eseményt ebben az életkorban 
még csak kevesen értik. A műsor szereplőivel 

sokat beszélgettünk az 1956-os forradalomról, 
hogy minél hitelesebben tudják eljátszani 
szerepeiket. Azt hiszem, sikerült!
A lányok zárótánca, majd Márai Sándor 
Mennyből az angyal című versének részlete 
Győrffy Csanád előadásában és az ezt követő 
Szózat katartikus élmény volt. Köszönet érte 
minden szereplőnek!
Nagy örömünkre szolgált, hogy ellátogatott 
az ünnepségre Trencsényi Laci bácsi, a 
Nagykovácsiban élő egykori szabadságharcos! 
A műsor megalkotásában segítségemre 
volt Eperjesi Tamás; a táncokat Huszárné 
Czene Zsuzsa és Kiss Zsolt tanította be; a 
díszletet Dutkainé Bödő Gabriella készítette; 
a zenei anyag összeállításában Dér Viktória 
segédkezett.

Lehullott három falevél...
emlékezés az 1956-os forradalom hőseire

Egy szép októberi délelőttön a 3.c osztály 
felkerekedett és mindenféle föld feletti és 
föld alatti járművel ellátogatott az „Egy a 
természettel” kiállításra.
Sétánkat az Erdővarázs programmal kezdtük. 
A tematikus ösvényen játékos feladatok 
segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek 
az erdő kincseivel és az erdészek munkájával. 
Gyógynövényeket szagolhattak, mérgező és 
ehető gombákkal ismerkedtek. Megtudták, 
hogy miről ismerhetik fel a vadmacskát és 
meghallgathatták a szarvasbőgés hangjait 

is. Minden lurkó 
kapott egy kis 
csomagot, ami az 
erdei gyümölcsfák 
magjait rejtette. 
Ezeket otthon el- 
ültetve kis magon- 
cokat nevelhetnek, 
amelyeket idővel el 
lehet majd ültetni az 
erdőszélen. 
Egy nagy csarnok- 
ban hazánk jelleg- 
zetes vízi élőhelyeit 
fedezhették fel a diákok. Az 50 különböző 
halfaj képviselői közül a nagy és különleges 
viza hódította meg leginkább a gyerekek szívét. 
Látták a hagyományos halászati módokat és 
beleshettek a pákászok titokzatos világába is.
A Magyar Kiállítás keretében életnagyságban 
láthatták hazánk nagyvadjait, jellemző madarait 
és kisemlőseit. A leghíresebb vadászok és 
természetbúvárok szobrait járhatták körül. Nagy 
kivetítőkön elevenedett meg a csodaszarvas 
mondája. A teremben a hatalmas fából készült 
állatokhoz mindenki szívesen odaállt egy fotó 
erejéig. 
Búcsúzóul különféle élőhelyek diórámáit 
csodálhatták meg a gyerekek. A sarkvidékek, 
magashegységek, szavannák és esőerdők 
világa vált láthatóvá egy karnyújtásnyira tőlük.
Rengeteg volt még a látnivaló, de az idő sajnos 
gyorsan eltelt. Kissé fáradtan, de élményekkel 
megrakodva indultunk haza.

A Vadászati és Természeti Világkiállításon jártunk
Bertalanné Boros Kinga
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Kedves Olvasóink, Látogatóink! 
Az októberi hónap mindig termékeny nálunk, hiszen ekkor vannak az 
Országos Könyvtári Napok rendezvényei. Idén rengeteg program várta az 
intézménybe betérőket:
Révész Sándor beszélgetőestje, Ötvös Anna által tartott könyvbemu-
tató (Márai Sándor feleségéről) Lola könyve címmel a Magyarság Háza  
szervezésében, irodalmi beszélgetés Krusovszky Dénes író-költővel, és 
az ez évi Könyvfaló-díjak átadása. A gyönyörű lovacskákat, a díjakat Südi 
Beáta horgolta.
Örömmel tesszük közzé a 2021. évi Könyvfaló-díjasok nevét:
Felnőttek:

