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Alapvető emberi szükségletünk, hogy időnként megújuljunk, 
kicsit újjászülessünk. 

Nekem minden új év, új kezdet is egyben.

Jó úgy indítani ezt az évet, hogy 2021-ben eredményesek vol-
tunk: pályázatokban, fejlesztésekben sikeres évet zártunk. Az 
elmúlt évek háttérmunkájának eredménye kézzelfoghatóvá 
válik, permanens fejlődési pályán van Nagykovácsi.  

Ahhoz, hogy ezen a pályán tartsuk a falut, továbbra is hár-
mas egységben gondolkodunk fejlesztési stratégiánkról: 
KÖZÉRZETI, KÖRNYEZETI és GAZDASÁGI fenntarthatóság hár-
masában valósuljon meg minden fejlesztésünk. 

Milyen beruházások várhatóak 2022-ben?

Folyamatos lakossági igényekre reagálva az év első felében járdát építünk a nagyforgalmú Pók 
utcában, folytatjuk az Ady Endre utcában a hiányzó járda építését, valamint a Szeles utcában a 
járdaépítés mellett a vízelvezetést is megoldjuk és az útfelületet is felújítjuk. 

Évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémákat oldunk meg idén: elkezdjük, és be is 
fejezzük főutcánk, a Kossuth Lajos utca, valamint az Erdő és Száva utca vízelvezetési munkálatait. 
Ezzel megalapozzuk a járda- és útépítéseket. Miután a különböző közműrendszerek megfelelő 
minőségben, megfelelő helyre kerülnek, rendbe hozzuk az ófalu legrosszabb útját: az Erdő 
utcán út- és járdaépítést végzünk.

Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a lakosság összetételének alakulását lekövesse az in-
frastruktúra fejlesztésünk. Nagykovácsiban a lakosság 26%-a gyermek – ezt szem előtt tartva 
fejlesztjük a nevelési-oktatási rendszert. Két jelentős lépést teszünk ezen a területen 2022-ben: 
átadjuk a Lenvirág Bölcsőde új épületét, mellyel megduplázzuk a bölcsődei férőhelyek számát. 
Másik jelentős fejlesztés az új általános iskola építése, amelynek letesszük az alapkövét az év első 
felében.  8 tanterem mellett 8 szaktanterem, étkező, könyvtár, táncterem, és egy 18x36 méteres 
tornacsarnok is várja majd a diákokat.

Két éven belül eljutunk oda, hogy férőhely hiány miatt egyetlen nagykovácsi gyermeknek sem 
kell majd más településen iskolába járnia.

Közérzetünk jelentős tényezője személyes biztonságérzetünk, ezért is fontos, hogy létrehozzuk 
a Közbiztonsági Központot a laktanya átadásával. Egy helyre költözik a közterületi kamerarend-
szer központja, a készenléti szolgálat, a közterület-felügyelet és a körzeti megbízott. Nagyková- 
csi az egyik legbiztonságosabb település az agglomerációban. Célunk, hogy ez így is maradjon.

2022-ben fontos stratégiai feladatunk a pályázati források maximalizálása. A Zsíroshegyen víz- 
elvezetésre, valamint a mikroklíma és az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében zápor-
tározó kialakítására pályázunk. Ezen felül belterületi utak építésére, felújítására, egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztésére, bölcsődei eszközbeszerzésre, az óvodák udvarának kertépítésére, a 
székhely óvoda és az Öregiskola energetikai korszerűsítésére is adunk be pályázatokat.

Közérzetünket a természetes környezet mellett az épített környezet is befolyásolja. Azt szeret-
ném, ha a kialakulóban lévő Lenvirág park az a hely lenne, ahol jól érzik magukat a nagyko-
vácsiak. Ehhez az kell, hogy szervezett módon begyűjtsük az igényeket, és közösségi tervezés 
keretein belül úgy alakítsuk ki a parkot, hogy a megvalósulása után azt mindannyian szeressük. 
A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítész hallgatóit már felkértük, hogy készítsenek előzetes 
terveket, melyeket Önökkel közösen Nagykovácsira fogunk szabni. Számomra már az ön-
magában garancia, hogy az egyetemi hallgatókat vezető tanár itt él köztünk Nagykovácsiban, 
tehát a szakmaiságon túl a szíve-lelke is benne lesz.

Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy abban a települési működésben hiszek, ahol a lakos- 
ság véleményt tud formálni azokban a kérdésekben, ami körülöttük történik. A helyi demokra-
tikus működés, a jólét és konjunktúra érzet egyik alapfeltétele szerintem a nyílt, átlátható és 
lakossági részvételen alapuló döntési folyamat. 2022-ben is erre számíthatnak tőlem.

Sikeres, békés évet, Nagykovácsi!

BOLDOG ÚJ ÉVET, NAGYKOVÁCSI!
Kiszelné Mohos Katalin polgármester



32022. január

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 
Osztályvezető: Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Osztályvezető-helyettes: Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu 101 mellék 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

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

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Dr. Dürr Szilvia durr.szilvia@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

Nagykovácsi 138.433.099,– forint támogatást nyert  
út- és járdaépítésre
A Kormány 1912/2021 (XII.15.) határozata alapján Nagykovácsi 
138.433.099,– forint támogatásban részesült önkormányzati út- és 
járdaépítés megvalósítására. Ennek keretében megvalósul a Pók utcai 
járda, az Ady Endre utcai járda vége a Vértes utcáig, valamint a Szeles utca 
aszfaltozása, vízelvezetése és járdaépítése a körforgalom és a Virágos sé- 
tány között. A megvalósítás az út- és járdaépítési keretszerződésünk ke- 
retében valósul meg, így nincs szükség újabb közbeszerzési eljárás le- 
folytatására, így is gyorsítva a folyamatokat. Amint az időjárás engedi 
megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, ezzel biztonságosabbá téve a 
gyalogosközlekedést a településen. Köszönjük Magyarország Kormányá- 
nak támogatását!

6.000.000,– forint kiegészítő támogatás érkezett  
a Nagyboldog Asszony Katolikus Plébánia felújítására
Ahogy eddig is folyamatosan támogattuk az egyházakat, 2021-ben is 
örömmel segítettünk a katolikus közösségnek a templom felújításának 
érdekében tett lépéseiben. Megkerestük Soltész Miklós egyházakért és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, akinek közbenjárására idén 
60 millió forint támogatást kapott katolikus templomunk a Bethlen Gábor 
Alaptól a 275 éves épület felújítására. A munkálatok keretében a templom 
fűtés- és elektromos rendszere megújult, a régi kőburkolat cserélésre 
került. A régi padok sajnos már nagyon elhasználódtak, felújításuk már nem 
jöhetett szóba. A műemlékvédelem által jóváhagyott padok várhatóan 
január közepére készülnek el és kerülnek vissza a felújított templomba. 
A padokat a közösség saját erőből finanszírozza, és ehhez kéri a hívek 
segítségét.
2021 december végén még további 6 millió forint támogatás érkezett az 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságtól, amely 
a megnövekedett kivitelezési költségeket fedezi. A templom szépítése 
itt nem áll meg, még további munkálatok szükségesek ahhoz, hogy 
templomunk régi fényében pompázzon.

