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kesztő részére. 
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Két hét múlva Karácsony. 
Milyen hamar eljött! 
Megint.
Nem tudom, ki hogy van vele, de ez az év (is) olyan gyorsan elment. 
Megint. 
Még bennem intenzíven élnek a nyár emlékei, holott Nagykovácsi 
már karácsonyi fényekben tündököl. Szeretem így Nagykovácsit, 
pontosabban így is szeretem Nagykovácsit.
Édesanyaként, nagymamaként nagy várakozással élem meg az ad-
venti időszakot, a munkámban pedig ez egyfajta számvetés.
Munkás, pandémiával terhelt év van mögöttünk, mégis jó ránézni 
az eredményeinkre. Mert eredményesek voltunk, átgondoltan 
gazdálkodtunk, idén is megvolt a költségvetési fegyelem; pályáza-
tokban, fejlesztésekben gazdag évet zárunk.
Hol is kezdjem...
Megépült a Lenvirág sétány, amely hamarosan folytatódik a Kossuth Lajos utcáig. Elkészült  
a német nemzetiségi emlékszoba, már van kerékpárutunk Budapestre, és itt nem állunk meg: folytat- 
juk a kerékpárút fejlesztést, ugyanis a cél Budapest után, hogy a Balatonra is kétkeréken jussunk el. 
Elkészült a Crosskovácsi Ring MTB XCO pálya, annak a stratégiai együttműködésnek köszönhetően, 
amihez kellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pilisi Parkerdő Zrt., a Crosskovácsi civilszervezet 
és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata.
Nagyot léptünk előre több, fontos területen: épül a bölcsőde új szárnya, amellyel megduplázzuk a 
bölcsődei férőhelyek számát; általános iskolát építünk; felújítjuk a templomot.
Közbiztonságunk növelése érdekében a régóta várt kamerarendszer kiépítése is megtörtént. Fon-
tos szociális intézkedés, hogy bevezettük a jelzőrendszeres segítségnyújtást időskorú lakostársaink 
érdekében. Zöld politikánkat összefoglaltuk a Klímastratégiában, ami szintén elkészült ebben az év-
ben. Emellett több mint 200 fát ültettünk és levegőminőség-mérő rendszert építettünk ki az egész 
településen. 
Megnyitott a Linum Udvar bevásárlóközpont és szolgáltatóház, ami a megváltozott lakossági igé-
nyekre reagál.
Ha végignézek a falun azt látom, permanens fejlődési pályán vagyunk.
Több, ebben az évben tett erőfeszítés a jövőben kap majd végleges formát, így például a Kossuth, 
Erdő és Száva utca vízelvezetése, járda- és útépítés az Erdő utcában.
Jelenleg is dolgozunk a Pók, Szeles, Ady E. utca út- és járdaépítés forrásának megteremtésén; a gyer- 
mekintézmények kertjeinek fejlesztési tervén; csapadékvíz elvezetés és záportározó kialakításának 
pályázati előkészítésén; az óvoda és az Öregiskola energetikai korszerűsítésén, újabb útépítéseken.
Az elmúlt hónapok bővelkedtek kihívásokban, gyakran voltak csatazajtól hangosak. Mégis megőriz- 
tük higgadtságunkat, és eredményesek tudtunk lenni. Ennek kulcsa a folyamatos társadalmi egyezte-
tés, a szigorú, precíz tervezés és a költséghatékony működés. 
Maximalizálni tudtuk a lehetőségeinket, szem előtt tartva a település élhetőségét.
Az ADVENT különleges hangulatú időszak. 
A számvetés mellett kiváló alkalom lelkünk és kapcsolataink rendezésére is, a félreértések, megbán-
tások tisztázására, a köszönet megnyilvánulására. 
Hálás vagyok a nagykovácsiaknak, akiknek a partnerségére mindig számíthatok. Megtisztelő, hogy 
képviselhetem Önöket, és ezért a településért dolgozhatok. Hálás vagyok a munkatársaimnak, akikre 
vezetőként támaszkodni tudok. Minden képviselőtársamnak, beruházónak, hálás köszönet azért, 
hogy egy irányba húzzuk a fejlődés szekerét. Hálás vagyok a családomnak a szeretetért, és köszönöm 
nekik azt a biztos hátteret, amiben zavartalanul végezhetem a munkámat. 
Kedves Nagykovácsiak!
Igazi eredményeket elérni  
csakis a közösség egészének  
a munkájával és támogatásá- 
val lehet.
Köszönöm 2021-ben is az 
együttműködésüket, támoga-
tásukat. Kívánom, hogy az ad-
venti várakozás lelki megtisztu-
lása váljon közösségünk javára, 
és még nagyobb hittel és 
összetartással tudjuk elkezdeni 
a 2022-es évet. 
Szeretetteljes, békés adventi 
készülődést kívánok, Nagyko-
vácsi!
Áldott ünnepet!

Számvetés
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

Tisztelt Ügyfeleink!
A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  
13/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján

a Polgármesteri Hivatal december 27-31-ig zárva tart.
A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt telefonos ügyeletet tart.

Rendkívüli ügyintézés haláleset anyakönyvezése esetén van.
Ügyeleti telefonszám: 06-30-479-5270

Minden kedves nagykovácsi lakosnak 
áldott békés ünnepeket  

és boldog új évet kívánunk.

 Kiszelné Mohos Katalin Grégerné Papp Ildikó 
 polgármester jegyző
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A Képviselő-testület november 18-án munkaterv szerinti rendes 
testületi ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen 
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony először a Covid járvány ter-
jedésének megerősödése miatt mindenkit kért, hogy lehetőség szerint, 
amennyiben ezt az orvosa javasolja, vegye föl az oltást, majd ezt követően 
napirend előtt összefoglalta az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fon-
tosabb eseményeit.

Polgármester asszony ismertette, hogy megjelent a pályázati felhívás, a 
víziközmű üzemeltetésére és bérlésére. Nagy örömhír, hogy hamarosan 
megérkeznek az Országfásítási Programban nyert fák, és intézményeink 
környezetébe, illetve közterületeinkre szakszerűen kiültetésre is kerülnek. 
Szót ejtett a polgármesteri teadélutánokról, melynek témája a klíma- 
stratégia lesz, ahol az érdeklődők arról is tájékozódhatnak, hogy milyen 
pályázati lehetőségek nyílnak meg a lakosság számára, ha napelemet  
szeretnének telepíteni. Végül rátért, hogy közelednek az ünnepek, és 
ehhez kapcsolódóan szaporodnak az adománygyűjtési akciók. A Nagy- 
kovácsi Kispatak Óvoda testvéróvodájának gyűjt játékot, ruhaneműt, 
tartós élelmiszert, a Képviselő-testület pedig idén december 5-én rendezi 
meg a már hagyományos szaloncukor-gyűjtő akcióját.

A Képviselő-testület a napirend elfogadását követően nyílt ülésen el-
fogadta az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének háromnegyed évi 
teljesítéséről szóló beszámolóját, és a 2021. évi költségvetéséről szóló 
3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítását. Felülvizs-
gálta a helyi adókról szóló rendeletét, és úgy döntött, hogy nem kívánja 
azt módosítani. 

A település Helyi Építési Szabályzatának módosítása három té-
makörben van folyamatban. Egyrészt a lakó rendeltetéshez tartozó 
személygépjárművek számának meghatározása céljából, másrészt ah-
hoz, hogy az új iskolaépületben 20/40 m méretű tornaterem épülhessen, 
az övezetben előírt 5 m-es oldalkert méretét 4 méterre szükséges csök-

kenteni, harmadrészt pedig a HÉSz szabályozási tervlapjának módosítása/
hibajavítása történik a Juliannamajor területére vonatkozóan. A testület 
ezen módosításokhoz szükséges partnerségi és lakossági egyeztetés 
lezárásáról döntött. 

Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 
önkormányzati rendelete módosításának megrendelését határozta 
el a Képviselő-testület a hatásköri változások átvezetése céljából. 2021. 
szeptember 30-án Nagykovácsiban vis maior esemény történt, amely a 
Szeles utcai vízelvezető rendszert károsította, ezért a testület vis maior 
támogatás címen pályázat benyújtásáról döntött.

Ezt követően zárt ülésen döntött a testület arról, hogy 2021. november 
1-től visszamenőleges hatállyal, határozatlan időre bérbe adja felvonulá-
si és depónia célokra az önkormányzati tulajdonú 5000 m2-es területrészt 
az Épduferr Zrt.-nek a Linum Udvar beruházáshoz kapcsolódóan. 

Döntött arról, hogy mely pályázókat részesíti Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatásban a 2022-es évben. 

Nem támogatta a Nagykovácsi Kossuth L. u. 45. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon műhelyépület telepítését. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Nagykovácsi belterület 5101 hely- 
rajzi számú 3009 m2 területű ingatlan hasznosításáról, esetleges cseréjéről 
a Kecskehát területfejlesztésének függőben lévő kérdései miatt nem 
kívánt dönteni. 

A Pest Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívásában 
foglaltakat megvizsgálta, megállapította, hogy megalapozott döntése 
meghozatalához a törvényességi felhívás tartalmának jogi és ágazatszak-
mai szempontok szerint további vizsgálata szükséges.  

 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Örömmel értesítjük Nagykovácsi lakosait, hogy régen várt 
beruházás megvalósulása kezdődött meg, kiépül a közvilágítás 
a Lombos utca Virágos sétány és Széna utca közötti szakaszán. 
Pályáztatás során a Horváth Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, 

így az Önkormányzat őket 
bízta meg a kivitelezéssel. 
November 23-án a mun- 
ka az oszlopok telepítésével 
megindult és az idő- 
járás függvényében előre- 
láthatóan december közepé- 
re befejeződik. A köz- 
világítás bővítési munkák  
miatt időszakos forgalomkor- 
látozásra lehet számítani, ezért 
a munkálatok által érintett 
útvonal helyettesítésére java- 
soljuk a Virágos sétány – Szeles 
utca használatát.