1. Járvás Péter
2. Babinecz Mónika
3. Harsányi István

Gyerekek:
1. Lutor Júlia, Nándor és Endre
2. Jónás Aliz
3. Branyiczki-Czirják Zsombor, Hanga és Zénó

Különdíjas gyerek olvasók: 
(abc-rendben, nem rangsorolva)

– Epacher Emma, Helka és Molnár Lilla
– Csabai Lili és Ábel
– Korai Máté, Lilla és Emili
– Kornicsák Liza
– Kruppa Rebeka Eliza
– Szabadka Dávid, Petra és Áron
– Terjék Dorina és Mira

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

Régi tervünk valósulhatott meg, egy szombat délutáni beszélgetésre 
lehetett vendégünk Krusovszky Dénes. Beszélgetőtársa Járvás Péter 
volt, aki a tőle megszokott felkészültséggel kérdezte az írót, aki költő és 
műfordító is. Lírával indult majd a próza felé fordult, és manapság újra 
versek születnek.  
Krusovszky olvasóként is a költészet felől indult el, a verseket olvasta 
először, ezt egy magyar gyerek nem nagyon kerülheti el, amely nyelven 
Weöres Sándor, Kányádi Sándor írt, azon muszáj verseket olvasni. Érdekes, 
hogy a kisvárosi általános iskolában, ahová K. járt, egy Zsolnay-módszer 
szerinti kísérleti osztály működött, ennek a NYIK (nyelvi-irodalmi-kom-
munikációs) programja hatással volt a későbbi irányultságra, érzékeny-
ségre. Ennek a programnak volt egy olyan igényesen összeválogatott 
szöveggyűjteménye, amelyből új hatások érhették, bizonyítva mindazt, 
hogy a jó iskolai élmények milyen komoly hatással lehetnek a pályaválasz-
tásra. 
Korai, kamaszkori versei, saját bevallása szerint Radnóti-utánzatok, nem 
a késői nagy versek szerint, hanem a pásztor-idillt leíró bukolikus formák. 
Egy pályázat útján K. eljutott Sárvárra, arra a találkozóra, ahonnan gene- 
rációk nőttek ki a magyar irodalom számára, az itt töltött idő megérlelte, 
ez a dolog létezik, költőnek lenni lehetséges. 
A sárvári hatás determinálta a továbbtanulást is, ELTE magyar szak. Az 
akkor 350 fős szakon nehéz volt megtalálni a helyét, „nagy volt”. Végül 
kialakult a közeg, elindultak a közlések, út látszott a verseken keresztül az 
irodalom teljessége felé. 
Az első nagy prózai siker „Az akik már nem leszünk sosem” című re- 
gényben tudatosan helyezkedett távol a lírától, a történet elvét szem  
előtt tartva, karaktereket teremtett, a szereplők változásait akarta láttatni, 
belső időt létrehozva. A próza sikere egy másfajta, sokszínűbb olvasói 
közönséget vonzott be. Más a prózai közönsége, mint a lírai. Nem számí-
tott rá, hogy ilyen sikere lesz a könyvnek, generációs regény lett, még-
hozzá többszintű generációs regény. A kisregény a nagyregényben más 
megszólalásmódban íródott, az eltérő idősíkok mellett az 56-os mélyfúrás 
megteremtette a mű saját belső idejét. A Libri Irodalmi Díj közönségdíját 
is megkapta a könyv. 
A gyerekirodalomhoz nem a gyermekek születésénél fordult, érdekelte a 
terep. Sokszor saját emlékeire reflektál, egy egykori kisfiú gondolataira. 
Nagy nyelvi terep, nyelvi kísérlet. Ösztönző, hogy csapatban tud dolgozni, 
inspiráló, hogy illusztrátorral lehet együttműködni. 
A covid, a kényszerűen közösen eltöltött, egyébként szép idő, nem ked-
vezett a prózának, három gyermek mellett most versek születtek. Novem-
berben jelenik meg Krusovszky Dénes új verses kötete.