A közösség ereje
Szemesy Barbara – alpolgármester

Egy hosszú évek óta húzódó ügyben született olyan jogszabály által 
biztosított lehetőség, amely 52 helyi lakos ingatlan tulajdonjog bejegyzé- 
sét teszi lehetővé. A 2021. 12. 21-én kihirdetett, az egykori Rozmaring 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró 
személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény hivatott 
rendezni azon tulajdonjogi várományosok igényét, akiknek a kárpótlás 
jogcímén megszerzett tulajdonuk ingatlan-nyilvántartási bejegyzése nem 
ment teljesedésbe. 30 évvel ezelőtt ugyanis bizonyos telkek tekintetében a 
kárpótlás nem tudott végbemenni, a földkiosztás és az ingatlanok birtokba 
adása megtörtént, azonban egy peres eljárás miatt a tulajdonjog bejegyzé- 
se nem történt meg. Az 52 károsult család azóta harcol az igazáért, ami  
most végre sikerrel járt. Önkormányzatunk folyamatosan segítette 
törekvéseiket, azonban jogi háttér nélkül eddig sikertelenül. A solymári és 
pilisszentiváni károsultak érdekében született javaslatkihirdetésekor töb- 
ben megkerestük Menczer Tamás államtitkárt, hogy képviselje a nagy- 
kovácsiak érdekeit is. Így került bele egy újabb paragrafus a törvény- 
tervezetbe, mely lehetővé teszi a helyiek tulajdonjogának a bejegyzését is.
Az eljárás a Nemzeti Földalapkezelésért felelős szerv hatáskörébe 
tartozik, de amennyiben Ön vagy családtagja is érintett az ügyben, és 
a jogszabályértelmezés vagy az ügyintézés tekintetében segítségre 
szorul, kérjük az aljegyzo@nagykovacsi.hu címre írt levélben kérjen jogi 
segítséget Dr. Halmos-Rokaj Odett aljegyzőtől.

30 éve húzódó kárpótlási 
ügyben születhet megoldás
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Településünk polgármestere Kiszelné Mohos Katalin. A második ciklusát 
töltő vezetőt kérdezem a felelősségvállalásról, az önkormányzati 
munkáról és az erőt adó személyes motivációkról.

2019-ben sikerült a polgármesteri tisztségben újráznia. Milyen 
motivációk ösztönözték arra, hogy ismét elvállalja ezt a pozíciót és 
kikre támaszkodhatott a választás hónapjaiban?
Ha valamit elkezdek, azt szeretem végigvinni. Mindig is bennem volt az 
az érzés, hogy nemcsak élni akarok Nagykovácsiban, hanem tenni is érte. 
Az előző ciklusban sok mindent előkészítettünk, elindítottunk, aminek 
a gyümölcse a jelenlegi ciklusban érik be. Elkezdtünk egy munkát, de 
korántsem értünk a végére. Ahhoz, hogy Nagykovácsi még élhetőbb 
hely legyen, nagyon sokat kell tennünk. Éreztem, hogy nekem ezt a 
munkát folytatnom kell. Egy falu boldogulása nem választási ciklusokból 
áll. Egy falu boldogulása évek, sőt évtizedek kemény munkájából áll, 
fontos stratégiai kérdések megválaszolásából. Most lehetőséget kaptunk 
erre a munkára, amivel élünk is. A Szépkovácsi Egyesület tagjai voltak a 
legfőbb támaszaim, akikkel közös a szándékunk: építő-szépítő közösséget 
kovácsolni, valódi otthont teremteni az itt élőknek. Munkánk során a 
legfőbb közös cél: aki itt él, éljen jól!
A testületi munka alapos felkészülést és elkötelezettséget igényel. 
Mit gondol a képviselői tisztségről, milyen embereknek szabad ezt 
elvállalnia, illetve mi kell ma ahhoz, hogy egy képviselő-testület 
népszerű legyen? 
A kérdés második felével és rögtön egy kérdéssel kezdem: tényleg 
ez a legfontosabb, hogy egy képviselő-testület népszerű legyen? Azt 
gondolom, ez nem lehet cél. Nincs olyan döntés, ami mindenkinek 
egyformán tetszik. A testület tagjainak, mégis le kell tennie valamilyen 
irányban a voksot. Ez előfordul, hogy népszerűtlen, de szükséges dön- 
téseket eredményez. Gondoljunk csak az adóemelésre. Amikor fizetnünk 
kell, akkor bizony fáj, de ha ezt a múltban nem léptük volna meg a kellő 
időben, most lehet, gondot okozna pl. intézményeink megszokott magas 
színvonalú működtetése, ami pedig minden itt lakó jogos igénye. Aztán 
persze hosszú távon a népszerűtlen döntések is a képviselő-testület 
javára válhatnak, ha az emberek látják a kézzelfogható eredményeket és 
azt érzik, hogy jó itt és így élni. 
A képviselőkkel kapcsolatban legfontosabbnak a hitelességet tartom. Azt, 
hogy ne szerepet játsszon egy képviselő, hanem a tettei, a hétköznapi 
élete támassza alá a közösség előtt vállalt szavait. Ez kicsit olyan, mint 
a gyereknevelés: hiábavalók a szép, okító szavak, ha a tetteink azt nem 
tükrözik vissza jópéldaként. Tetteink erősebben hatnak szavainknál. 
Emellett rendkívül nyitottnak is kell lennie egy képviselőnek, és nemcsak 
az emberek problémáinak meghallgatását értem ezalatt, hanem a 
kritikára való nyitottságot is. Régen a visszajelzések csak személyesek 
voltak, ami persze ma is működik az utcán, piacon, boltban vagy közösségi 
eseményeken, ott van lehetőség érvelni, indokolni egy-egy kritikai 
észrevételt, barátságosan egymásra mosolyogni és úgy tovább állni, 
hogy megértettük vagy legalábbis meghallgattuk a másik álláspontját.  
Manapság a közösségi médiák jóvoltából a képviselők minden 
döntésükre azonnali választ kapnak, sokszor úgy, hogy ők maguk nem is 
látják, nem jut el hozzájuk a mérhetetlen posztáradatban, így a megfelelő 