Megkezdődött  
a Lombos utcai  
közvilágítás bővítése

2021. november végétől favágási munkák zajlottak a Kolozsvár 
téren. Az Ördögárok-patak partján, az Erdő utcai híd és a Dózsa 
György utca felé eső híd közötti szakaszon található fűzfák 
nagy mértékben károsodtak, az egyedeken súlyos odvasodás, 
gyökérnyaki és koronaalapi korhadás volt tapasztalható.  
A favizsgáló és faápoló szakmérnök által vizsgált kilenc fűz  
egyed kivágása élet- és balesetvédelmi, valamint köz- 
lekedésbiztonsági okokból vált szükségessé. 

A fűzfák pótlása már 2019. évben megkezdődött, de a teljes 
fűzfasor visszaültetésére 2022. tavaszán fog sor kerülni. 

Tájékoztatás  
favágási munkákról  
a Kolozsvár téren
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Aktuális

Szabó Orsolya, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda vezetője a szakmai 
munkája mellett bizottsági tagként is felügyeli, segíti az önkormányzat 
humánpolitikai döntéseit. Az oktatási intézmény és az önkormányzat 
együttműködéséről, valamint a személyes felelősségről kérdezem az 
intézményvezetőt.
Orsi Néni! Ön rengeteget dolgozik, emellett pedig aktív és ismert tagja 
a közösségnek is, milyen személyes motivációk ösztönözték arra, hogy 
2019-ben továbbra is felvállalja a bizottsági munkát?
Számomra a munka éltető elem és szerencsére 
elképesztő teherbírással vagyok megáldva. 
Olykor nehéz velem lépést tartani, mert szeretek 
szárnyalni és haladni, mint ha attól aggódnék, 
nem lesz elég időm a dolgaimra. Hihetetlen 
energiákat tudok felszabadítani jó ügyekért. 
Folyamatosan gondolkodom, ötleteket, terveket 
készítek, valamiről, amitől előbbre megy a mi kis 
világunk itt Nagykovácsiban. 
Ön, mint a humánpolitikai-bizottság tagja, hogyan értékeli a 
nagykovácsi oktatási intézményeket? Amelyik gyermek itt kezdi meg 
az edukációt és itt cseperedik 14 éves koráig, milyen esélyekkel indul a 
városi továbbtanulása során?
Nagykovácsi rengeteget fejlődött az elmúlt 20 évben. Én egykor egy kis 
poros falucskába költöztem, ahol szinte világvégi, de mesebeli hangulat 
fogadott. Édes kis óvoda, pici iskola, melyek a maguk nemében mindent 
megadtak az itt lakóknak. Az eltelt évek alatt számomra is döbbenetes a 
változás, ami végbement. Rendkívül nívós szociális ágazathoz tartozó 
bölcsődei nevelés várja a legkisebbeket, ahol az ott dolgozók munkája 
komoly elismerésre méltó és sikeres. Az óvodák köre széles választékot kínál 
az önkormányzati berkeken belül is, hiszen a Kispatak Óvodában minden 
épületben más-más egyedi karakter jelenik meg, amelyek közül a szülők 
kiválaszthatják a gyermeküknek leginkább megfelelőt. A helyi Waldorf 
óvodai közösség szintén hiánypótló, hiszen erre a nevelési módszerre 
és filozófiára is sok család nyitott. A Szőlőszem óvoda pedig mindazokat 
várja, akik a magánintézmények adta lehetőségeket részesítik előnyben. 
Ha az iskolákat tekintjük, akkor a Nagykovácsi Általános Iskola jó alapot 
nyújt mindazoknak, akik helyben jó színvonalon szeretnék gyermeküket 
taníttatni. Az iskolabővítés kiváló apropót kínál majd a vezetésnek, 
hogy innovatív módon teremtsék meg a jövő útjait, jeles hagyományaik 
beépítésével. A legfiatalabb helyi oktatási kezdeményezésnek pedig 
kimondottan örülök. Ez a kastélyban működő Kisiskola, mely már szép 
sikereket ér el egyedi, élményközpontú pedagógiai módszereivel.
Évek óta lebegtetik, hogy az óvodákat is központosítani fogják, 
hasonlóan az iskolákhoz. Mit gondol erről és milyen hatással lenne ez a 
döntés az intézményekre?
Nem számolok ezzel a közeli jövőben. Elhibázott lépésnek tartanám, 
ha megtörténne. Racionális érveket nem tudnék felsorakoztatni a 
központosítás mellett szakmai oldalról. A gazdasági előnyök pedig nem 
lenne szabad, hogy felülírjanak helyes oktatáspolitikai célokat. Amit 
helyben jól meg lehet oldani, azt helyben kell hagyni és támogatni kell. 
Nagykovácsi kiváló példa erre.
Folyamatos munkaerőhiánnyal küzdenek, mit tehet az önkormányzat 
azért, hogy népszerűbb legyen a Kispatak óvoda a munkavállalók 
szemében?
A probléma helyi szintű, a megoldás azonban állami döntést igényel. 
A pedagógusok, az oktatásban dolgozók elvándorlása felerősödött 
országszerte, a bérek inflálódtak. A garantált bérminimum beérte 
a pedagógus fizetéseket, ami hihetetlen bérfeszültséget okoz már 
intézményeken belül is. Egy adat a nemzetközi kitekintés miatt: az OECD 
friss oktatási évkönyve alapján a pedagógus bérek Magyarországon 
a legalacsonyabbak a diplomás átlagbérekhez képest. Nos, ebben 
a helyzetben vajon mit tehetne egy önkormányzat? Igyekszik plusz 
juttatásokat adni, hogy munkaerő megtartó erő legyen a jövedelem. 
Mit tehet egy intézményvezető? Azon dolgozik, hogy a szakmai munka 
élmény lehessen, támogat, felkarol, szárnyakat ad, lehetőséget kínál és 
elismer.  Együtt sírok, együtt nevetek a kollégákkal, és ahol csak lehet, 
képviselem az érdekeinket.

Éveken keresztül dolgozott együtt a település polgármesterével. Ez a 
kapcsolat könnyíti vagy nehezíti a saját intézménye érdekképviseletét?
Amikor vezető lettem, voltak olyan hangok, amelyek szerint ajándékba 
kaptam a Kispatak Óvoda vezetését, mert jóban vagyok közös pedagógus 
múltunk okán Kiszel Katival. Igen, jóban vagyunk. Tisztelem, szeretem őt, 
mert van miért. Nem szoktam ok nélkül senkit dicsérni, ebben elkötelezett 
vagyok és megingathatatlan. Viszont még életemben nem kaptam semmit 
ajándékba senkitől a munkámért. Nem is várnám el, Kiszel Kati pedig nem 
is adna. Vannak vitáink, olykor élesek és kemények, de szereti, hogy szinte 
fájóan őszinte vagyok és ezt ki is mondom. Jó vele dolgozni és remélem a 
jövőben is tudunk majd tenni Nagykovácsiért közösen. 
A gyermekek életében az óvodai periódus nagyon rövid időszak, milyen 
érzés mindig újra kezdeni?
Ez a szakmám. Ez pontosan olyan, mint egy cégnél mindig újabb projek- 
tekbe kezdeni azt végig vinni, majd a következőbe belelépni, felhasználni 
a munkánkban a stabil alapokat, melyre építjük az újat a mást, a jobbat. A 
gyerekek nevelése ebben a korosztályban egy csoda. Okosak, érzékenyek 
a szépre-jóra, formálhatók, kíváncsiak. Mi, óvó nénik, ha jól csináljuk a 
dolgunkat, elképesztő alapokat adhatunk és olyan személyiségjegyeket 
erősíthetünk bennük, mellyel valódi vértet kovácsolhatnak a jövőhöz, és 
lelki hátizsákjuk nem teher, hanem támasz lesz majd.
Az óvónőket huszonéves kora óta mindenki „néninek” szólítja, Ön hogy 
viszonyult ehhez a helyzethez és kérem, mutassa be az olvasóknak 
Szabó Orsolyát a magánembert.
Orsi néni vagyok gyereknek, szülőnek, nagyszülőnek, mindenkinek. 
Szerintem szép. Szeretem és tényleg „nénisedem”. Jó lesz ez így, életem 
végéig. 
Anyai ágon a Keil nemzetség svábsága minden ízében bennem van a 
racionalitás és a szorgalom képében. Nagyapám Boldogkőváralján volt 
kádár mester, ahol gyermekkorom csodáját töltöttem nyaranta. Hiszem, 
hogy azért lettem óvó néni, hogy egész életemben játszhassak, hogy 
újra élhessem az egyik legszebb időszakot életemből, hogy ne múljon 
el a varázslat. Apám családja igazi szabolcsi parasztcsalád volt, akik éjjel-
nappal dolgoztak, s akiktől a föld, a természet szeretetét örököltem. 
Kazincbarcikán születtem és nőttem fel. Óvodapedagógus és 
szociálpedagógus diplomámat a Debreceni Egyetemen szereztem, majd 
az ELTE szociálpolitika szakára jártam. Szakvizsgát szaktanácsadóként és 
közoktatási vezetőként tettem. Immár 25 éve dolgozom a hivatásomban. 
Hat éve vezetem a Kispatak Óvodát és ezzel párhuzamosan a Budapesti 
Pedagógiai Oktatási Központ mesterpedagógus szaktanácsadójaként 
támogatom az óvodapedagógusokat a fővárosban és Pest megyében. 
Közel húsz éve élek családommal Nagykovácsiban. Férjem és 13 éves 
lányom már hozzászoktak, hogy folyamatosan dolgozom és olykor csak 
a második hely az övék. A szívemben azonban megingathatatlanul 
a családom az első. A szakmámban nyitott és pezsgő életet élek, a 
magánszférám azonban rendkívül zárt és nyugodt. Nehéz, szókimondó, 
határozott embernek tartanak, de akik megismernek, azok tudják, hogy 
olyan vagyok legbelül, mint bárki más, aki valamiért szerethető. Én is 
ezt keresem másokban azt, ami szerethető, ami kapcsolódást jelenthet 
köztünk. 
Végül, mint régóta Nagykovácsiban élő, mit gondol a falu jelenéről, a 
fejlesztés lehetőségeiről és a jövőről?
Amikor otthonomnak választottam Nagykovácsit, olyannak szerettem 
meg, amilyen akkor volt. A jelenre is igaz ez. Ha itt akarok élni, akkor el 
kell fogadnom a jóval, a rosszal együtt. Van szerepem benne, hogy 
milyenné válik, de ha nem lenne ráhatásom, akkor sem mennék el. Én ide, 
Nagykovácsiba megérkeztem, hazaértem a családommal. Mondhatnám, 
hogy látom a szép jövőt, ami Nagykovácsit tovább viszi majd. Ám tele 
vagyok aggodalommal. Felfaljuk önmagunkat, mert a fejlődés rohamos 
és lehet, hogy túl gyors. Talán öregszem és békésebb vizekre eveznék 
ezen a téren. Hiszek a fejlődésben, de határokkal. Szeretném, ha ezeket 
a határokat és utakat közösen találnánk meg. Tudom, nincs mindenki 
számára üdvözítő és egységes megoldás. Nem is lehet ilyen. Ám ha 
eldöntjük, hogy a másik szava is fontos, bármely oldalról jöhetnek ötletek, 
az elkötelezett emberek, akkor elindulhat a beszélgetés a jövőnkről. Én ott 
lennék, hogy tovább dolgozzak ezért a Nagykovácsiért is.