Krusovszky Dénes volt  
az Öregiskola vendége
G. Furulyás Katalin
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Új sorozatunk a felnőtteknek szóló, népszerű (befogadható), de nagyon 
jó nívójú ismeretterjesztés műfajában szeretne megmutatkozni. Az 
ismeretterjesztő előadásoknak volt egy nagyon kiüresedett, elfáradt 
korszaka. Aztán egyszer csak egy új hullám, a Mindentudás Egyeteme 
előadás-sorozata pl., vagy a TED sorozatok egy teljesen új korszakot 
nyitottak. Itt a hívószavak: Technology, Entertainment, Design, és mind-
összesen kicsivel több, mint negyedóra áll rendelkezésre, hogy átadják az 
előadók az információkat. Az új eszközök  bevezetésével kiderült, hogy a 
már erősen retro jellegű műfajnak új formájában, korszerűbb kiszerelés-
ben nagy közönsége van, népszerű. 
Mi is az ismeretterjesztés? Lehet, hogy a szóra kéne egy passzoló, trendi 
kifejezést találni, úgy mint az interjú-riport formára megszületett a pod-
cast. Bár lehet, hogy más értelmezésekkel meg kellene vívnom a harcot, 
véleményem szerint, ez esetben egy régen létező dolgot találtunk föl. Az 
ismeretterjesztés, egy már az iskolán túli, kötetlen tanulási forma. De ta-
lán nem kell a szigorúan a fogalomból elindulni. Inkább indítsunk onnan, 
hogy aki pl. nem az irodalommal kapcsolatos szakot választ a továbbta-
nulásnál, szervezetten 18 évesen foglalkozik utoljára novellákkal, versek-
kel. Holott a művek nem a diákság számára íródtak, talán nem is vagyunk 
képesek abban a korban a befogadásukra, árnyalt megértésükre. Ma már 
a számtalan irodalmi portál, sőt legújabban maguk az írók – alkotók sa-
ját digitális terükben segítik a művek értelmezését, befogadását, ezek 
népszerűsége pontosan a meglévő igényt támasztja alá. Ha valaki szak-
középiskolában, szakképzésben tanult tovább, nyolcadikos kora óta nem 
biztos, hogy találkozhatott zenei, művészettörténeti, kultúrtörténeti aján-
lott tartalmakkal, más oldalról közelítve, ha meg a bölcsészet felé irányult 
a technikai, kémiai, biológiai stb. kurrens tartalmakkal nem volt okvetlen 
találkozása.
Miért ne érdeklődhetne komolyan egy közgazdász, egy építész, egy bolti 
eladó, egy intézményi ételszállító irodalom, vagy akármely művészetek 
irányába. (Legutóbb egy Pintér Béla színháza után rajongó ételszállítóval 
sikerült összeismerkednem, innen a példa.) Ugyanígy érthető egy bölcsész 
érdeklődése a technika új megismerhető, számára elérhető dolgai után. 
Ha létezik ez az igény, vagy legalább is bízunk ennek létezésében, akkor 
keressünk egy formát, egy keretet, és próbáljunk elindulni ebben az irány-
ban. Ez lenne az Akadémia. Az Akadémia ötletét régebben fontolgatjuk, 
és természetesen nem csupán a példa szerinti irodalmi témákat érintően. 
Jó lenne korszakokat, műveket, alkotókat több szempontból, több tu-
domány metszéspontjába helyezve körüljárni. 