érvek, ellenérvek sem ütköztethetők. Véleményem szerint ezzel is együtt 
kell tudni élni egy képviselőnek, bármilyen nehéz is, a kapott kritikát 
pedig megfelelő önreflexióval tudni kell kezelni. És van még egy fontos 
dolog: a képviselőnek érdemesnek kell lennie a megkapott bizalomra. 
Ez számomra azt is jelenti, hogy nem csupán a kampányidőszakban 
kell jelen lenni a nagykovácsiak életében, hanem minden hétköznapi 
és ünnepi eseményen egyaránt, együtt élni, együtt lélegezni velük az 
örömök, ünnepek és problémák alkalmával is.  
Azt mondják, hogy a női vezetők jobban teljesítenek traumák és 
próbatételek során. Önnek 14-ben egy több napos falulezárással, 19-
ben pedig egy világjárvánnyal kellett szembenéznie. Milyen vezetői 
módszereket alkalmaz a siker érdekében?
Igen, mondják, hogy a női vezetők lélekben erősebbek, válsághelyzetben 
jobban teljesítenek. Hiszem is, hogy így van, aminek alapja szerintem a 
megfelelően empatikus és gondoskodó attitűd. De fontos az is, hogy 
el tudjam fogadni, nem kell minden problémát magamnak megoldani, 
hanem a hozzáértőket kell megtalálnom és a szakértelmükre támaszkodva, 
közösen kell megküzdenünk akár természeti kárral, akár más nehézséggel 
pl. járványhelyzettel. Ez utóbbinál meghatározó volt kockázatkerülő 
hozzáállásom is, szeretem a kiszámíthatóságot és biztonságot, a járvány 
kezdeti szakaszában ezért is volt Nagykovácsi elsők között a szigorú 
lezárásokban. A hétköznapi problémahelyzetek terén, a döntéshozatal 
során az érintettek minél nagyobb arányú bevonásában, a demokratikus 
vezetési stílusban hiszek és a konszenzusra törekvés jellemez.   
Amikor döntési dilemmák előtt áll kikhez fordulhat és van-e olyan 
példakép a múltban vagy a jelenben, akinek az élete irányt mutat- 
hat?
A döntési dilemmák során igyekszem minden oldalról körüljárni az adott 
témát, meghallgatni minden érintettet. Szakmai kérdésekben a hivatali 
munkatársaimra támaszkodom, valamint megvitatjuk az adott kérdést az 
alpolgármesterekkel és a Szépkovácsi Egyesület tagjaival is. Persze akad- 
nak nem feltétlenül szakmai dilemmák is, ezeket elsősorban a férjemmel 
vagy alkalomadtán lányaimmal és párjaikkal vitatom meg. A példakép 
kérdése nagyon nehéz, mert voltak többen is az életemben, akik hatást 
gyakoroltak rám és a mai napig eszembe jutnak egy-egy helyzetben, de ha 
mindenképpen egyetlen személyt kellene megneveznem, az édesapám 
lenne az. Sajnos már nem él, de ő volt az az ember, aki soha nem adta fel 
az elveit, még abban az esetben sem, ha hátránya származott belőle vagy 
ha ez sok belső vívódást okozott is számára. Talán neki köszönhetem, 
hogy településvezetőként is az maradtam, aki voltam és hogy az elveim 
feladása nélkül is lehetek eredményes.  
Jelenleg melyik a 3 legfontosabb célja, mint polgármester?
Ez nehéz kérdés, mert sokkal több a célom háromnál. Alapvető cél – és 
ezt nem is számítom bele a háromba –, hogy aki itt él, érezze otthonának 
Nagykovácsit, maradjunk az a békés, nyugodt település, amilyennek 
megszerettük Nagykovácsit, amiért ide költöztünk vagy itt maradtunk. 
Konkrétan pedig a 3 legsürgetőbb feladat: 1. A főutca XXI. századivá tétele, 
vízelvezetéssel, kulturált parkolási lehetőségekkel, parkosítással. 2.  Járdák, 
utak építése. 3. Minél több pályázati forrás megszerzése Nagykovácsi 
számára pl. vízelvezetés megoldására, záportározó kialakítására, karsztkút 
fúrásra, vízhálózat fejlesztésére. Mindezek mellett továbbra is tiszta kézzel 
és tiszta lelkiismerettel folytatni a település vezetését. 
A fejlesztésekhez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja ezt a 
település előteremteni?
Ez az egyik legfontosabb és legnehezebb feladat is egyben. Az 
önkormányzat saját bevételei nem elégségesek nagyívű fejlesztésekre 
és a bővülő intézmények fenntartása is egyre több költéséget emészt 
fel. A lakosságot nem szeretnénk terhelni további adókkal, így egyéb 
külső források megtalálása a cél. Ez elsősorban pályázati forrásokat jelent, 
amire most szép esélyeink vannak, mivel 2021-től Pest megye levált az 
EU-átlagnál fejlettebb Budapestről és önálló régióvá vált. Céljaink elérése 
érdekében minden pályázati lehetőséget megragadunk, latba vetve a 
kapcsolati tőkénket is.
3 hónap múlva országgyűlési választások lesznek. Milyen hatást 
gyakorol ez a helyi közéletre? 
Véleményem szerint a nagypolitika, a pártok politikája a parlamentbe 
való. Azt, hogy merre haladjon az ország, ott kell eldönteni. Nem szabad, 

Ember a közszereplő mögött – Kiszelné Mohos Katalin
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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A Képviselő-testület december 16-án munkaterv szerinti rendes 
testületi ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen 
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtt összefoglal-
ta az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit. 
A 2019-es választásokon még jogászhallgató volt Springer Bence 
képviselő, aki novemberben letette vizsgáit és most már végzett jogász-
ként segíti tovább a testület munkáját. Örömhír minden nagykovácsi la-
kos számára, hogy sikerült 138,5 millió forint összegű forrást nyerni a Pók 
utca, Szeles utca, Ady Endre utca járdáinak a megépítésére. Várhatóan 
rövid időn belül mindhárom utcában meg fognak valósulni a járdaépí-
tések, illetve a Szeles utcában ezzel párhuzamosan az útnak a helyre-
hozatala is. Az Önkormányzat 105 élelmiszercsomagot adományozott a 
szociálisan rászoruló családoknak, egyedülálló személyeknek, akiknek a 
csomagjait szaloncukor adományok is gazdagították. A Polgármesteri Hi-
vatal december 27. és 31. között igazgatási szünet miatt zárva tart, ebben 
az időszakban telefonos egyeztetést követően csak anyagkönyvi ügyek 
intézésére van lehetőség. 
A Képviselő-testület a napirend elfogadását követően megalkotta a 2022. 
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet, ezt követően jóváhagyta a 
2022. évi belső ellenőrzési tervet. 
G. Furulyás Katalin intézményvezető asszony ismertette az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervét, melyet a testület egy-
hangú szavazattal elfogadott. 
Döntés született a Képviselő-testület 2022. évi munka- és üléstervéről.
A Képviselő-testület figyelembe véve a veszélyhelyzet idejére vonatkozó 
díjemelési és díjmegállapítási korlátozásokat, jóváhagyta az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár terembérleti díjait. A díjfizetési kötelezett-
ség tekintetében az Alapfokú Művészeti Iskolának 50% kedvezményt 
biztosít, valamint az intézmény alapprofiljába tartozó eseményekre 
intézményvezetői döntés alapján kedvezményes bérleti díjtétel al-
kalmazásáról rendelkezett a testület.
Nagykovácsi belterület 306/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett 
közterület ingatlanrész tekintetében ingatlanhasznosítási szerződést köt 
az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

A Képviselő-testület három Top Plusz pályázaton történő indulásról ho-
zott döntést. A Nagykovácsi Zsíroshegyalja településrész – Nagykovácsi 
„C” vízgyűjtő terület – csapadékvízelvezetési gerinchálózatának megvaló-
sítása, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda és a Lenvirág Bölcsőde játszóesz-
köz beszerzése, a Kaszáló utcai székhelyóvoda épületének energetikai 
korszerűsítése, valamint játszóudvarának felújítása, illetve az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár épületeinek korszerűsítése céljából.

Döntés született a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigaz-
gatási szerződés módosításáról. 

A térfigyelő kamerarendszer létesítéséhez további bruttó 2 millió forint 
szükséges, ehhez a testület a 2022-es költségvetésében biztosítja a szük-
séges fedezetet. 

A testület megtárgyalta az ELAMEN Zrt. szolgáltatási díjemelési kérelmét 
és a jövő évi inflációs mértéket figyelembe véve 5%-os díjemelést tartott 
elfogadhatónak. 

