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Miközben a fejünk fölött összecsapnak a nagypolitika hullámai, 
szükségünk van valamire, ami kikapcsol, ami egyfajta menedéket 
nyújt. A magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy elgondolkod-
junk azon, milyen elemi szükségünk van a kultúrára. Étel nélkül 
eltengődünk egy darabig, pár órás alvással is meglepően sokáig 
lehet bírni, de csak egy ideig. A kultúrával is ez a helyzet. A hiány- 
érzetek előbb-utóbb összesűrűsödnek, felerősödnek, és kialakul 
egy olyan felfokozott szükségérzet, amit csillapítani kell. A kultúra 
életelixír, ami védelmet nyújt, és hiányzik, ha nincs. Az elmúlt két 
évben, megtapasztaltuk ezt. 

Ha Nagykovácsi értékeiről beszélünk, elsőként a természeti értékek 
jutnak eszünkbe. De tudjuk-e, hogy Nagykovácsi természeti ér-
tékein felül milyen közösségi, emberi értékeket rejt? 

Nagykovácsiban sok az alkotó, ami komoly potenciál nekünk,  
hiszen ők is kötőszövetei a falunak. Sok szállal kapcsolódnak ide, és ezekhez a szálakhoz mi is kap-
csolódhatunk.

Sok művészember választott otthona Nagykovácsi, akik kitörölhetetlen nyomot hagynak a lelkeken. 
Épp ezért egyik fontos polgármesteri feladatomnak tartom, hogy átjárási lehetőséget biztosítsunk az 
alkotók és a helyi közösség között, a különböző társadalmi csoportok között, ember és ember között. 
Tudjunk élni a helyi alkotók katarzisában, és rajtuk keresztül erősödjön a helyi kötődés, érvényesüljön 
a kultúra feszültségoldó szerepe. 

Én még nem olvastam olyan kulturális stratégiát, amiben a helyi identitás és lokálpatriotizmus 
erősítése ne szerepelt volna elsődleges stratégiai célként. Ahhoz, hogy ez ne maradjon üres frázis, sok 
minden kell. A kérdés az, mivel töltjük meg itt, Nagykovácsiban. Budapest közelsége meghatározza 
ebben a mozgásterünket, hiszen a fővárossal nem tudunk versenyezni, viszont szerintem megtaláltuk 
azt a szűk mezsgyét helyben, amin haladhatunk.

Egyrészt tudatosan helyi előadókra támaszkodunk a nagy rendezvényeinken, olyan fellépőkre, akik 
sok szállal kötődnek a faluhoz. Jó látni, hogy a lakosság örömmel fogadja őket. 

Idén erős kezdéssel, Szilágyi Erzsébet szobrász- és ötvösművész kiállítását nyitottuk meg, aki ezúttal 
textilből alkotott. Szilágyi Erzsébet több szálon kötődik Nagykovácsihoz. Ő maga és édesanyja 20 éve 
élnek itt, vannak családtagjai, akik a helyi temetőben nyugszanak, gyerekei itt járnak közösségbe. Egy 
beszélgetés során azt mondta: „Olyan nekem Nagykovácsi, mint Szabó Magdának Debrecen. Innen 
jártam az Iparművészeti egyetemre, itt szeretek élni, és legszebb műveimet itt készítettem el.” Szintén 
saját magáról mondta: „Szeretem a régi technikákat, a hagyományokat, a patinás épületeket, azt a 
rezgést, ami a régi korok tudásából árad. Képzőművészként fontos nekem a környezetem, a hely, ahol 
dolgozhatom; Nagykovácsi, amely az otthonom.” Munkáin is látható, érezhető mindez: a hagyomány-
tisztelet és a megújulás vágyának kettőssége. 

Szerintem az a hagyomány, amit nem lehet beilleszteni a kortárs életekbe, az nem működőképes. Az 
övét lehet. A hagyományos kulturális értékek közé tartozó kékfestő terén olyan megközelítést alkal-
mazott, ami lenyűgöző.

A megnyitón a Muflon Jazz Band és Kuti Tünde előadásában a kiállításnak címet adó Azt gondoltam... 
kezdetű magyar népdal jazz hangvételű átdolgozása adott a művek befogadásához kellő támogatást, 
így lett teljes az élmény, valódi ünnepi az esemény. 

„Azt gondoltam eső esik, pedig a szemem könnyezik.
Az én szemem sűrű felhő, s onnat ver engem az eső.”

A kiállításmegnyitón érezhető volt, 
hogy nemcsak bennem nőtt meg a 
hiányérzet a pandémia idején, hanem 
másokban is. Bizonyára éppen ezért, ha 
kulturális élményhez jutunk, felfokozott 
öröm van bennünk, talán erősebb, mint 
valaha. 