Ember a közszereplő mögött – Szabó Orsolya
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

A Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2017. 
(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 2021. július 1-jén 
hatályba lépett módosítása és a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2021. július 17-i hatályba lépése miatti hatásköri 
változások miatt kötelezővé vált. 
A Tvtv. felhatalmazása alapján eddig ugyanis a polgármester volt a 
településképi véleményezési, a településképi bejelentési, valamint a 
településképi kötelezési eljárások hatásköri jogosultja. Az új jogszabályi 
előírások szerint ezen hatáskörök címzettje már az önkormányzat, vagyis 
annak képviselő-testülete lett. 
Több más képviselő-testületi hatáskörhöz hasonlóan azonban ez is 
átruházható, ám ezt a képviselő-testület – a Tvtv. 8/A.§ alapján – a 
településképi rendeletében kell, hogy megtegye. 

Jelen rendeletmódosítás ezen hatáskörök hatályos jogszabályok szerinti 
átruházása érdekében történik, mert ha ezt a hatáskört a képviselő-testület 
a polgármesterre ruházza át, az eljárások lefolytatása a gyakorlatban a 
korábbiakkal megegyező lesz. 
Ha ilyen hatáskör átruházás nem történik, de az önkormányzat a 
településkép-érvényesítő eszközökkel rendelet útján élni kíván, akkor 
egyes ügyeket kizárólag az aktuális testületi üléseken lehetne elbírálni. 
Ez az előírt ügyintézési határidők betartását ellehetetleníti, az eljárásokat 
nehézkessé teszi. A vonatkozó jogszabályok értelmében ugyanis a 
településképi bejelentési és véleményezési eljárást 15 napon belül le kell 
folytatni. Amennyiben a megadott határidőn belül nem történik meg az 
elbírálás, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. E határidők tartása 
a képviselő-testületi hatáskörben történő eljárás esetében kétséges, 
tekintettel a testületi ülések munkaterv szerinti rendjére, gyakoriságára.
A hatásköri változás a településképi döntések jogorvoslati rendszerében 
is változást eredményez. Amennyiben első fokon a polgármester jár el az 
ügyben, úgy a döntés ellen továbbra is a képviselő-testülethez benyújtott 
fellebbezéssel lehet élni. Ha azonban a testület saját hatáskörében jár el, 
illetve dönt, jogorvoslat miatt már csak közvetlenül az illetékes bírósághoz 
lehet fordulni, kereset benyújtásával.

TKR módosítás
Györgyi Zoltán főépítész

HIRDETMÉNY 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megkezdi a Nagykovácsi Nagyközség településképének 
védelméről szóló 28/2017. (Xll.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) módosítását a magasabb szintű jogszabályok módosí-
tása okán előírt, a településképi eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházása céljából. 
A rendeletmódosítás egyeztetésével kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(Xl.8.) Kormányrendelet sze- 
rinti államigazgatási eljárásban érdekelt szervek mellett Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Nagykovácsi 
Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 
5/2017.(III.27.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet) szerinti partnerség is véleményt adhat. 
A partnerségi rendelet szerinti lakossági fórum a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 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 rendeletmódosítással kapcsolatos partnerségi egyeztetésben az alábbiak vehetnek részt (a továb-
biakban: 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 településfejlesztéssel 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 LIlI. 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 véleményezés időszaka 2021. 11. 26-tól - 2021.12. 12-ig tart. 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben,  

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban lehet,  
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben. 

Cím: Nagykovácsi Nagyközség Polgármesteri Hivatal: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.  
elektronikus cím: foepitesz@nagykovacsi.hu 

A véleményezési dokumentáció megtekinthető az Önkormányzat honlapján: 
www.nagykovacsi.hu/Önkormányzat/Településrendezési eljárások/TKR módosítás véleményezés

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit! 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
a Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló  

28/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami főépítésze, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és 
az örökségvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, valamint a Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Nagykovácsi Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete szerint bevont partnerek véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el:

1. §
A Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló 28/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. §
(1) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési, településképi bejelentési, és településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos 
hatásköröket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A polgármester döntésével szemben az önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

(3) A Képviselő-testület döntését a fellebbezés benyújtását követő legközelebbi, munkaterv szerinti ülésén hozza meg, amennyiben a fellebbezés 
legalább 10 nappal az ülést megelőzően beérkezik.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Kiszelné Mohos Katalin Grégerné Papp Ildikó
 polgármester jegyző

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. 2021. november 26-án kiírta a Nagykovácsi Általános 
Iskola új, 8 tantermes épületének tervezési és kivitelezési munkálataira 
vonatkozó közbeszerzést. Az előzetes tervek szerint 2023 szeptemberé- 
ben nyitja meg kapuit a felső tagozat elhelyezésére szolgáló épület és 
tornacsarnok. A 8 tanterem mellett 8 szaktanterem, étkező, könyvtár, 
táncterem, és egy 18x36 méteres tornacsarnok is várja majd a diákokat. 
Az épületegyüttes a Kalász utca és Nagyszénás utca által határolt, egy 
hektáros területen fog elhelyezkedni. Reméljük ez a beruházás hosszú 
távra kényelmes elhelyezést és színvonalas oktatást biztosít majd az itt 
tanuló gyermekeknek. A beruházás várható költsége bruttó 4 milliárd 
forint, amely Magyarország Kormányának 100%-os finanszírozásában 
valósul meg.

Egy lépéssel közelebb  
az új iskolához
Szemesy Barbara – alpolgármester

Udvari nézet

Madártávlatból
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A globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásait fásítással, erdőtelepítés- 
sel tudjuk mérsékelni, ezért az elmúlt év a fásításról is szólt Nagykovácsi- 
ban. A nyár folyamán a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai 2 hektáron telepítettek 
tölgyerdőt a település határában, és további telepítések várhatóak a szabad 
területeken. Ősszel a 11104. számú főút mellett lettek pótolva a korábban 
kivágott kiszáradt fák. Itt 64 darab kislevelű hárs lett elültetve, amik a kőris 
sarjakkal együtt gyönyörű fasort fognak majd képezni a jövőben. További 
fásítások történtek az Eötvös utca mentén, a Sebestyén-kápolna és a Telki út 
mellett, és a Kálvária dombon. Emellett az Országfásítás program keretében 
elnyert 30 db koros fának is méltó helyet találtunk. Ezek zömét a játszótereken, a 
Kaszáló utcai óvodában és a Lenvirág bölcsőde kertjében telepítettük, remélve 
hogy hamarosan árnyékot nyújt majd az ott játszó gyermekeknek. 1 darab 
hársfát a Telki úti kőkereszthez ültettünk, hiszen az ott álló 100 éves fa sajnos 
az elektromos vezeték alatt van, ezért sokszor kell metszeni. Reméljük még 
annyi ideig megmarad az a szép öreg fa, amíg a csemete kellően megerősödik.  
A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” program keretén belül 
idén 72 facsemetét ültetnek el a szülők a település több pontján.
A fák kiválasztásakor mindig őshonos fafajtákat választottunk, így kerültek 
elültetésre kislevelű hárs, királydió, korai juhar, magas kőris, gömbjuhar, 
virágos kőris, tölgy, és közönséges dió egyedek.
Mindannyian tudjuk, hogy egyetlen fa 
elültetése is hozzájárul az egészségesebb, 
élhetőbb környezet megteremtéséhez.  
A belterületi fásítás, a kisebb facsopor- 
tok telepítése érezhetően mérsékli a 
klímaváltozás hatásait. Haladjunk tovább 
ezen a zöld úton!