A testület döntést hozott Nagykovácsi településképének védelméről 
szóló 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása partnerségi 
és lakossági egyeztetésének lezárásáról, valamint a Nagykovácsi Integrált 
Településfejlesztési Stratégia módosításának megrendeléséről.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel Kiszelné Mohos Katalin pol-
gármester, a számára javasolt 4 havi jutalomról lemondott, 4 havi nettó 
illetményének megfelelő összegű támogatást biztosít a Készenléti Szol-
gálatok Nagykovácsi Egyesületének, tűzoltóautó beszerzésére

Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy az Eternal Beauty Kft. és az Eternal Ingatlan Kft. a Nagyko-
vácsi, Templom köz 6. szám alatt található ingatlant a cégnyilvántartásba 
székhelyként bejegyeztesse.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Budakörnyéki Járásbíróság előtt 
3.P.20.852/2011. ügyszám alatt, folyamatban levő, jogalap nélküli birtoklás 
megszüntetése tárgyú, peres eljárás megszüntetését kezdeményezi.

 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

hogy a pártpolitikai kérdések ellenségekké tegyenek bennünket. Jó lenne, 
ha a politikai viták kulturált közegben maradnának és nem kiabálnánk 
fűt-fát a másképp gondolkodókra, hanem úgy tekintenénk egymásra, 
mint egymás mellett élő szomszédokra. Tartok attól, hogy a közösségi 
médiákban el fog mérgesedni a helyzet, de reménykedem abban, hogy 
helyi szinten ezt megfelelő mederben tudjuk tartani és nem válnak 
ellenségekké a nem egyformán gondolkodók, hogy a választások után is 
jószomszédokként tudjunk egymás szemébe nézni. Rajtunk múlik, hogy 
így legyen. 
A Tájoló második oldalán minden hónapban olvashatjuk a polgár- 
mesteri üzeneteit, a szakmai összegzéseit. Kérem meséljen most 
nekünk a magánemberről, a személyes hátteréről és a múltjáról és arról 
hogyan viszonyulnak a családtagok a szerephez?
Magánemberként is ugyanaz az ember vagyok, mint polgármesterként. 
Nehéz kettéválasztani, mert egyik meghatározza a másikat. Ugyanúgy 
a saját gondolataimat mondom el a Tájoló hasábjain, mint a piacon, ha 
találkozunk. Maximum jobban cizellálom az írott munkáimat. 
Lassan 30 éve élünk Nagykovácsiban férjemmel és két felnőtt lányommal. 
Korábbi életemben soha ennyit nem éltem egy településen, így olyan 
érzésem van, mintha ez lenne a szülőfalum.
Szerencsére a családom nagyon elfogadó a feladataimmal járó 
nehézségekkel szemben. Bajban lennék, ha nem így lenne, mert 
bizony kevesebb idő jut rájuk, mint szeretnénk. Édesanyám a közelben, 
Budapesten él, sajnos rá se jut annyi figyelem és idő, mint amennyit 
érdemelne. Férjem az, aki mindig mellettem van, akire bármilyen 
helyzetben számíthatok, akiben mindig megbízhatok. Ez segít átlendülni 
a legtöbb nehézségen. Jó tudni, hogy vele mindent megbeszélhetek, 
tőle bármikor segítséget kérdhetek, hogy a lelkem helyre billenjen egy-

egy megpróbáltatás után. Ami leginkább feltölt, erőt ad, az is a családom 
és a barátok, a velük eltöltött ünnepnapok és nyaralások. Szerencsés 
helyzetben vagyok, mert mindkét gyermekem itt, Nagykovácsiban kép- 
zeli el a jövőjét. Óriási öröm a családunkban nagylányom első 
gyermeke, így már nemcsak szülőként fontos számomra, hogy milyen 
Nagykovácsiban felnevelni egy gyereket, hanem nagymamaként is. 
Ezért még a korábbiaknál is nagyobb felelősségérzettel és munkabírással 
dolgozom a településért és azért, hogy Nagykovácsiban minden 
generáció éljen jól!
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Nagykovácsi  
hó- és síkosságmentesítés 2022

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  
hogy hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos kéréseikkel, 

kérdéseikkel kapcsolatban 2022-ben is  
az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:

NATÜ iroda:
Nagy Péter János közterületi csoportvezető
Munkanapokon hétfőtől péntekig 08.00–14.00-óráig
telefon: +36 30 483 9721 • e-mail: nagypeter.natu@nagykovacsi.hu

JÄGER KFT.:
Munkanapokon hétfőtől péntekig 06.00–16.00-óráig
telefon: +36 26 555 522 • e-mail: info@jager.hu

KÉSZENLÉTI ÜGYELET NAKO-SECURITY BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT:
Munkanapokon 16.00–06.00 óráig, extrém időjáráskor egész nap
Munkaszüneti- és ünnepnapokon 00.00–24.00 óráig
telefon: +36 20 363 81 11; +36 30 973 20 08
SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAG TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT 
GYŰJTŐPONTOK:
A lakókörnyezethez legközelebbi gyűjtőpontokról a SZÜKSÉGES 
MÉRTÉKBEN, saját eszközzel (lapát) és szállításra alkalmas hor- 
dozóban (vödör). 
INGYEN VÉTELEZHETŐ SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAG.
A gyűjtőtartályok töltését a NATÜ végzi.
1. Radnóti u. – Semmelweis u.    7. Zsíroshegyi út – Balta u.
2. Erdő u. – Csendes u.    8. Zsíroshegyi út – Kút u.
3. Dózsa György u. teteje    9. Forrás u. teteje
4. Rákóczi u. - Erdőalja u.  10. Tátika u. – Nefelejcs u.
5. Kálvária sétány – Bakony u. 11. Muskátli u. teteje
6. Kálvária sétány vége (a Kerekhegyi sétány felől)

Szelektív hulladékgyűjtés 2022
2022-ben is kényelmes megoldást kínál a településünkön a háztól 
történő, lakossági szelektív hulladék elvitele, melynek keretében 
a lakossági műanyag, papír- és üveghulladékot rendszeres 
időközönként elszállítják. 

A 2022-es hulladéknaptár  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  

honlapjáról letölthető, valamint a deponia.hu weboldalon,  
a településkeresőbe a település nevét kiválasztva,  

majd a „hulladéknaptár 2022” menüre kattintva megtalálható.
A Nagykovácsi lakosoknak veszélyes hulladék leadására is van 
lehetőségük a pilisvörösvári hulladékudvarban (2085 Pilisvörösvár, 
Fácán utca 4525/12 hrsz.).
Ennek részleteiről és a lomtalanításról bővebb tájékoztatást a  
https://www.deponia.hu/lakossagi_hulladekudvar oldalon kap- 
hatnak, illetve szintén találnak információt az Önkormányzat 
honlapján is.

2022-ben a NATÜ udvaron üzemelő szelektív hulladékgyűjtő 
ponton – Nagykovácsi, Pók u. 58. – továbbra is lehetőség nyílik 
a házi elszállításból kimaradt, lakossági mennyiségű szelektív 

hulladék lerakására. 
Ugyanitt veszélyes hulladék lerakására nincs lehetőség!