Aki siet, március 10-ig még megnézheti 
a kiállítást az Öregiskolában.

Sok maradandó, örömteli kulturális 
élményt kívánok mindenkinek!

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

Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadóórája
minden hónap első és harmadik hétfője 14.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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

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

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

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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu 101 mellék 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

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

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Halbauer Nikolett halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu  130 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Önkormányzati hírek

A Képviselő-testület január 20-án munkaterv szerinti rendes testületi 
ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár-
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtt összefoglal-
ta az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeit. 

Komoly előkészítő munkát követen január 14-én az Önkormányzat két 
TOP Plusz pályázati dokumentációt nyújtott be. Az egyik a gyermekin-
tézményeinknek, az óvoda és a bölcsőde udvarának a felújítása, gaz- 
dagítása, illetve a Kaszáló utcai óvoda energetikai korszerűsítése, a másik 
a Zsíroshegyalja településrész vízgyűjtő területén csapadékvízelvezetési 
gerinchálózat és víztározó megvalósítását célozza meg.

Kormányzati forrásból megkezdődött a járdaépítés a Pók utcában, az 
Ady Endre utcában már majdnem be is fejeződött, illetve hamarosan 
megkezdődik a Szeles utcában is az útépítés. 

Bemutatásra került a hivatal új Hatósági és Szervezési Osztályának 
vezetője, Marlokné Karcag Renáta. Polgármester asszony tájékoztatást 
adott arról, hogy a nagykovácsi háziorvosok is részt vesznek az oltási 
akcióban, így január hónapban a megjelölt napokon a háziorvosoknál 
előzetes bejelentkezés nélkül lehetőség van az oltásfelvételre. 

A Képviselő-testület döntött a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II. 18.) önkormányzati rendeletének 4. számú módosításáról, valamint a 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2009. (II. 23.) önkormány- 
zati rendelet felülvizsgálatáról, mellyel kapcsolatban rögzítette a testü- 
let, hogy a temetői díjmértékeket nem kívánja megváltoztatni.

Döntés született a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 2021. 
évi feladat-ellátási beszámolójának, valamint a 2022. évi feladat-ellátási 
tervének elfogadásáról.

A Képviselő-testület meghatározta a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, vala-
mint a Lenvirág bölcsőde 2022. évi nyitvatartási rendjét.

Az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azon-
nali beruházásokhoz szükséges források biztosításáról szóló 1912/2021. 
(XII.15.) Korm. határozat 1. mellékletében nevesített 138.433.099 forint 
vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat út- és járdaépítés 
megvalósítására használja fel a napirend előtti tájékoztatásban szereplő 
utcákban. 

Az Önkormányzat a Lombos utca Kossuth Lajos utcához csatlakozó alsó 
szakaszának felújítására kérelmet nyújt be az „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra, és az ehhez 
szükséges 7.365.135 forint összegű önrészt a 2022. évi költségvetés ter-
hére biztosítja. 

A testület döntött a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fej- 
lesztése Nagykovácsiban” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosulására 
figyelemmel 2022. január 1-től a polgármester és a főállású alpolgár- 
mester illetményét, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját módosította a testület.

Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület hozzájárulását adta ah-
hoz, hogy a Gépminősítő és Mérnöki Szolgáltató Kft. a Nagykovácsi,  
Templom köz 6. szám alatt található ingatlant a cégnyilvántartásba 
székhelyként bejegyeztesse.
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről
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Önkormányzatunk állandó figyelemmel kíséri a megjelenő – Nagykovácsi 
számára hasznos, releváns pályázatokat. Mind a kormányzati pályázatok 
terén, mind a 2021-2027-es EU-s pályázati ciklusban számos lehetőség 
nyílik meg településünk számára. Ebben az új cikksorozatban 
szeretnénk tájékoztatni a lakosságot az éppen aktuálisan beadásra 
kerülő pályázatokról. Ennek segítségével láthatják Önök is, hogy állandó 
tervezésben, pályázatírásban, vagy éppen megvalósításban vannak az 
önkormányzat munkatársai. Bízzunk pályázataink sikerében! 
2022. január 13-án nyújtotta be Önkormányzatunk a Pest megyei régió 
számára újonnan megnyíló pályázatok első két elemét. A 2021-2027 
pályázati ciklusra vonatkozó TOP Plusz – Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz címet viselő pályázati csomagon belül a 
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, valamint 
az Élhető települések – kékinfrastruktúra fejlesztése pályázatokra adtunk 
be dokumentációt. A pályázatok 100%-os támogatási intenzitást kapnak, 
tehát az önkormányzatnak önrészt nem kell biztosítania.
Az óvodák és a bölcsőde játszóudvarának felújítására, és a Kaszáló 
utcai épület energetikai korszerűsítésére adtunk be pályázatot.
A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése keretén 
belül a Lenvirág Bölcsőde játszóudvarának fejlesztését, a Kispatak Óvoda 