92021. december

Aktuális

Templom felújítás 2021 

Már egy hónapja tart 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 elkezdődtek, várhatóan januárban fejezzük be. A kezdés- 
kor kiürítették a templomot, és így a padok is kikerültek, viszont ezeket 
a padokat már nem lehet visszatenni, olyan régiek. Új padok 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. 
Novemberi felhívásunkra megmozdult Nagykovácsi! Eddig 55 be- 
fizetés érkezett 6,552,000 forint értékben. 
A támogatásokat a Nagykovácsi Plébánia bankszámlájára várjuk 
(Takarékbank 65700086-10115442). Minden adományozónak igazo- 
lást adunk az adományról, valamint kis réztáblákon jelezzük az 
adományozókat a padokon (ha egyébként ebbe beleegyeznek).  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)

A NATÜ munkatársai nevében  
boldog, békés karácsonyt  
és eredményekben gazdag  

új esztendőt kívánok  
minden nagykovácsi lakosnak:

Kántor Ágnes
intézményvezető

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény

Merre, és miért ott vezet a kerékpárút?
A szeptemberi Tájolóban már részletesen írtunk erről, mégis több 
forrásban téves információk szerepelnek róla.
A Nagykovácsi–Budapest bringaútvonal a Sebestyéndombtól az 
országút mellett, ezt követően a Patak sétányon vezet a Remete-
szurdokhoz, majd azon áthaladva a kisforgalmú Csatlós utcán 
tudjuk elérni a Dunapartra vezető fővárosi kerékpárutat. Szintén a 
szurdok bejáratához, a Nap utcán keresztül vezet a Remeteszőlős és 
Adyliget közötti ág, ami jelenleg elsősorban az adyligeti lakosokat 
szolgálja ki, de további fejlesztési elképzeléseink szerint az akadé- 
miai kutatóintézet melletti Városhatár utcán indulva, el tud-
nánk jutni Budakeszire, sőt a Budapest–Balaton kerékpárúthoz is,  
ahogy ezt a honlapunkon is elérhető Budakörnyéki Turisztikai Kerék-
párúthálózati terv is mutatja. A Sebestyéndombról a későbbiekben 
– a szabályozási tervünkben is ábrázolt módon – a kastélyparkon 
keresztül, az Ördögárok partján jutunk a békés Kolozsvár utcára, 
amelyről a település többi része is elérhető.
A gyümölcsös alján futó – jelenleg is használt – földúton nem le-
hetett a nyomvonalat kijelölni, mert a rendezetlen tulajdonviszo-
nyú ingatlan esetében szükségessé váló közérdekű kisajátításhoz 
a kerékpárút létesítése nem teremt jogalapot. Másrészt a jelenleg 
is meglévő mezőgazdasági forgalom miatt szélesebb és erősebb 
pályaszerkezet kellett volna, amit a pályázat nem támogatott, és a 
természetvédelmi területen a Nemzeti Park sem engedi a burkolt 
kialakítást.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Hatalmas lépés  
a Fatestvér Programban
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
„Forrás" Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 •  
     e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
„Berkenye" Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com
Honlap: www.kispatakovoda.hu

Dr. Muszbek Katalin, Szomolányi Attila. Két 
ember, akiket a Hospice szó köt össze, és 
akikkel a Hospice mozgalomban találkoztunk 
mi, Kispatak Óvodások. Dr. Muszbek Katalin 
a Hospice Alapítvány elnöke egy interjúban 
beszélt arról, hogy „sokan úgy vélik, a hospice 
az, amivel lemondanak az életről. Pedig a 
betegség az ok, nem az ellátás. Nem azért kell 
igénybe venni, mert meg fog halni a szeretett 
ember, hanem azért, hogy az utolsó pillanatig 
minden segítséget megkapjon, és javuljon az 
életminősége.” 
Dr. Kásler Miklós egy levelében többek között a 
következőt mondta a hospice ellátásról:
„Számomra a hospice ellátás egy kiemelt, 
kegyelmi időszakot jelent. Lehetőséget arra, 
hogy a tisztelet és szeretet révén megpróbáljunk 
tartalmat adni az emberi méltóság fogalmának, 
és a közösen megélt pillanatok által értelmet 
adni egy akár mégoly rövid életnek is. A hospice 
ellátás az emberség lényegét talán a leginkább 
érintő szolgálat.”
Nagykovácsiban Szomolányi Attila volt az, aki 
a Linum Alapítvány vezetőjeként felkarolta 

a Hospice szellemiségét és igyekezett közel 
vinni az itt élőkhöz. Az óvodásokkal – minként 
mindig elmondta – ő nem tud szót érteni, de 
megtalált minket, itt dolgozókat, és kért, hogy 
legyünk partnerek. Attila 2 éve nincs köztünk, 
de mi tovább visszük ezt a szellemiséget. Már 
nem is számoljuk hány éve járunk a Sebestyén 
kápolnához, hogy ősszel elültessük a Hospice 
jelképének számító nárcisz hagymákat és 
tavasszal pedig ugyanitt simogatjuk meg 
a friss virágokat. Közben meséket szövünk, 
beszélgetünk arról, hogyan segíthetünk az 
elesetteknek, mit jelent a halál és milyen jó, ha 
nem vagyunk egyedül a bajban.

Köszönjük Madocsai Dánielnek a Hospice 
közösségi szolgálat projektvezetőjének, hogy 
munkánkban figyel ránk, segít és tájékoztat. 
Idén a ragyogó napsütésben ültettük el 
nárcisz hagymáinkat a Natü munkatársai 
által előkészített új ágyásokban. Képeink itt 
készültek a programon résztvevő gyerekekről 
és a Kispatak Óvoda pedagógusairól.

Nárciszok – Hospice

2021. novemberében közös – szülői, alapítványi 
és óvodai – összefogással sikerült 12 darab 
Fisher UV-Protect 350 – FKJ420F-A350 – 
HEPA légtisztítót beszereznünk és a csoport- 
szobákban elhelyeznünk. A Nagykovácsi 
Óvodásokért Óvodai Alapítvány nagy 
mértékben támogatta az eszközbeszerzéseket, 
a beszerzési ár közel 70%-át alapítványi 
erőforrásból finanszíroztuk, a fennmaradó 30%-
ot szülői felajánlásoknak köszönhetjük. 
Reméljük az eszközök biztosításával hozzá 
tudunk járulni ahhoz, hogy a gyermekeink 
óvodai csoportjaiban hatékonyan csökkentsük 
a szálló pollen koncentrációt, amennyire lehet 
eltávolítsuk a baktériumokat és a port. 

Nagyon szépen köszönjük mindenki 
támogatását, összefogását, hogy ezen eszközök 
beszerzése hatékonyan és gördülékenyen le 
tudott zajlani.
Szeretnénk kérni, hogy ha a jövőben is 
megtehetik, támogassák óvodásainkat az 
adójuk 1%-val.
(Az UV-C lámpa, az ionizátor és a kompozit 
szűrős légtisztítás mindenképpen csökkenti 
a kockázatot, de nem helyettesíti az általános 
óvintézkedéseket, melyeket a koronavírus 
terjedésével javasolnak. A légtisztítók 
hatásosságának mértékét koronavírus ellen 
egyelőre nem támasztják alá mérési adatok.)

A fotón láthatóak: Fenyvesi Anikó a Szülői 
Szervezet alelnöke, Karczevicz Dóra Berkenye 
(Száva utca) tagóvoda vezetője és Ledács-Kiss 
Miklós a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai 
Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Összefogással minden könnyebb!
Rüll Orsolya a Szülői Szervezet elnöke
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Óvodánkban több éve régi hagyomány 
a Márton napi lámpás felvonulás, amit 
november 11-én tartunk. Ezen a napon 
Szent Mártonra emlékezünk, aki a jóság, 
önzetlenség és szeretet képviselője. A 
hagyományőrzés elengedhetetlen része, 
hogy gyermekeinket megismertessük a 
népszokásokkal, hiedelmekkel és jóslásokkal. 
Az eddig megtartott felvonulások remek 
alkalmat teremtettek arra, hogy összehozzák 
a közösséget. A sétákat, táncház követte és 
az asztalokon finomabbnál finomabb falatok 
várták a gyerekeket és szüleiket. Az est 
fénypontja mindig a legszebben kifaragott tök 
győztesének kihirdetése volt. 

A covid vírus okozta helyzet óvodánkat új 
kihívások elé állította. A tavalyi évben elmaradt 
az óvodaszintű ünneplés. A csoportok egyéni- 
leg oldották meg és adták át gyermekeiknek 
Szent Márton legendáját. A Mókus csoportban 
is csak mesékkel és játékokkal tudtuk 
megismertetni mindezt.
Idén viszont lelkesen vetettük bele magunkat 
a teendőkbe. Felidéztük Szent Márton 
legendáját, tököt faragtunk, libás mondókákat 
és dalokat énekeltünk. Természetesen az 
ünnepi készülődésből az alkotások sem 
maradhattak el. Tököket és libákat készítettünk. 
Igazi libatollal rajzoltunk és betűket írtunk. A 
legnagyobb örömöt a lámpások elkészítése 
okozta ovisainknak. Mivel ez volt az első igazi 
lámpása minden kismókusnak, ezért egy 

különleges fényforrással készültünk. Lufit 
fújtunk, ragasztót főztünk, a „boszorkány 
konyhánkban”, krepp papírt vagdostunk. A 
sok előkészület után csodálatos papírmasé 
lámpások készültek el, melyet LED mécsesekkel 
világítottunk meg. 
A lámpás felvonulás ezúttal rendhagyó módon, 
csak a gyermekek részvételével valósult meg. 
Viszont, hogy mégsem maradjon el a közös 
ünnepi hangulat, minden csoport kivonult 
lámpásaival az udvarra, ahol tüzet gyújtottunk 
és közösen mondókáztunk, énekeltünk. A tűz 
eloltása után a csoportok külön útvonalon 
vonultak fel, a sötétben sejtelmes fénnyel 
ragyogó lámpásaikkal. Mókusokkal énekelve 
a Dózsa György utcán indultunk el és a Szent  
Anna utca felől közelítettük meg a Faluház 
mögötti rétet, ahol már a szülők vártak minket. 
Többen is kijöttek az utcára mosolyogva és  

figyelték a felvonulást. Remek élmény volt  
gyermekeinknek és külön boldogság volt  
számunkra, hogy ha nem is a régi hagyo- 
mányaink szerint, de át tudták élni ezt a csodás 
estét. Bízunk benne, hogy jövőre mindezt 
a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani és 
közösen ünnepelhetjük Szent Márton ünnepét.