A terveket a pandémia kényszerű zárlatai miatt el kellett tennünk. Most 
odajutottunk, megpróbáljuk elindítani, ha nem mehet jelenléttel, már si- 
került technikailag kiépíteni a csatornáinkat, on-line adjuk az előadásokat, 
de bízunk a jelenlét lehetőségében.
Első blokkunk, egy háromrészes előadás-sorozat. Sándor László DLA 
zeneszerző, zenetudós beszél nekünk a napfényes középkor zenéjéről. 
A Budapest Music Center, a BMC kiváló előadója, most itt helyben is  
elérhető lesz, talán sokan tudják, ő is nagykovácsi lakos. 
Az Akadémia(i) estéken nincs tandíj, nincs index, nincs vizsga, amit sikerül 
megértenünk, befogadni, az a miénk. 

Öregiskola Akadémia
Akadémia(i) esték

G. Furulyás Katalin

Következő sorozatunkban szeretnénk bemutatni az Öregiskolában, a 
Faluházban és a Kézműves Műhelyben működő klubokat, szakköröket, 
közösségeket. A kisgyermekes családoknak szóló, folyamatosan bővülő 
kínálatunkból novemberben a Sünizene történetébe pillanthatunk be. 
15 éves a Süni zenebölcsi és zeneovi

Dudinszky Nóra vagyok, 
kamaraművész, zene-
tanár, 3 gyermek édes- 
anyja, a Sünizene tulaj-
donosa és kitalálója. 15 
évvel ezelőtt indítottam 
saját koncepció alapján 
zenei foglalkozásomat 
6 hónapos kortól 4 éves 
korig Sünizene néven. Ta- 
lán a legnagyobb bi- 

zonyság arra, hogy a zene és az érintés az egyik legfontosabb kapocs a szü- 
lők és a gyerekek között, hogy a mai napig nagy létszámmal érkeznek újabb 
és újabb kötődni, játszani vágyó szülők és gyerekek hozzánk Sünizenére.  
Ugyanakkor sok zenebölcsis, zeneneovisunk választja később a zeneisko-
lában a hangszeres zenélést.

10 évvel ezelőtt költöztünk Nagykovácsiba, a Sünizenét 9 éve indítottam 
az akkori játszóház és sószobában. 7 éve az Öregiskolába érkeznek hozzánk 
csütörtökönként a zenélni vágyó kisgyermekes családok. Dalanyagunk, esz-
közeink mindig alkalmazkodnak az épp zenebölcsire érkező gyerekek kor- 
osztályához, hangulatához.
Míg zenebölcsis foglalkozásunkra szülőkkel, nagyszülőkkel jönnek a gye- 
rekek, a zeneovisok a Kispatak Óvoda sószobájába már egyedül énekelnek 
és kapnak játékos zenei feladatokat. Célunk a zene és az éneklés megsze- 
rettetése, zenére való improvizációs mozgás elősegítése, játékos ritmus és 
szolmizálás, hangszerekkel és különböző zenei stílusokkal való ismerkedés.
Nyaranta 2-7 éves gyerekeknek tematikus alkotóhetet szervezünk. Napi 
1-1 órában rengeteg zenével társítva pólófestő napot, torna napot tartunk. 
Évközben pedig a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola művésztanáraival, 
kollégáimmal karöltve komolyzenei koncerteket adunk az Öregiskolában a 
legkisebbeknek.
Első zeneovisaink már 17-18 évesek, zenebölcsiseink is rég az iskola padját 
koptatják. Így 3 évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt olyan Sünizene hangver- 
senyt tartani, ahol régi zenebölcsisek zenéltek a jelenlegi kicsiknek és szü- 
leiknek. Megható pillanat volt! Reméljük, a vírushelyzet engedi, hogy a 15 
éves Sünizene születésnapot is közösen ünnepeljék kicsik és nagyok.

Az Öregiskolában a Sünizene foglalkozásokat csütörtökönként, 10 órától 
találjátok meg.
További infó: http://www.sunizene.hu/
A Sünizene beszámolóját Dudinszky Nóra foglalkozásvezető állította össze.