mindhárom tagintézményének játszóudvar fejlesztését, és a Kaszáló 
utcai épület energetikai korszerűsítését tűztük ki célul. A játszóudvarok 
esetében eszközbeszerzés és ütéscsillapító burkolat telepítése a terv, 
valamint a Kaszáló utcai óvoda teljes kertjének átépítése. Emellett a 
Kaszáló utcai székhelyintézmény energetikai korszerűsítésén belül – 
terveink szerint- az elöregedett faburkolatok helyett dryvit szigetelést kap 
az épület, valamint a tetőn elhelyezésre kerülő napelemek segítségével a 
fűtési rendszer és melegvíztermelés kerülne korszerűsítésre. Az előzetes 
számítások szerint ennek az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően 
az épület ÜHG kibocsátása (CO2) 12,37 t/év mennyiséggel csökkenne. 
Pályázati összeg: 398 millió forint
Pályázatot nyújtottunk be a Zsíroshegy egy részének vízelvezetésére. 
A környezettudatos megoldások alkalmazásával nem csak elvezetjük a 
vizet, de helyben is tartjuk esőkertek és szikkasztó árkok segítségével.
A kékinfrastruktúra fejlesztés keretén belül a Zsíroshegy „C” vízgyűjtő 
területének vízelvezetése, - a Mátra utca – Zsíroshegyi út – Turista út – 
Kálvária sétány által határolt területen – kerül megvalósításra.
A fejlesztési koncepció korszerű, hosszú távon fenntartható, 
környezetbarát műszaki megoldások alkalmazásával került kidolgozásra. 
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gerincét a Völgy utca – Gerecse 
utca – Erdősétány utca nyomvonalon vezető árkok alkotják. A rendszer 
oldalágai a Gerecse utca – Csille utca, a Kút köz – Kút utca és a Turista 
út nyomvonalon helyezkednek el. A Szarvas utcában ún. vápás - az 
úttengelyben a csapadékvizet elvezető nyílt folyóka – megoldással kerül 
elvezetésre a csapadékvíz. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer 
befogadója a 2253 hrsz. vízmosás.
A tervezés során a nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetése 
mellett törekedtünk a csapadékvíz nagy részének helyben tartására. 
Ennek érdekében a kisebb esésű árokszakaszokat vízáteresztő kőmatrac 
burkolattal vagy burkolás nélkül terveztük, amely lehetővé teszi az 
árokban folyó vízmennyiség egy részének a talajba szivárgását.
Pályázati összeg: 300 millió forint

Pályázva fejlesztünk
Szemesy Barbara – alpolgármester

Nagyszabású járdaépítési projekt vette kezdetét január 11-én 
Nagykovácsiban. A Pók utca az egyik legforgalmasabb közlekedési gyűjtő 
útvonala településünknek, ahol eddig a gyalogos közlekedés nem volt 
megoldott, evvel balesetveszélynek téve ki az ott közlekedő lakosainkat. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kormány 1912/2021 (XII.15.) 
határozata alapján 138 millió forint támogatást kapott a Pók, az Ady Endre 
és a Szeles utcákban kialakítandó járda megépítésére. A Szeles utcában a 
járdaépítéssel együtt aszfaltozási munkálatokra is sor kerül. 

Új járdák épülnek

A Pók utcában miért a páros oldalon kerül megépítésre a járda?
Ennek okai a már kialakult közterületi adottságok és a kiépített köz-
világítás. A páratlan oldalon a közterület több helyen beszűkül, vala-
mint itt található a teljes utcahosszban futó csapadékvíz elvezető 
árok, ami megnehezítette volna a kiépítést. Emiatt terveztettük és 
került megépítésre az új járda az utca páros oldalán.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Gábor atyától és Perneczki Judittól kérdezek a templom rekonstrukció 
állapotáról.