Márton nap a Mókus csoportban
Papp-Dadai Laura óvodapedagógus, Mókus csoport

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
GYÖNGYÖSPATÁRA ÉS BODASZŐLŐRE

TISZTA RUHANEMŰT, CIPŐT, JÁTÉKOT, TARTÓS ÉLELMISZERT, 
MOSÓSZERT, TISZTÁLKODÁSI SZEREKET GYŰJTÜNK  

A GYÖNGYÖSPATAI ÉS A BODASZŐLŐI  
ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁBA JÁRÓ GYEREKEK  

ÉS CSALÁDJAIK SZÁMÁRA
 

A FELAJÁNLÁSOKAT 
DECEMBER 10-IG 

VÁRJUK A KASZÁLÓ UTCAI ÓVODAÉPÜLETBE.

Az adományokat december 13-án szállítjuk a két településre.
A szállítást Nagykovácsi Önkormányzata támogatja.

 
FOGJUNK ÖSSZE EGY SZEBB KARÁCSONYÉRT

A GYÖNGYÖSPATAI ÉS A BODASZŐLŐI
GYEREKEKNEK, CSALÁDOKNAK!



2015. március4

Nagykovácsi Általános Iskola

2021. december12

November 16-án pályaorientációs napot 
tartottunk az iskolában. Ennek fő célja az, 
hogy a tanulókat évről-évre, fokozatosan ké- 
szítsük fel a továbbtanulásra és életpályájuk 
megtervezésére.  
Tekintsünk be néhány osztály programjába:

4.b

Pályaorientációs nap volt 2021. november 
16-án az iskolában. Osztályunkba, a 4.b-be, öt  
szülő jött el bemutatni foglalkozását. Volt  
háziorvos, kereskedelmi igazgató, kalandor,  
zeneszerző és mentősofőr. Képeket is vetítettek, 
videót is néztünk, zenét is hallgattunk. 
Mentőautó állt be az iskola udvarára, aho- 
vá beszállhattunk, s megnézhettük a felsze- 
reltségét. Az előadások után kérdezhettünk is.
Mindegyik azért tetszett, mert nagyon 
érdekesen meséltek. Elmondták a szülők, 
hogyan vezethető vissza pályaválasztásuk  
a gyerekkorukra, milyen nehézségekkel 
találkoztak és miért szeretik a munkájukat.
Tanulságként fogalmazódott meg bennem, 
hogy tartsak ki a vágyaim mellett, és ha valamit 
nagyon akarok és teszek is érte, el fogom tudni 
érni.  Borsodi Emese  

4. b osztályos tanuló

4.c
A 4.c osztály tanulói egy felejthetetlen 
délelőttöt töltöttek el a Csodák Palotájában. A 
hatalmas épület két szintjén sok-sok interaktív 
játékot próbáltunk ki. 
Játszva ismertük meg azt, hogy hogyan 
jelenik meg a tudomány a természetben. 
Találkoztunk a legnagyobb tudósokkal 

a Tudósok csarnokában. Megértettük a 
mágnesek csodás világát. is. Kipróbáltuk 
Newton felfedezéseit játékos eszközökkel. 
A Logikai megállónál próbára tettük a 
vizuális memóriánkat, problémamegoldó, 
koncentráló képességünket. Később az Öveges 
professzorról elnevezett előadóteremben 
egy izgalmas előadást hallgattunk meg a 
Villámok világáról. Sőt, az ehhez kapcsolódó 
kísérletbemutató aktív résztvevői is lehettünk. 
Hazafelé beszélgettünk a Csodák palotájáról, 
egy helyről, ami összehozza az embereket, ahol 
a tudomány népszerű, a szórakozás tanulás és a 
tanulás játék.

Széllné M. Melinda
4.c osztályfőnöke 

7.b

A 7.b osztály a BKSzC Kaesz Gyula Faipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába lá- 
togatott el, ahol a gyerekek megismerkedhet- 
tek a faipari munkák sokféleségével. Be- 
pillanthattak a fafeldolgozás folyamatába, 

képet kaphattak arról, hogy a szakmák milyen 
sokfélesége kell ahhoz, hogy a különböző fából 
készült használati tárgyaink elkészülhessenek, 
illetve, hogy mit is jelent a faiparban a 
fenntarthatóság. 
Az osztály megnézhette az egyes műhelyeket, 
beszélgethettek az ott tanuló, illetve már 
végzett tanulókkal. Találkozhattak az EuroSkills 
és WordSkills versenyeken dobogós helyezést 
elért diákokkal is. Aki kedvet érzett hozzá, 
kipróbálhatta magát egy „gyalu kulcstartó” 
saját kezű elkészítésében, az oktató és a tanulók 
szakszerű segítsége mellett. 
Nagyszerű nap volt, ahol tanulóink tapasztala- 
tot szerezhettek a komfortzónájukon kívüli 
tevékenységekben és megismerkedhettek a 
faipari szakmák szépségével is. 

Katona Noémi
7.b osztályfőnöke

8.b

A 8.b osztállyal a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeumban voltunk. Az épületben született 
Semmelweis Ignác. A kiállító termekben 
az orvoslás történetét láthattuk az ókortól 
napjainkig. Természetesen külön helyiségben 
láthattuk a múzeum névadóját bemutató 
tárlatot. Miután végigjártuk a kiállítóteret, egy 
filmet néztünk meg az anyák megmentőjének 
életéről.
Az őszköszöntő kirándulásunk is a pályaválasz- 
tás jegyében szerveződött. Martonvásárban 
jártunk a Brunszvik-kastély parkjában működő 
Agroverzum Tudományos Élményközpontban 
és a Beethoven Múzeumban. Előbbiben egy 
laborfoglalkozáson vettünk részt, amelyen 
DNS-molekulát vontunk ki növényi sejtekből. 
Utóbbiban a nagy zeneszerző életéről, 
martonvásári kötődéséről, a Brunszvik 
családhoz fűződő kapcsolatáról kaptunk képet.

Bárány Judit
8.b osztályfőnöke

Pályaorientációs nap

A koronavírus miatt az idei verseny területi 
fordulóját rendhagyó módon rendezték. 
November 12-én délután minden csapat a saját 
iskolájában oldotta meg a feladatsort.
Ebben az esztendőben is sok diák nevezett a 
rangos vetélkedésre: 25 csapat 97 versenyzője 
gyakorolt heteken keresztül, hogy a kérdéses 
napon a legjobbat hozhassa ki magából.
Sajnos a vírus kíméletlen volt. Több gyermek 

lebetegedett, sőt a karantén miatt egy teljes 
csapat kényszerült visszalépni. 
Mindezek ellenére az eredményekkel 
elégedettek lehetünk, hiszen 4 csapat is 
bekerült a legjobbak közé.

A 3. osztályos Braun Emma, Csécs Milán, Bánfi 
Kincső, Szikora Dalma 1. helyezést ért el, s 
ezzel bejutott csapatuk az országos döntőbe.

Felkészítőjük Bertalanné Boros Kinga tanító 
volt.
A 6.-osok között Győrffy Csanád, Mátyás 
Bence, Palai Panna, Sándor Emese a 2. helyen, 
Borsos Kincső, Kajtár Petra, Kulcsár Zsófia, 
Németh Tünde a 4. helyen végzett.
Felkészítőjük: Hanula Krisztina tanárnő.
A 8. osztályos Braun Vilmos, Erdős Kata, Márta 
Szilárd és Sebők Zsófia 4. helyezést ért el.
Felkészítőjük: Bárány Judit.

Gratulálunk mind a versenyzőknek, mind 
tanáraiknak, mert ezek nagyon szép 
eredmények, amire büszkék is vagyunk! 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Bárány Judit magyartanár
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Két igen nehéz tanév áll mögöttünk. Tavaly 
a megszokott versenyeink elmaradtak. 
Nagyon örültünk, hogy a Bolyai Matematika 
Csapatverseny megrendezésre került, ha nem 
is a hagyományos módon. Mindenkinek a saját 
iskolájában kellett írnia a tesztet és az utolsó, 
kidolgozós feladat elmaradt. Így is nehéz volt! 
2021. október 15-én iskolánkból 28 csapat 
(111 tanuló) vett részt a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen. 
Két csapatunk is meghívást kapott volna az 
ünnepélyes eredményhirdetésre, Budaörsre. A 
járványhelyzet miatt 1 fő vehette át a díjakat, 
ünnepély nem volt. 
A DÉLNYUGAT – PEST MEGYEI körzetben a 
6.a csapata: Borsos Kincső, Győrffy Csanád, 
Mátyás Bence, Palai Panna 101 csapatból a 2. 
HELYEZÉST  érte el.
A 8.b osztályos  csapat: Sebők Zsófia, Tuba 
Lídia, Erdős Kata, Kató Dóra  62 csapatból a 3. 
HELYEZÉST érte el. 

Nagyon büszkék vagyunk Rájuk!
           