KlubKörKép
Dienes Beáta
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Olyan 11-12 éves lehettem, amikor egy szomszéd sráchoz jártam át zenét 
hallgatni, aki pár évvel volt idősebb nálam. Szüleitől mindig megkapta a 
legújabb lemezeket, ilyen értelemben naprakészek voltunk. Ott bukkan-
tam rá a Generál együttes Staféta című nagylemezére. Emlékszem, milyen 
nagy hatással volt rám. Rögtön a kedvenc lemezem lett. Suli után rohan-
tam át hozzá, és kértem, hogy újból és újból tegyük fel. Valami más volt, 
mint az addig hallott zenék, zenekarok. Akkor még nem tudtam meg-
fogalmazni, mi az, amitől más. 
Az akkori beatzenekaroknál szokatlan, többszólamú, vokális ének, dallam- 
és szövegvilága, a dalok tempója, hangszerelése. Ezek összességében ad-
ták meg azt a különleges, újszerű hangzást.  
A lemezborítón hosszúhajú, vagány, lázadó kinézetű srácok. Ott olvastam 
először ezt a nevet: Révész Sándor. Azóta sem vesztettem szem elől. 
Abban a szerencsében volt részünk, hogy igent mondott meghívásunkra. 
Büszkén mondhatom, hogy igen megtisztelő, mivel az utóbbi időkben 
nem nagyon vállal el fellépéseket, legyen az csak egy beszélgető este 
vagy egy élő koncert. Igaz mögötte 2 évnyi szervező munka van. 
Bágyadt fényű, édes ízű, igazi őszi hangulatban, nagy izgalommal vártuk 
az estét, október 4-ét. Kérésére egy szék, kisasztal, rajta 2 mentes ásvány-
víz és egy mikrofon. Ha meg sem szólal, ez is lehetett volna mondani-
valójának lényege, és önmaga lénye. 
Már órákkal a kezdés előtt érkeztek a vendégek. Telt házunk volt. Hosszú 
idő után jó volt látni ilyen sok embert. Voltak, akik messzi vidékről, több 
száz kilométerről is hajlandóak voltak utazni érte. A korosztályt a 70-80-as 
évek rajongói tették ki, természetesen túlnyomórészt a hölgyek voltak. 
Amint belépett a terembe, szűnni nem akaró vastaps üdvözölte. Leírni, 
megfogalmazni nehéz ezt a 2-2,5 órát, amit együtt töltöttünk, amit kap-
tunk. Hallhattuk életútját, amit a kisgyerek kora, családi háttértől kezdve 
a korai és későbbi zenei, zenekari éveken át a mai napig tartott. Nem 
kisebb beavatásban volt részünk. Mintha egy filmet láttam volna, ahol a 
főszereplő bejárta a legszélsőségesebb utakat is, ezek a tragédiákon át a 
legnagyobb sikerekig vezettek. Kisugárzás, nyugalom és erő. Sokunk sze-

mében láttam könnyeket és mosolyt. Ez a kettőség jellemezte leginkább 
a megélt estét. Hihetetlen utazásban volt részünk.  
Az őszinteség, elfogadás és szeretet hármas pillére. Ebben tudom 
leginkább megfogalmazni az est esszenciáját és önmagát, Révész Sán-
dort. Ha beszélhetünk sztárságról, akkor ő az, de a szó klasszikus, legne- 
mesebb értelmében. Ebben benne van hitelessége, roppant közvetlen-
sége, kedvessége, odafigyelése, életvitelének egyszerűsége. Megfogható 
és követendő példa lehet mindannyiunk számára. 
Csillogó szemű emberek távoztak, akik vitték magukkal az est hangula-
tát. A visszajelzések is azt igazolják, hogy mindenkire nagy hatással volt, a 
közönség igazán jól érezte magát. Sőt, volt olyan bejegyzés is, amelyben 
azt írta a kommentelő, hogy sok hasonló találkozón vett már részt, mégis 
sok új, még nem hallott történetet ismert meg, és ez volt számára a leg-
jobb este. 
Napokig hatása alatt álltunk, beszéltünk róla, elemeztük a kapott 
üzeneteket, élményt, tanítást. Úgy gondolom, egy feladatunk van vele, 
hogy továbbadjuk.
Azt hiszem, mindig örömteli szívvel fogunk visszagondolni rá. 