Köszönjük minden kedves Nagykovácsi lakosnak  
az együttműködést, akik figyelmet fordítottak az elmúlt  

években is a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére!

A JÖVŐBEN IS ÓVJUK, VÉDJÜK KÖZÖSEN KÖRNYEZETÜNKET!

Egy októberi klubnapon szóba került, hogy a nyugdíjas klub (az egyéni 
befizetésektől függetlenül) is támogassa a tűzoltóautó beszerzését.
Jöttek az ötletek, első körben klubon belül sikeres garázsvásárt tartottunk,  
majd az ügyes kezű kreatív tagjaink bevállalták a karácsonyi díszek készítését.
Kínálatunkban találhattak: angyalkákat, hópelyheket, karácsonyfákat, ap- 
ró zoknicskákat, harangokat, fahéjjal illatosított kesztyűcskéket, ajtó- 
kopogtatókat, manókát, kis szütyőket, varrott táskákat, mécsestartókat stb...
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellénk álltak és az Összefogás 
napján valamint a két Adventi Vásáron adományaikkal támogattak 
bennünket.
A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete számlájára így 
befizethettünk 100.000,-  Ft-ot, ezzel is hozzájárulva a tűzkocsi beszerzéséhez.

Nagykovácsi  
Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Fábos Éva klubvezető

Közel másfél éve gyűjtünk egy új, üzembiztos tűzkocsira. 
Lakossági adományokból 3.700.000,– forint gyűlt össze, amit 
polgármester asszony egészített ki a beszerzésre felajánlott 4 havi 
jutalmával. Így már elértük a megcélzott összeg felét, mikor Menczer 
Tamás államtitkár ajánlotta fel segítségét további 5.000.000,– forint 
támogatást biztosítva az autó megvételéhez. 
Köszönjük minden magánszemély és cég támogatását, a sütivásár 
akciókat, az aukcióra bocsátott termékeket. Fontos, hogy így mindenki 
egy picit magáénak érezheti a megvásárlásra kerülő új tűzoltóautót.

A polgármester felajánlásával 
közelebb kerültünk  
a tűzkocsi beszerzéséhez
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Kisbolygót neveztek el településünk 
egykori lakójáról dr. Barcza 
Szabolcs magyar csillagászról, aki  
egész pályafutása alatt a csil- 
laglégkörökben lejátszódó egyes 
atomfizikai folyamatok vizsgálatá- 
val foglalkozott, de a földi légkör 
fizikája is élénken foglalkoztatta. 
Csillagászok nemzedékeit oktatta 
az ELTE csillagász szakán a 
csillaglégkörök fizikájára. Számos 
ismeretterjesztő cikket írt, előadást 
tartott, egy könyve is megjelent 
A csillagok élete címmel. A 
kisbolygó elnevezését annak 
egyik felfedezője, egykori diákja, Pál András javasolta. A kisbolygók 
elnevezése régi hagyomány, amely szerint a felfedezőt illeti a jog, hogy 
nevet válasszon a felfedezettjének. Eleinte az új kisbolygók a felfedezés 
után azonnal nevet kaptak, később már meg kellett várni, hogy 
megsorszámozzák őket, amelynek feltétele pontos pályaszámítás, a 
biztos azonosítás. A sorszámozás feltételei is sokat változtak, régen két 
különböző év, aztán legalább négy különböző szembenállás, manapság 
pedig gyakran 10-12 szembenállás idején készült megfigyelések kellenek 
ahhoz, hogy egy égitest sorszámot kapjon. A Barcza Szabolcsról elneve- 
zett kisbolygó egy másfél km átmérőjű szikla, keringési ideje 3,7 év, 
amelyet 2011. augusztus 10-én fedezett fel Sárneczky Krisztián és Pál 
András. 
Barcza Szabolcs sajnos nem élhette meg a megtisztelő keresztelőt, 2021 
februárjában örökre eltávozott a csillagok közé. A mostani kisbolygó 
elnevezést követően olyan nevek által fémjelzett társaság tagja lett, mint 
Karikó Katalin, Tessedik Sámuel, Kulcsár Győző vagy Schulek Frigyes. 

Dr. Barcza Szabolcs nevét viseli  
a 2011 QR66 kisbolygó 

„Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az 
elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés 
mosolya.” Ez az idézet az egyik legnagyobb magyar 
költőtől Pilinszky Jánostól származik, és tökéletesen 
mondja el azt, ami sokunkat foglalkoztat ezekben 
a napokban. Egy új év mindig egy új kezdet is 
egyben, ugyanakkor az elmúlt két év kizökkent 
világa mély nyomokat hagyott bennünk. 
Egy közösség erejét azonban mi sem mutatja 
jobban mint az, ha ilyen megpróbáltatások 

ellenére is állva marad, tovább erősödik, és sikeres!
A Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület ilyen. Focistáink a rengeteg 
hátráltató tényező ellenére is, soha nem látott létszámban és lelkesedés- 
sel pallérozódnak fiatal edzőink keze alatt. Hosszú oldalakon keresztül 
sorolhatnánk kisebb-nagyobb sikereinket és persze a lap alján néhány 
sort szentelnünk kellene vereségeinknek is, de a legfontosabb – az új év 
küszöbén – talán mégiscsak az, hogy mindannyian tudunk mosolyogni!
A játék öröme messzire repít minket, hiszen nincs attól szebb pillanat, 
mint amikor látunk egy fantasztikus védést, cselt vagy gólt. Mi vezetők, és 
edzők meghatódottan figyeljük, amikor az első focitornákon a legkisebbek 
– öt, hat évesek – megélik az első közös sikereket! Hihetetlen öröm látni, 

hogy fokozatosan épül az a felnőtt csapat, ahol egyre több olyan játékos 
van, akik valamikor ovisként a NUSE színeiben léptek először pályára.
Apropó, a felnőtt csapat félidőben a bajnokságban a legkevesebb pontot 
veszítette és reményeink szerint tavasz végén a feljutásért vívhat harcot 
az osztályozó mérkőzéseken.
Közel kétszáz focista, hétről-hétre megtölti a pályákat és igazi közösség- 
ként harcol önmagáért, a csapatért és Nagykovácsiért. Le a kalappal 
azok előtt, legyen az sportoló, szülő, támogató vagy csak szimpatizáns, 
akik az elmúlt két évben velünk voltak, amely sajnos hordozott magában 
tragédiákat is, de ahogy Pilinszky János írja: az elmúlás szomorúságán 
átragyog az újrakezdés mosolya.
Mosoly, remény, erő, ez a mi csapatunk...
„Süssön rátok a nap” az új esztendőben is. Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi! 
Találkozzunk a pályán, az edzéseken és a mérkőzéseken idén is!
 