A további évfolyamok legjobb eredményei:
3. évfolyam: 130 csapatból 28. hely
Számkirályok
3.a  28. hely Oláh Koppány
  Pannonhalmi Ábel
  Kulcsár Ágoston
  Záborszky Panni     
Felkészítő: Balik Mónika

4. évfolyam: 15. hely
Dobókockák
4.b Borsodi Emese
 Sebők Luca
 Kópházi Kende
 Valentin Gergely    
Felkészítő: Veres Ildikó

5. évfolyam: 101 csapatból 12. hely
3+1
5.b Bolváry Franciska
 Veverka-Csipler Patrícia
 Roca Diana
 Janik Barnabás 
Felkészítő: Zsohovszky Edit

6. évfolyam: 101 csapatból 2. hely
Logiqsok
6.a Borsos Kincső
 Győrffy Csanád
 Mátyás Bence
 Palai Panna 
Felkészítő: Dér Viktória

7. hely 
Malac gang
6.b Erdélyi Ruben Soma
 Gyenes-Bodon Aurél
 Pitz Máté
 Rácz Koppány 
Felkészítő: Eperjesi Tamás

7. évfolyam:  64 csapatból 18. hely
Sajtos pipe
7.a Vajda Luca
 Angeli Blanka
 Takács-Bajay Fruzsina
 Szabadházi Petra 
Felkészítő: Zsohovszky Edit
    
8. évfolyam: 62 csapatból 3. hely
Kisebbítendő agyak
8.b Sebők Zsófia
 Tuba Lídia
 Erdős Kata
 Kató Dóra 
Felkészítő: Zsohovszky Edit

9. hely 
8 liter bodza
8.b Márta Szilárd
 Tafferner Márton
 Papp Levente 
 Telek Csongor 
Felkészítő: Zsohovszky Edit 
Köszönjük a rengeteg munkát, támogatást a 
szülőknek, felkészítő tanároknak!
Felkészítő tanárok:
3. évfolyam: Balik Mónika, Erdőszegi Klára, 
Bertalanné Boros Kinga, Telekné Horváth Cecília 
4. évfolyam: Veres Ildikó, Széllné Mennydörgős 
Melinda, Acsai Andrea 
Felső tagozat: Dér Viktória, Eperjesi Tamás, 
Zsohovszky Edit
Gratulálunk Mindenkinek!  

Bolyai Matematika Csapatverseny hírei
Zsohovszky Edit a Reál Munkaközösség vezetője

Kedves gyerekek és felnőttek!
A magyar nyelv napjára emlékezünk.
10 évvel ezelőtt az Országgyűlés november 
13-át nyilvánította a magyar nyelv napjává. 
1844-ben ezen a napon fogadta el a pozsonyi 
országgyűlés azt a törvénycikket, amely a 
magyar nyelvet államnyelvvé nyilvánította. 
Gondoljatok csak bele, eddig az időpontig 
Magyarország hivatalos nyelve – Európában 
szinte utolsóként – a latin volt.
A világon jelenleg körülbelül 7000 nyelven 
szólalnak meg emberek. Ezen nyelvek zöme 
kis közösségek által beszélt nyelv. Becslések 
szerint 90%-uk 100 éven belül ki fog halni. 
A magyar nyelv a maga 15 milliós beszélő 
közösségével egyelőre a 60. helyen áll a 
világrangsorban. Nyelvrokonaink azonban 
sokkal kevesebben vannak. Finnül mintegy 
öt-, észtül jó egymillióan beszélnek, de vannak 
olyan oroszországi nyelvrokonaink is, melyeket 
már csak néhány család tart életben, rajtuk kívül 
nem érti senki, nem beszéli senki.
Gyakran hallunk manapság a biodiverzitásról, 
azaz az élővilág sokféleségének megőrzéséről. 
A nyelvi-kulturális sokszínűség megőrzése 
éppúgy a mi feladatunk. És ehhez, bizony a 
nyelvtanórák is hozzájárulnak.
Miért vannak nyelvtanórák?
Egyrészt azért, hogy megértsétek anyanyelvünk 
szerkezetét, megismerjétek annak karakterét. 

Ez a tudás bizonyítottan segítségetekre lesz az 
idegennyelv-tanulásban is.
Másrészt azért vannak nyelvtanórák, hogy 
javuljon a kifejezőkészségetek – összefüggően, 
jó benyomást keltve tudjatok megnyilvánulni. 
Ennek része a formális nyelvhasználat, az 
udvarias tegeződés és a magázódás is.
A nyelvtanórák célja továbbá a helyesírás 
elsajátítása. Van, akinek ez könnyű; van, akinek 
nehéz – mégis mindenkinek egyformán fontos, 
hiszen digitalizálódó világunkban az írás olyan, 
mint egy névjegykártya, rengeteget elárul a 
tulajdonosáról.
De mit is jelent nekünk a magyar nyelv?
Ez az első nyelv, amit megtanulunk, ezen a 
nyelven beszélünk minden egyes nap, magyarul 
álmodunk, gondolkodunk. Összességében 
időnk jelentős részében ezzel foglalkozunk, 
bármilyen tevékenységet is végzünk épp. 
Ahogy Kosztolányi Dezső írta: „Az a tény, hogy 
anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, 
gondolkozom, írok, életem legnagyobb 
eseménye, amelyhez nincs fogható.”
De milyennek hallják nyelvünket a külföldiek?
Erről az egyik legkorábbi feljegyzés, Kr.u. 900 
körüli. Bölcs Leó, bizánci császár az alábbiakat 
írta őseinkről: „Mihelyt a csata megkezdődik, a 
magyarok részéről ama rút és ördögi szó: huj, 
huj sűrűn hallatszik.”

A későbbi években is számos leírás született. 
Ezekből következzék néhány ízelítő: „Meg kell 
engednünk, hogy a magyar nyelv jól hangzik, 
erőteljes, gazdag, finom és még nagyon sok jó 
tulajdonságot egyesít magában.”; „a magyar 
férfias, pompás, harmonikus”.
Iskolánk egyik diákja, aki idén jár először 
Magyarországon iskolába – eddig külföldön 
tanult –, így írt anyanyelvünkről:

Albert Zsófia (6.c): Édes anyanyelv
Mennyi vér s fájdalom kötődik e néphez,
s a töröktől megvédett szép magyar nyelvhez!
Őrizgetjük e nyelvet a mi kis hazánkban, 
e gyönyörű kincset a szép Magyarországban.
Mily öröm az, mikor az idegen nyelvünkön szólít, 
távoli városokban cseng varázsszóként.
Elkísér bennünket bölcsőtől a sírig, 
ápoljuk, formáljuk századokon végig.
Édesanyánk tanítja nekünk e gyönyörű nyelvet, 
ezért is hívjuk Édes anyanyelvnek.
És valóban nyelvében él a nemzet. 
Kányádi Sándor szavaival élve: „egyetlen 
batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv”. 
Batyu, melyet őseink hoztak magukkal, s mi 
visszük tovább. Bot, amire támaszkodhatunk, és 
fegyver, amivel védekezni is lehet. Ez mind az 
anyanyelv.

A magyar nyelv napja – Részlet az iskolai rádióműsorból
Östör Katalin
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A 3.b és a 3.c osztályok a Vöröskereszt által 
szervezett „Plüssök hősei” programon vettek 
részt. Ennek keretében a gyermekeknek 
játékos formában mutatták be az alapvető 
elsősegélynyújtó fogásokat, amelyet a diákok 
a saját, szívükhöz közelálló plüssfigurájukon 
gyakorolhattak. Egy kis balesetet szimulálva 
beszélgettek arról, hogyan hívhatnak 
segítséget, majd áttértek a sérült plüssök 
ellátására. Megtanulhatták a gyerekek, 
hogyan fertőtlenítjük a sebeket, helyezzük 
fel a fedőkötést és miként nyugtatjuk meg a 

bajbajutottakat. Minden lépést el is végeztek 
a kis állatkákon, amik egy szép kötéssel lettek 
gazdagabbak.
Az elsősegélynyújtó foglalkozás utolsó 
állomása az újraélesztés kipróbálása volt. 
Egy bábun mutatták be a csemetéknek a 
mellkaskompresszió helyes technikáját. 
A program zárásaként a gyerekek kiszínezhették 
a kapott „Hősmacis” színezőt, amely egy kis 
emlékeztetőt is tartalmazott a tanultakról.
Köszönjük a hasznos és színes foglalkozást 
Marczal Dorottyának és Bertalan Dórának.

Elsősegélynyújtás a suliban
Bertalanné Boros Kinga tanító
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Bizonyára sokan ismerik Adrikát, aki állandó jókedvvel várja vásárlóit a 
Kossuth Lajos utcán lévő butikjába. Megtalálható itt minden – gyermek- 
és felnőtt ruházat, fehérneműk, kiegészítők. Nem is gondolná az ember, 
hogy egy ilyen jól felszerelt üzlet bújik meg a főutcánk egyik kertjében.  
E havi ismeretlen ismerősünk Adri – a bolt mindig mosolygó tulajdonosa.