’70-es évek eleje
Görgényi Gábor

Szeptember utolsó hetében 3. osztályban ezzel a kérdéssel indítottam 
a történelemórát. Az egyetlen értelmes válasz, amit kaptam ez 
volt: „Elneveztek róla egy utcát Nagykovácsiban.” Így átsétáltunk 
az Öregiskolába, hogy megtekintsük a nagykovácsi búcsú napján 
megnyitott kiállítást. A kiállításon G. Furulyás Katalin várta a gyerekeket 
és egy rendkívüli történelemóra keretében megismerhettük Fejér György 
munkásságát és Nagykovácsihoz való kötődését. Kati sok-sok apró 
részletre is ráirányította a gyerekek figyelmét, pl.: mi az a reverenda, mi- 
lyen nyelven beszéltek a XVIII. század végén, XIX. sz. elején Nagykovácsi- 
ban, hol található az Egyetemi Könyvtár stb.
A nagyon jól felépített és szépen kivitelezett kiállításon 2 időszalag is 
segítette a gyerekek időbeli tájékozódását: az egyiken Fejér György 
életének állomásait láthattuk, a másikon pedig, hogy milyen volt ebben 

az időszakban Nagykovácsi. Emellett láthattunk kiállított könyveket, 
képeken megnézhettünk további érdekességeket Fejér Györgyről és 
kortársairól. Megtudtuk, hogy egy nagyon nagy tudású ember volt, aki 
nehéz sorból emelkedett ki. Mint kortársai közül sokaknak, a kiugrást a 
papi pálya jelentette számára. Könyvei száma és tartalma arról tanúskodik, 
hogy korának egyik legszélesebb érdeklődéssel bíró személyisége volt. 
Életének 12 évét töltötte Nagykovácsiban a plébánián, ott ahol most 
Gábor atya él. Amellett, hogy Nagykovácsi plébánosa volt, több művét 
is itt írta.
Remélem ha most tenném fel a címben szereplő kérdést a 6. a, 7. a és 
7. b osztályokban, ma már nem értetlen tekintetek és poénosnak szánt 
megjegyzések repülnének felém. Azért is joggal bízhatom ebben, mert 
a következő héten egy felelő arra a kérdésre, hogy miről nevezetes 
Keszthely, azt a választ adta, hogy ott született Fejér György.
Furulyás Kati, köszönjük szépen!

Ki volt Fejér György?
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Közérdekű tudnivalók

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

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

II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
Kedd: 11.30–14.00; Szerda 11.00 – 13.30

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

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

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-30-687-9758
Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521
Hétfő: III. körzet – Baranyayné Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

A házi orvosok rendelési ideje 
alábbiak szerint változik

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:30
 Kedd: 14:30 – 19:00
 Szerda: 10:30 – 15:00
 Csütörtök: 10:30 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 14:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Solynóczki Katalin 2021. november 02-04.-ig
szabadság miatt nem rendel.

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

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

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

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

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
november 5.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
november 12.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
november 19.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
november 26.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Rendelési időn túl 19.00 órától  
másnap reggel 8.00 óráig,

 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni! 

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

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

Dr. Klein Ferenc  elnök 
tel.: +36309505364; e-mail: j.ferencklein@gmail.com

Dr. Kohut József elnökhelyettes
Tel.: +36209891796; e-mail: drkohut@gmail.com

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető) Köszönetet szeretnénk mondani  
mindazoknak, akik drága szerettünk,  

Bartus Józsefné (Mariska néni)  
temetésén megjelentek,  
utolsó útjára elkísérték.

Zoli, Tomi és családja
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