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csatornánkon, ahol a 
leggyorsabban értesülhetsz egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy 
jelentkezz hozzánk focizni!
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék!

info@nuse.hu              tel.:  06 30 857 3836              
www. nuse.hu

Mosoly – NUSE – Foci 
Lukátsy Zoltán

„Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, 
mert akkor kap az ember, ha ad.” Assisi Szent Ferenc
Lassan megtelik a tér, gyülekeznek a közösségre és a Karácsony 
misztériumára vágyó lakosok. Két év után újra együtt lehetünk. Elérkezett 
Advent harmadik vasárnapja. A fénybe öltözött fő téren kicsik és na- 
gyok, rokonok és szomszédok, vevők és árusok beszélgetnek, cserélnek 
gondolatokat, osztják meg örömüket és vágyaikat egymással. A jó 
hangulathoz pedig teát és forralt bort, gesztenyét és kalácsot, valamint 
sültkolbászt kaphatunk azoktól, akik a többiek örömére szolgálni jöttek, 
akik mindig segítenek, akik szívből és önzetlenül adnak. 
Itt és ma senki sem marad éhen/szomjan. A templom lépcsőjén 30 liter 
teát és 26 liter forralt bort oszt meg velünk Gábor atya és Endre, 5 kg 
gesztenyét ajándékoz Ági, 10 kg kolbászt süt ki Imre. Pitét kínál és invi- 
tál Attila, Edina, Mihály, Zsolt, Kinga, Máté és Bence.
Nagykovácsi lakosai nevében hálásan köszönjük a keresztény közösség 
áldozatos munkáját és mindazoknak a pénz adományát, akik ezzel is 
segítik a templom renoválását és a rászorultakat.

Az Önzetlenség Lovagjai
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor 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

Csomag... 
Műanyag, celofán és mindenképpen piros. 
Sokunk gyermekkora kizárólag ettől volt 
igazán ünnepi és „mikulásos”. Nehéz másként 
gondolkodni és elszakadni a megszokottól még 
egy apró mikulás csomag esetében is. Pedig 
lehet, hiszen gyermekkorban, amit átadunk, az 
tartósan rögzül és megmarad a kis lelkekben.
Igyekeztünk idén a családok és a gyerekek 
szemléletét is formálva, környezetbarát módon 
várni és ünnepelni az öreg Mikulást a Kispatak 
oviban.
Jól tudjuk, hogy ebben az időszakban és ebbe a 
csomagba nem lehet nem vásárolni édességet, 
de nem könnyű úgy összeállítani az ajándékot, 

hogy ne egyszerűen cukorbombát adjunk 
a gyerekeknek. Nos, mi sem szerettük volna 
elvenni a gyerekektől az édesség csodáját, de 
a mennyiségben és a minőségben már tudtunk 
alkut kötni önmagunkkal és a Mikulással is. 
Mindösszesen egy pici kiváló minőségű csoki 
mikulás és egy szem szaloncukor került a 
pakkba, minden egyebet pedig a gyümölcsök 
sorából választottunk. A csomagolás terén 
pedig immár egyértelműen mellőztük a 
műanyagot és finoman dekorált papírzsákok 
rejtették a meglepetést.

Mi úgy gondoljuk, nem csalódtak gyerekeink, 
mert az ünnep így is szép volt és Mikulás meséje 
is megmaradt öröknek a jóságról.

Megpróbáltunk segíteni Mikulásnak, 
kicsit másként csomagolva...

„Nekem idén nem a Jézuska hozza az ajándékot, hanem az a bácsi a 
teherautóval”.
Mondta ezt az a bogárszemű kisfiú, aki egy perccel korábban még 
kolléganőm kabátját húzkodva igyekezett őt rábírni, hogy gyorsan nézzen 
oda, mert ha nem tudná milyen a Jézuska, akkor a sofőr bácsit jó alaposan 
nézze meg, mert most bizony láthatja élőben is.
Furgonunk 250 kilométer után, Bodaszőlő egyetlen aszfaltos útján haladt 
szinte a semmibe. Az út az óvoda előtt ért véget. A fogadásunkra érkezők 
között pöttöm gyerekek, óvodai dolgozók és három települési prominens, 
köztük a polgármester és a helyi társadalmi élet fő szervezője várt ránk. 
Hihetetlen csodálkozás ült ki mindenki arcára, amikor meglátták a hatalmas 
mennyiségű és minőségű adományt. A gyerekek ölelték a kézbe kapott 
játékokat és csak annyit hallottunk, hogy pont ezt és pont azt kérték 
karácsonyra és még pont ezt is és azt is... aktuálisan éppen mi került elő a 
kocsi belsejéből. 

Bodaszőlő, a világ végi kis karácsonyi csodavárók otthona
Szabó Orsolya intézményvezető

A Karácsony bármennyire családi ünnep, mégis 
szükség van közös élményekre a munkahelyen 
is. Mindezen kezdeményezés jó alkalom arra, 
hogy egy kicsit megálljunk a napi teendőink 
sokaságában, a rohanó világban s a kollegák 
önfeledten együtt eltölthessenek egy-két órát. 
Jó hangulatban, a Kaszáló utcai óvoda udvarán 
késő délután gyűltünk össze, ahol forró 
csokoládé, kivételesen forralt bor, mákos guba, 
kis szendvicsek várták a dolgozókat. A tűzko- 
sár mellett, Szabó Orsolya intézményvezető 

rövid beszéde után, minden évben ez már 
hagyomány, saját készítésű alkotásaival lepi 
meg a kollegáit. Juhász Rita élelmezésvezető 
kedveskedett házi készítésű birsalmasajttal. 
Kellemes jó hangulatban telt ez a délután. 

Köszönet, akik ebben a varázslatban segítettek. 
Az ételek és italok elkészítésében Juhász 
Ritának, Orosz Andreának, Szász Máriának, 
Hegedűs Szilviának, Szigeti Endréné Katinak, 
Antal Annának. 

Munkatársi karácsonyváró délután a Kispatak óvodában
Tóth Mária intézményvezető helyettes
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A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő 
kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség 
megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési 
évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 
31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell 
kezdje tankötelezettségének teljesítését.
Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési 
igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 
(BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a 
szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. 
napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további 
egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem 
benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az 
óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az 
óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében 
(KIR).
Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben 
végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig 
történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény 
kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő 
szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, 
akkor a szülőnek kérelmet szükséges benyújtania a Hivatalhoz a 
törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig.
A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. 
napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus 
benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.)
•   Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek esetében az 

Oktatási Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket kizárólag a 

kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg, amelyet javaslunk, 
a tartós tárhelyre elmenteni. Az ügyfélkapus tárhelyen a döntés 30 
napig kerül tárolásra, a döntések huzamosabb megőrzésére a tartós 
tárhely alkalmas.

•   A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell beküldeni: 
Oktatási Hivatal Budapest 1982.