Adri apai nagyszülei igazi tősgyökeres 
Nagykovácsi lakosok. Mikor édesapja 
családot alapított, akkor a 2 éves pici 
lánnyal visszaköltöztek a településre, 
közel a nagyszülőkhöz. Adri szülei igazi 
nagykovácsiak, itt dolgoztak és a mai 
napig itt élnek, segítve és támogatva ezzel 
az új generációt. 
Az Adrika Butikja 2007-ben nyitotta meg 
kapuit a vásárlók előtt. Én akkoriban 
tologattam a lányaimat babakocsiban, és 
gyakran ugrottunk be Adrihoz egy-egy 
ruhadarabért. Hol egy harisnya, hol egy 
kesztyű hiányzott, itt mindig megtaláltuk 
azt, amire szükségünk volt. Adri mindig 

kedvesen, mosolyogva fogadja a vásárlóit. Árad belőle az életkedv és a 
boldogság – köszönhetően férjének és szüleinek, akik a bolt megnyitása óta 
mindig segítik támogatják a munkáját. 
Adri már az óvodában is állandóan boltosat játszott. A kereskedelem 
és a vevőkkel való foglalkozás apró titkait édesanyjától leste el. Amikor 
pályaválasztásra került a sor nem volt kérdés, hogy kereskedelmi 
szakirányon folytatja tanulmányait. Frissen végzett diákként Baráth Pista 
bácsi ABC üzletében kezdett dolgozni, aki mindvégig végtelen türelemmel 
és kedvességgel tanította a kereskedelem gyakorlati oldalát. Saját boltja 
megnyitásával ezt a tudást, ezeket a gyakorlati tanácsokat tudja már a saját 
vevőinél kamatoztatni. 
Szeret az emberekkel beszélgetni és mivel tipegő kora óta lakik itt, szinte 
mindenkit ismer. Szívesen segít, támogat, közösséget szervez, és ezt 
a törődést bőségesen vissza is kapja. A vevők és Adri között nem csak 
ismeretség, hanem sok esetben baráti viszony alakult ki. Legyen a vevő 

régi ismerős, vagy frissen költözött fiatal, Adri 
mindenkit kedvesen, barátságosan fogad. 
A butikba betérők nem csak az általa árult 
árut értékelik, hanem az ő személye is sokat 
jelent nekik. Ahogy Adri fogalmaz: „Végtelen 
sok szeretetet, elismerést, támogatást kapok 
tőlük! Ha esetleg rossz kedvem van, hiszen én 
is emberből vagyok, ők észreveszik és máris 
megmosolyogtatnak. Többek közt ezért is 
imádom Nagykovácsit és az itt élő embereket.”
És ha még marad egy pici ideje a munka után, 
akkor Adri fest, alkot, RETRO bulit szervez, 
kertészkedik. Ha legközelebb arra járnak térjenek be Adrika Butikjába, 
nézzenek szét, raktározzák el a tulajdonosból áradó jókedvet, és biztosan 
nem fognak üres kézzel távozni.

Ismeretlen ismerős – Adrika butikja   
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Kedves Olvasóink, kedves Látogatóink! 
A második olyan évet búcsúztatjuk, amelyet a világjárvány határozott 
meg. Az év elején egyáltalán nem tudtunk közösségi rendezvényeket 
szervezni, programokat kínálni, csak online. Amit lehetett és tudtunk 
áttettünk a digitális felületekre, erre technikailag és tartalmilag is át kellett 
állni. Nagy szerepet kaptak az intézményi kommunikációban az ablakaink, 
az éppen csak kinyíló könyvtár ajtó, az új felületek, az Öregiskola you-tube 
csatornája, a weboldalunk és a facebook adta lehetőségek. Megtanul-
tunk online tartalmat gyártani, teljesen más gondolkodást és más tudást  
igényel, mint a programszervezés. Ezek egészen szép nézettséget értek 
el, de semmiképpen nem pótolták az együttlétet, különösen nem a 
közösségi élményt. A klubok, körök vezetői áldozatos munkával tartották 
a kapcsolatot a tagokkal. A nyugdíjas klubban is élénk e-mailezés folyt. A 
könyvtár a szigorú zárlati napokon kívül folyamatosan szolgáltatott, sőt a 
házhozszállítást is bevállaltuk igény esetén. Elindultak a kvízek, az online 
zenélés, az online verselés, a Tárgy-eset helytörténeti rovat, és még a hús-
véti tojásfa is csak úgy szépülhetett meg, hogy nem egy időben díszítette 
a lakosság, de mégis együtt. 
Májusban a gyereknapi Ördög-árok hajósai című szabadtéri helyismereti 
kvízzel tudtunk nyitni. Azt hiszem, nem felejtjük el azt a napot, legna- 
gyobb örömünkre újabb és újabb versenylapokat kellett nyomtatni, és a 
lufikat sem győztük fújni. Megnyílhattak végre a kiállítások. A könyvtár 
egész nyáron fogadta az olvasókat. Az idei legnagyobb rendezvényünk 
a búcsú volt, a kétnapos rendezvénysorozaton minden korosztályt  
szerettünk volna megszólítani. Új elemei is voltak az ünnepségnek: a helyi 
veterán autók felvonulása, tűzzsonglőrök a mezőn, szelfi pont, közösségi 
színezés stb. Hatalmas sikere volt a kicsik körében az Alma együttesnek, 
fellépett az Ivan & The Parazol, a Milfmen és a Pedrofon is. 
Szeptemberben újra beindultak az állandó klubok, körök, még ha kezdet-
ben óvatosan is. Ősszel ismét voltak Művészeti Napok, jazz, Öregiskola 
Akadémiai esték koncertekkel, Oláh Krisztiánnal, Kismarjai Hedvig kiállí-

tással. Vendégünk volt Jeszenszky Géza, Krusovszky Dénes, Pikler Éva, 
Ötvös Anna, Révész Sándor. Lehetett újra táncházat szervezni Czene Zsu-
zsával, újra indulhattak az Én Pódiumom és a Pékdomb esték is. 
Új körök, közösségek is alakultak: pl. egy önszerveződő baba-mama 
klub, ÖKOKör, Transflow üzleti angol, női kör stb. Említsük a régieket is, 
mindegyik kör beindult szeptembertől, van ahol jelentős visszaesés van a 
résztvevők számában, van olyan, ahol gyakorlatilag teljes a létszám.
Elindulhatott végre az Öregiskola Akadémiai estek sorozat, az első blokk- 
ban Sándor László zenetudós  előadásait hallhattuk. Az adventi esemé-
nyekre is hagyományosan készülünk. 
Egy ilyen év végi gyorsfénykép nem lehet teljes, mégis jó volt végig 
pergetni az év emlékfotóit, néhánynál gondolatban elidőzve. Ha nem is 
volt teljes az évünk a járvány miatt, mégis szép emlékeket tehetünk el a 
2021-es Öregiskolás évről! Áldott, békés ünnepet és egészséges új évet 
kívánunk!

Kedves Gyerekek!
Idén is érdemes figyelni az 
Öregiskola adventi meseab-
lakait! Az első mese már be 
is költözött az első ablakba. 
Ebben az évben az épület 
másik szárnyának ablakaiban 
elevenednek meg a mesék. 
Ezek az ablakok picit alacso- 
nyabban vannak, lehet hogy 
jobban látjátok a figurákat, 
az apró részleteket is jó  
szemrevételezni. Az adventi 
ablakok mesevilágán közösen 
dolgozunk, de a tárgyi meg-
valósítás Bércesné, Erika néni 
műve. Egyelőre csak néze-
gessétek, találjátok ki, melyik 
mesét rejtettük el! Jó leselke- 
dést! 

Üdvözlet az Öregiskolától
G. Furulyás Katalin

A könyvtár 2021. december 21-én van nyitva utoljára, és 2022. január 3-án nyit ki.
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A középkort napfényesnek nevezni, nyilvánvaló provokáció. De mi mást 
tehet az ember, amikor a legtöbbek által a nyugati kultúra mélypont- 
jaként ismert (vagy inkább nem ismert) érett- és késő-középkort az euró-
pai alkotó szellem csúcsteljesítményének tartja és ezt a véleményét kíván-
ja kommunikálni hallgatói felé? A korszak küllemre szép műalkotásait 
persze szokás dicsérni – ez a legtöbb esetben a képzőművészeti és épí-
tészeti alkotásokkal szokott előfordulni, a zene a legritkább esetben kerül 
szóba – de a dicséret sokszor üres frázisnak hangzik, és a gyanútlan hall-
gató aligha feltételezheti, hogy itt a puszta kultúrtörténeti közhelyen túl 
olyan titok is rejtőzhet, mely őt magát egzisztenciálisan is megérintené 
(megrázná), ha a vizsgálódás túllátna a szóban forgó műalkotás esztétikai 
vetületein. Éppen a késő-középkori zene az, ami legmélyebb és legne- 
mesebb titkait elrejti az esztétikai alapú vizsgálódás elől. Megszoktuk, 
hogy a hangzó zenéket az érzelmeinkre gyakorolt hatásuk alapján ér-
tékeljük; ez a megközelítés a késő-gótika egyházi többszólamú műzenéje 
esetében csődöt mond. A középkor „sötétségének” vélt valósága éppen 
abból adódik, hogy e korszak művészete és különösképpen zenéje csak 
bizonyos kulcsok birtokában nyitja meg ajtóit a kutató tekintet előtt; az 
előadónak ilyen esetben nincs tehát más dolga, mint hogy kulcsokat ad-
jon a hallgatói kezébe, olyan kulcsokat, melyekkel ők maguk az előadások 
után is tudnak ajtókat nyitni, amennyiben úgy kívánják.
A probléma természetesen ott kezdődik, hogy a „műalkotás” szó a közép-
kori kultúra esetében egyáltalán nem helyes. Itt minden produktum funk-
cionális céllal készül, meghatározott alkalomra, megrendelésre, udvari, 
vagy liturgikus használatra, rituális szerepre. A megrendelő azért rendeli 
meg, az alkotó pedig azért alkotja meg a művet, hogy azt ő maga a saját 
kitűzött spirituális, tudati, lelki céljaira a szó legkonkrétabb értelmében 
felhasználja. Ebből következik, hogy a középkori alkotó azt, amit csinál a 
legintenzívebben át is éli. Semmilyen szinten nem függetlenedik alko-
tásától és a mű végletesen bonyolult szimbólumrendszerének minden 
egyes elemével együtt rezdül. 
Ez a „rezgés” talált meg engem is, amikor sok évvel ezelőtt a doktori ku-
tatásom kapcsán elkezdtem a késő-gótika zenéjével foglalkozni. Aho- 
gyan a kulcsok elkezdtek működni a zárban és az ajtók elkezdtek nyílni, 
a korszak szellemi sugárzása megdöbbentő erővel áradt, és igen hamar 
tapasztalnom kellett, hogy pusztán a témával való foglalkozás is szemé-