Figyelem! Az e-mailben benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal 
nem fogadhatja be. Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján 
a tankötelezettség megkezdésének halasztására irányuló eljárás nem 
indul meg.
A kérelem és az útmutató december végétől az alábbi oldalon lesz 
elérhető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotele- 
zettseg_halasztasa
A kérelemhez minden olyan dokumentum csatolható, amely a 
kérelemben foglaltakat igazolja: pedagógiai szakszolgálat szakértői 
véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, 
szakorvosi igazolás stb.
Az Oktatási Hivatal az eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek 
értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota eléri-e az iskolába 
lépéshez szükséges szintet. Ha a szülő nem mellékel kérelméhez 
igazoló dokumentumot, vagy azokból nem lehet minden kétséget 
kizáróan megállapítani a gyermek fejlettségi szintjét, az Oktatási 
Hivatal pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről gondoskodik.
Elérhetőségek:
Oktatási Hivatal, Köznevelési Engedélyezési Osztály
e-mail-cím: ovoda@oh.gov.hu
telefon: (36-1) 374-2310; (36-1) 374-2414; (36-1) 374-2268; 
(36-1) 374-2137; (36-1) 374-2404

A Bodaszőlői óvoda, amelyben élnek éppen 
úgy válik élesen és szemmel láthatóan ketté, 
mint a szegénység és a jólét. Az egyik épület, 
ahol két csoport lakik új és frissen festett. A 
másikba belépve azonnal szembejön egy másik 
világ. Szűk szobák és folyosók, a fával fűtött 
helyiségek jellegzetes, kissé orrfacsaró szaga. 
Ám hihetetlen az a belső derű, ami mindkét 
épületben körbeöleli ezeket a gyerekeket. Nem 
nekünk mosolyogtak, nem a vendégeknek 
szólt a kipolírozott érzelem. Ők így szeretik a 
helyet, ahol élnek, ahogy van. Ez jutott nekik ott 
nagyon messze.
Mi pedig adtunk, mert adhattunk. Nem 
csak Bodaszőlőre került az adományokból, 
hanem Gyöngyöspatára is jutott újra, és még 
egy további óvodának tudtunk szállítani. A 

Mátraszőlősi önkormányzati óvodára akkor 
találtunk rá, amikor az összegyűjtött adomá- 
nyok nem fértek be a két bérelt teherautóba. 
Ekkor vettük fel a kapcsolatot az Örökbe 
fogadok egy óvodát Alapítvánnyal, akik 
Mátraszőlőst javasolták. 
Ezen a három településen ne legyen igaz 
legalább karácsonykor az orwelli idézet, mely 
szerint a szegénység legfőbb jellemzője, hogy 
megsemmisíti a jövőt. Mi, nagykovácsiak 
legyünk ott, ahol a szükség az úr és adjunk a 
jövőnek egy apró esélyt adományainkkal.
Köszönöm munkatársaimnak Orosz Andreának 
és Szász Máriának a heteken át tartó válogatást 
és újra csomagolást, Bódi Józsefnek és Nagy 
Istvánnak a szállítást. Köszönet a Diegonak 
a szállítás szervezéséért és Nagykovácsi 

Önkormányzatának a szállítási költségek 
finanszírozásáért.
Kedves Nagykovácsiak, Önöknek pedig 
szívből köszönöm a hihetetlen mennyiségű és 
szépségű adományt!

Információk a tankötelezettség megkezdésének halasztásáról 
(ÓVODÁBAN MARADÁS)
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Hagyományainkhoz hűen novemberben is 
megrendeztük a Mesemondó versenyt az 
alsó tagozaton. Összesen 61 gyermek mesélt 
nekünk. Évfolyamonként egy-egy délután 
zajlott a megmérettetés. A vírushelyzetre 
való tekintettel egyszerre csak egy osztály 
tartózkodott a teremben. Sajnos a szülők idén 
nem láthatták csemetéiket. A zsűrinek minden 
alkalommal nehéz dolga volt. Arany, ezüst és 
bronz okleveleket osztottunk. A legügyesebbek 
könyvjutalmat kaptak. Bízunk benne, hogy a 
lelkesedés jövőre is megmarad és a körülmé- 
nyek is visszatérnek a régi kerékvágásba. 
 
Arany oklevelet kaptak: 
1. évfolyam

Vass Lili 1. b
Borosnyai Luca 1. b

felkészítő: Vladárné Zeffer Mónika

Móricz Barnabás 1. c
felkészítő: Kutiné Ernhoffer Tünde

Herter Anna 1. d
felkészítő: Várkonyi Zsófia

2. évfolyam
Rokaj Zalán Norbert 2. b 
Pazonyi Eszter 2. b

felkészítő: Götlerné Kocsis Andrea
Lovas Luca 2. c

felkészítő: Vácziné Gondár Gyöngyvér
Czabafy Júlia 2. d

felkészítő: Virág Jácint

3. évfolyam
Mátyás Villő 3. c
Vantsa Szofi 3. c
Karlóczai Vilmos 3. c

felkészítő: Bertalanné Boros Kinga

4. évfolyam
Somogyi Léna 4.a

felkészítő : Patócs Edit
Sebők Luca 4. b
Láng Erzsébet 4.b
Németh Berta 4. b
Tallián Kamilla 4. b

felkészítő : Veres Ildikó

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a 
gyermek megtanul saját lelkében olvasni." 
(Bruno Bettelheim)

Mesemondó verseny
Erdőszegi Klára

A novemberi tájolóban már említett pályázatról 
jó híreket kaptunk. Örömmel értesítettek 
bennünket, hogy a Nagykovácsi Általános 
Iskola 3. b, Komposztolók csapata, 1. helyezést 
ért el, a Világ Legnagyobb Tanórája, Legyetek 
Ti is Klímavédők! pályázatán, az 1-4. évfolyam 
kategóriában. 
Pályázatunk címe: Egy hét nulla hulladék, a 3. 
b-ben
Minél kevesebb hulladékot termelünk, 

minél több anyagot 
hasznosítunk újra, an- 
nál többet teszünk kör- 
nyezetünkért. Ezért a 
3. b osztályban meg- 
próbálkoztunk azzal, 
hogy egy héten keresz- 
tül minimalizáljuk a 
kommunális hulladékba 
kidobott szemetünket. 
Sajnos a nulla hulla- 
dékot nem tudtuk 
megvalósítani, de csak  
1 kg kommunális hulladékunk keletkezett. 
Nehéz hetet zártunk, de megérte. Nagy 
örömmel fogadtuk a jó hírt. A nyereményként 

kapott 120 ezer forintból egy tartalmas, 
izgalmas kirándulást szervezünk az osztálynak 
tavasszal. 

Ökohírek
Erdőszegi Klára  
az ÖKO munkaközösség vezetője

NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101.

Telefon: 06-26-389-922
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Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.

A támogatásra jogosultak többek között:
– a válságban lévő nagykovácsi emberek  

és családok;
– nagykovácsi munkanélküliek;

– a társadalom perifériájára szorult  
nagykovácsi emberek;

– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 
nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
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Az Öregiskola könyvtára 2022. január 3-tól, a téli szünet után újra  
nyitva lesz, a szokásos nyitva tartás alapján. Karácsony előtt nagyon sok 
könyvet vittek ki a gyerekek, a zárás előtti órákban csodálkozva néztük 
a gyerekrészleg lefogyott polcait. Szerencsére, a kölcsönzési határidőt 
is a legtöbb gyermek, család becsületesen betartja, így másnap ezek a 
polcok újra feltöltődhettek. A karácsony előtti napokban, szinte az utolsó 
percekben még egy nagyon kedvezményes rendelést is le tudtunk adni, 
így a havi rendelésen túl, plusz könyvcsomaggal is gazdagodott a kínálat. 
Mutatjuk a képeken. 

Talán ifjúságinak mondhatjuk, bár szinte minden korosztálynak szól a Tá-
jolónak szánt könyvajánlónk kiemelt könyve.

KÖNYVAJÁNLÓ: 
Kováts Laura Rozália: BELSŐ TENGER – Rozi igaz története

Szívhez szóló őszinteséggel és nyíltsággal 
vall önmagáról és az általa megélt különleges 
élethelyzetről Kováts Laura Rozi, aki születése óta 
söntöt visel a fejében, amelynek révén hamar ko-
molyabbá és felnőttebbé kellett válnia a kortár-
sainál. Egyedülálló bátorsággal néz szembe nem- 
csak a betegséggel, de arról is beszámol, amikor 
egy fájdalmas élethelyzetet, nagymamája halálát 
nem sikerült feldolgoznia, a függőségbe menekült, 
majd sikerült ebből is kimásznia. Bemutatja az ál-

tala kipróbált segítő módszereket és technikákat, követendő például 
szolgálva számunkra a saját nehézségeink feldolgozásában. Édesanyja, 
Kováts Adél színművész írt páratlanul szép előszót a könyvhöz.

A másik kiemelt könyvünk egy sikeres sorozat része. 
Nyulász Péter: HELKA 
Helka a Balaton világának egyik elfeledett mitikus 
alakja. Egyébként a Balaton egyik legrégibb hajója 
róla lett elnevezve. Így a tél közepén egyre jobban 
vágyunk a nyárra, a nyarat jelentő Balatonra. A 
nyáron egészen más lesz Tihanyban járni, ha ismer-
jük Helka történetét. Ehhez mindenképpen ajánljuk 
a könyvet. A könyvet Bohony Beatrix illusztrálta. 
Könyvtárunkban hangos könyvként is elérhető. 

Minden kedves olvasónak és látogatóinknak is szeretettel ajánljuk az 
Adventi mese ablakainkat, amely idén a színpadi épület ablakaiban talál-
ható. Négy mese, négy klasszikus elevenedik meg az ablaktáblák között.  
A téli kora esti séták kellemes célpontja lehet, az esti kivilágításban na- 
gyon jól lehet felfedezni a kedvenc mesehősöket. 

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Magyar Judit – Illés Gabriella
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A teljesség igénye nélkül, főként a fotókra támaszkodva szeretnénk 
néhány decemberi rendezvényünkre, eseményünkre visszaemlékezni. 
Alkalmainkat akkor is meghatározta a pandémia, ha jelenleg nincs zár-
lat, és rendezvénytilalom sem volt. Mégis igyekeztünk a lehetőség szerint 
minél kevesebb fertőzési lehetőséget adva szervezni minden decem-
beri programunkat. Nem felejtkeztünk el Szent Borbála, a bányászok 
védőszentje napjáról, idén mécsesgyújtással emlékeztünk a Kolozsvár 
téren a Bányász emlékműnél, néhány mondattal megemlékezve a község 
bányász múltjáról, illetve Borbála, a védőszent életéről. 

A darus kocsis fenyődíszítés minden évben nagy sikernek örvend, idén 
is közel kilencven család állta végig a sort, emelkedett a magasba, elhe-
lyezve a díszeket a fő téren álló karácsonyfára. A kicsik már újra a földre 
érkezve, örömmel keresték ki a saját elhelyezett darabjaikat. Mindeköz-
ben a Faluházban Kiskun Judit vezetésével készültek a gyapjúangyalok, 
Benedek Olga segítségével a kerámia díszek, amelyeket kiégetve kaptak 
meg a gyerekek később. Forró tea, mandarin, finom péksütemények 
segítették az alkotást és a felmelegedést. A Jókenyér és a Csernus zöldé- 
ges bolt adományaival tudtunk a gyerekek örömére lenni. 
A két további adventi vasárnapon a hagyományos kézműves kirakodó 
vásárral és fellépőkkel vártuk a gyerekeket, szüleiket, érdeklődőket. A 
fellépők és a vásározók megszervezése is erősen magán viselte a pandé- 
mia nehézségeit. Mégis mindkét vasárnapra szép program állt össze. De-
cember 5-én a Langaléta garabonciások léptek fel, gólyalábas előadásuk 
a szitáló köd ellenére szép sikert aratott. A közös gyertyagyújtás után, 
amelyet a Betlehemnél tartottunk a szokások szerint, még a Tűzoltóautós 
„vonulós” Mikulást is várhatták a gyerekek. A következő vasárnapon a 
szokatlanul erős, metsző hideg szél tette próbára a sátorállítók, fellépők, 
szervezők türelmét. A gyerekek önfeledten feleltek a játékba invitálásra, 
boldog örömmel zenéltek a Palinta társulattal. A Református kórus, a Li-

num Vocal és a NAMI (Zeneiskola) fellépői már valóban az időjárási ele- 
mekkel küzdve adták elő a sok gonddal előkészített műsorukat, a hősies 
helytállást mindenkinek nagyon köszönjük a közönség nevében. 
Mindez sokat segített az ünnepre hangolódásban, a szép ünnepi készü- 
lődésben. December 17-én a Mindenki Karácsonyán Szabadi Edit és Kutni 
Róbert által betanított Diótörő mikro változatát nézhettük meg. A darab 
alkalmazkodva a színpad méreteihez és a pandémiás lehetőségekhez, 
rövidsége ellenére is elvarázsolt mindenkit. A gyerekeknek nagyon 
hosszú idő után fellépési lehetőséget kínált. Igyekeztünk a joggal rajongó 
szülők regisztrációját is (fél terem erejéig) kiszolgálni.

Jóka Renáta és gyermekei karácsonyi dalai voltak még a balett produkció 
után, az ünnepi műsor része. Minden fellépő közreműködését nagyon 
köszönjük. 
Egyéb híreink: nagy örömünkre a Kányádi-kertbe új bútorokat tudtunk 
vásárolni, így már egy egész osztály le tud ülni olvasni vagy mesét hall-
gatni. A Faluházba vadonatúj székpárnákat vettünk, vidám színükkel 
feldobják a termeket. Legalább két egyidejű kiállításra is alkalmas, jobb 
minőségű képkeretet szereztünk be. Sok apró, a közösségi események 
kiszolgálását segítő eszköz került az Öregiskolába, amelyek reméljük sok 
látogatónknak lesznek örömére. 
A Klubzsák (ruhagyűjtés) bevételéből vadonatúj, nagyon izgalmas társas-
játékokat szereztünk be, amelyeket kölcsönözni lehet majd a könyvtárból, 
ennek feltételeiről és a játékokról hírt adunk. 
Az Öregiskolás „logós” ajándékokat is szaporítottuk, így a versenyek, 
akciók nyertesei jövőre is szép dolgokat kaphatnak a sikeres szereplésért. 
Az Öregiskola csapata jövőre is minden olvasót, érdeklődőt szeretettel 
vár! 

Mécsesgyújtás Borbála napján

Decemberi közösségi eseményeink
G. Furulyás Katalin – Dienes Beáta – Diószeghy Tünde

Óriásbábosok

Mini Diótörő

Kézművesvásár
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

HÁZI GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:
Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14.
2022. január 14-én, csere lesz a rendelésben.

Dr. Jakab Erika 8-11 között rendel,  
dr. Kordé Izabella 12-15 között várja a betegeket.

2022.január 17-18 között  
dr. Kordé Izabella szabadságon lesz.

Helyettese dr. Jakab Erika,  
aki a saját rendelési idejében várja a betegeket.

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. Kádár-Németh Krisztián  
2022. január 31- február 2-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:
január 7.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
január 14.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
január 21.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
január 28.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

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
November

Emma Léna, Réka Margit

December
Bence Róbert, Mirjam, Villő,  

Vilma, Vilmos, Zétény

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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Adventi pillanatok 2021.