lyiségformáló hatással bír. A késő-középkori gondolkodás ismerete átírja 
azt a képet, melyet az ember a világról addig alkotott; így tett velem is. 
Megváltozott a viszonyom a művészetekhez, a valláshoz, a hithez és 
még sok máshoz. Rájöttem, hogy számos kulturális, egyházi, egyházze-
nei, liturgiatörténeti vita értelmét veszítené, ha a vitatkozó felek mély-
ségében ismernék a Trident előtti egyházi művészetet. Milyen jó volna 
ismertté tenni, hogyan tekintett a korabeli ember a templomra; mit jelent 
valójában az a frázis, hogy a templom imago mundi; mi a gyökere és mik 
a kultúrtörténeti-zenetörténeti tanulságai annak, hogy az ember mik-
rokozmosz (Isidorus) és mikrotheosz (Cusanus); mi a titokzatos kapcsolat 
a Montpellier kódex szerelmespárt ábrázoló és Máriát a gyermek Jézus-
sal ábrázoló iniciáléja között; hogyan rejthet univerzális üzenetet Josquin 
három hangból álló zenei motívuma; hogyan szólít meg engem szemé-
lyesen egy hangjegyek számába rejtett szimbólum; hogyan fejeződik ki a 
teljes korabeli zenetudományos kozmológiában az emberi lény hármas, 
szellem-lélek-test értelmezése.
Az előadássorozaton mindezekről és még sok másról is szót ejtettem és 
nem fukarkodtam a zenei illusztrációkkal sem. Reményeink szerint a soro-
zat 2. és 3. előadása egy ideig még elérhető lesz az Öregiskola youtube-
csatornáján. Ezúton szeretném megköszönni az Öregiskola munkatár-
sainak, mindenek előtt G. Furulyás Katalin igazgatónőnek, hogy a sorozat 
létrejöhetett, egyben hálás vagyok a kedves hallgatóknak a számomra is 
meglepően nagy érdeklődés miatt; örömteli volt látni, hogy ez a sajnála-
tosan marginális téma ilyen sokakat vonzott.
(Sándor László további előadásai megtekinthetők: 
http://sandor-laszlo.hu/videok/)

Zenék a napfényes középkorból 
Sándor László, zeneszerző előadássorozata az Öregiskolában 
néhány gondolat a sorozat után – az előadó tollából
G. Furulyás Katalin

Öregiskola Akadémiai esték
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

December 11. szombat  
csak dr. Kordé Izabella rendel 8-10 között

december 13-14. dr. Kordé Izabella
december 22-28. dr. Jakab Erika

december 29-31. dr. Kordé Izabella 
szabadság miatt nem rendel.

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
Kedd: 11.30–14.00; Szerda 11.00 – 13.30

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 
FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!

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

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

rendelés.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog vírusmentes 

új évet kívánunk egészségben, szeretetben! 
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. Sorbán András december 23-28-ig
Dr. Solynóczki Katalin december 27-30-ig

Dr. Koltay Angéla december 29-30-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:
december 3.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
december 10.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
december 17.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
december 24.   
  Munkaszüneti nap Budakeszi orvosi ügyelet
december 31.   
  8–12-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
  15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
 telefonos ügyeletet tart
 06-30-243-2531 számon  
 hívható

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 

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Szeptember

Blanka, Botond Márton
Október

Benedek Ábel, Benjámin, Kende,  
Léna Anna, Péter, Petra

November
Alíz, Bende, Júlia, Kamilla,  
Lénárd Tamás, Mór, Wilma

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)
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A hagyományőrzés és a közösségépítés a helyiek aktivitásától függ, 
mindig vannak és lesznek, akik motorjai egy közösségnek és nem várnak 
mások lelkesítésére, önmaguk a tűz csiholói és nélkülük nincs összefogás. 
7 évvel az emlékezetes jégkár után, az „Összefogás napján” ismét 
összegyűltek kicsik és nagyok és a hagyományos kolbásztöltés apropóján 
értékeltük az elmúlt év eseményeit, így készülve az Adventre. Csapat 
szinten megjelentek a lelkes cserkész fiatalok, az önkormányzat kitartó 
csapata, a nyugdíjas klub tapasztalt szakértői és a Készenléti Szolgálat 
elszánt tagjai. A közös munka eredményét minden vendég azonnal meg 
is kóstolhatta és – vérmérséklet szerint – meleg teával vagy forralt borral 
lazíthatta az elkészült ételeket. Jó volt a tiszta levegő frissítő ereje mellett 
ennyi bizakodó és vidám arcot látni.

Összefogás napja 2021.



Nagy András, képviselő:
Kedves Nagykovácsiak!
Sok van mögöttünk. Türelemből, aggodalomból, alkalmazkodásból.
A Szeretet Ünnepe lehetőséget ad mindannyiunknak, hogy lélekben is elszakadjunk ettől egy időre.  
El is kell. Hiába érezzük, hogy nem látszik a vége annak, ami most körülvesz minket.
Csoda nélkül nem lehet élni. A karácsony csodája már itt kopogtat a Főterünkön.
A világban mindig marad fény és remény.
Jusson belőle mindenkinek, aki itt lakik!
Boldog Karácsonyt!

2021. Karácsony - Képviselői üzenetek

Kósa Emő, képviselő:
Ismét közeleg egy olyan karácsony, amely talán idén sem lehet teljes. Sok sebünk is van, elhúzódó 
betegség, szeretteink elvesztése. De gondoljunk azokra a jó emlékekre is, melyek mindennek ellenére 
megtörténhettek. Most itt vagyunk és készülődünk fogadni a csodát, amely minden évben meg- 
érkezik. Kitárom szívemet, szeretettel várom.

Szemesy Barbara, alpolgármester:
Tavaly ilyenkor már tudtuk, hogy egészen más lesz a karácsonyunk. Idén már egy ki- 
csit könnyebb a helyzet, hiszen az oltás lehetővé teszi, hogy találkozzunk szeretteinkkel és együtt 
tölthessük az ünnepeket. 
Már hozzászoktunk, megtanultuk, megértettük és talán elfogadtuk, hogy megváltozott az életünk. 
De egy valami nem változik: a karácsony mindig a szeretetről, a családról, az összetartozásról szól. 
Értékeljük az együtt töltött időt, a meghitt pillanatokat, az odafigyelést, és az egészséget. Kívánom, 
hogy a jövő év mindenkinek hozzon békességet, boldogságot, sikereket!
Nagykovácsinak pedig azt kívánom, hogy sikerüljön sok tervet megvalósítani, készüljenek nyertes 
pályázatok, és mindenki számára hasznos fejlesztések. Ezért vagyunk, ezért dolgozunk! Áldott, békés 
karácsonyt Nagykovácsi!

G. Furulyás Katalin, képviselő, Humánpolitikai bizottság elnöke:
Nem hagy el minket a vírus, a baj. Biztos, minden család ezer okból aggódik: a gyerekekért, idősekért, 
unokákért. Kívánom, hogy minden család egészségben, békességben élhessen az új esztendőben,  
és végre ölelhessük meg egymást bátran, ahogyan régen! Áldott, békés ünnepet kívánok minden 
kedves nagykovácsi falutársunknak!

Tegzes Endre, képviselő, Ügyrendi bizottság elnöke:
Mivel bennem dalban is él a szó, a következő Pintér Bélától származó dalszöveggel kívánok Minden-
kinek áldott adventi várakozást! 
Gyere el a jászolhoz Ha pásztor lennél, vagy bölcs, s kétezer évvel ezelőtt élnél Vajon mit tennél, 
mondd csak, mit tennél A jászolhoz ugye, eljönnél? Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd-e azt a 
csillagot Vagy mondjuk, hinnél-e annak az angyalnak Aki meglátogatott? Gyere el a jászolhoz még 
ma éjjel Találkoznod kell Isten szeme fényével Ne keress itt pompát, gazdagságot Keresd azt, ki meg-
váltja a világot!

Fegyveres-Fiskál Gábor, alpolgármester:
Kedves Szomszédok!
Rendhagyó éveket élünk, amelyben fényt, vigaszt és optimizmust az egymás iránti szeretet, tisztelet 
és a közösségünk iránti összefogás ad.
Minden itt élő nagykovácsi lakosnak, családnak és szeretteiknek kívánok Békés és Boldog Kará- 
csonyt!

Honti Zoltán, képviselő, Pénzügyi bizottság elnöke:
Kedves Nagykovácsiak! A karácsonyhoz közeledve az ember mindig átgondolja, hogy mi is történt 
az elmúlt évben. Képviselőként és a Készenléti Szolgálatok elnökeként számomra a legfontosabb 
a helyi lakosság biztonsága. Ezért az elmúlt évben gyűjtést indítottunk egy új tűzkocsi beszerzése 
érdekében, mellette pedig felújítottuk a 30 éves régi tűzoltóautónkat. Ezúton szeretném megköszönni 
minden magánszemélynek és cégnek, akik kisebb vagy nagyobb összeggel támogatták az új tűzkocsi 
beszerzését. Még nem értük el a célt, de remélem hamarosan már egy új, üzembiztos tűzkocsival tu-
dunk a bajban lévők segítésére sietni.
Békés, boldog, biztonságos karácsonyt és új évet kívánok Nagykovácsi minden lakójának!

Springer Bence, képviselő:
Kívánom, hogy a mindennapi gondokat, aggodalmat rövid időre félretéve, közösen és 
meghitten tudjuk ünnepelni a földre szállt Szeretetet és ez az időszak egészségben, békes-
ségben teljen minden nagykovácsi Lakos számára.