Milyen státuszban van a felújítás és hogyan élték meg a hívek az elmúlt 
hónapokat? 
60 millió forint támogatást kaptunk Soltész Miklós államtitkárságától, 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester közbenjárásával, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat közreműködése mellett. Az összeget a 
templom kőburkolatának műemlékvédelmi felújítására fordítottuk, amit 
a padozatban elhelyezett szerelvények segítségével alakítottak ki, így a 
falak bontása nélkül sikerült a régen várt fűtéskorszerűsítést megoldani. 
A hívek 13 milliós forintos adományából pedig a padok is megújulnak, 
amelyhez további 6 millió forint érkezett Menczer Tamás államtitkár úr 
támogatásával. 
Hogyan sikerült a hitéletet fenntartani a köztes időszakban? 
Köszönhetően az egyházközösségnek, jelenleg a tetőtérben tartjuk a 
szertartásokat, amelyhez először magát a helyiségeket kellett közös 
munkával pl. festéssel befejezni, ami igazi közösségépítő feladat volt. 
Megszerettük ezt a helyet, meleg és barátságos környezetet alakítottunk 
ki, de a templom szakrális terét azért nem lehet itt egy az egyben pótolni. 
A templom teljes felújításához még mekkora összegre lenne szükség? 
2019-ben számoltuk ki, hogy a bővítés, a szentély restaurálása és a festés 
több, mint 500 millió forintos költség lenne, ami mára már eléri az egy 
milliárdot is. 
Lapzártánkkal egy időben kezdték el szállítani az új padokat, melyeket a 
címlapon már láthatnak. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves 
támogatónak, aki munkával vagy anyagilag hozzájárult a templom 
felújításához és az új padok beszerzéséhez.

Megújul a Nagykovácsi  
Nagyboldogasszony plébániatemplom
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

SZENTMISE A BETEGEK VILÁGNAPJA 
ALKALMÁBÓL

A Szűzanya első lourdesi jelenésének (1858. február 11.) évfordulója 
az egyházban a betegek világnapja. Ebből az alkalomból szeretettel 
hívom az időseket, betegeket, ápolókat, gondozókat az értük 
felajánlott szentmisére február 13-án vasárnap 15.30 órára a 
templomba. 
A szentmisén lehetőség lesz a betegek szentségének felvételére, 
melyben a 60 évnél idősebbek részesülhetnek. A szentség 
vételére szentgyónással kell felkészülnünk,  melyre a következők 
szerint lesz alkalom:
A plébánián szentgyónásra csütörtök kivételével közvetlenül a 
reggeli 7 órai szentmisék után, ezentúl 11-én pénteken 10 óráig és 
16–18-ig is.
Otthonukban szentgyónásra és a betegek szentségének 
felvételére 11-én pénteken 10–16 óra között van lehetőség. Kérését 
az alábbi telefonszámokon várom 389-817, 20 971 7485.
A szentmise után szeretettel várom a résztvevőket a plébánia alsó 
hittantermében tartandó találkozóra. 
Nagyon kérem, hogy a szentmisére és a plébániára csak azok 
jöjjenek, akik védettségben részesültek.
Nagy szeretettel hívom testvéreimet, hogy a szerető, megbocsátó 
Jézussal találkozzanak, aki gyógyítani jött. Menjünk hozzá 
bizalommal, biztatást, békét találunk nála. 
A nehezen közlekedőket szívesen elhozzuk és hazavisszük kocsival, 
kérés szerint a szentmise után közvetlenül vagy a plébániai 
összejövetel végén. Kérését a 06 30 445 1256 vagy a 20 422 6462 
számokon várjuk.
 Kemenes Gábor plébános
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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

Kérjük a Tisztelt Lakosságot,  
havazás esetén az ingatlanjukon belül parkoljanak, 

hogy ne akadályozzák a síkosságmentesítést!

Műfüves pályabérlés 
Nagykovácsiban!

20x40-es műfüves pályával várjuk a focizni szerető gyerekeket, 
felnőtteket, baráti társaságokat, sportegyesületeket 

Nagykovácsiban a Nagyszénás utcában!
Folyamatos nyitva tartás az alábbi időpontokban:

Hétfő-Péntek:     08 – 21 óra
Szombat:            10 – 21 óra
Vasárnap:           12 – 21 óra

Ünnepnapokon: Zárva 
A pályahasználat díja:
 Ár (Ft/óra) Kedvezményes ár (Ft/óra)
  Nagykovácsi székhelyű szervezetek
Pályavilágítás nélkül 5000 2500
Pályavilágítással 7000 3500
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Ingyenesen használhatják a pályát:
•   a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói az oktatási napok tanórái 

keretében,
•   a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekei foglalkozás keretében,
•   a nagykovácsi családok szombaton és vasárnap az üzemeltető 

által a NATÜ honlapján (http://natu.nagykovacsi.hu/ oldal füves 
és műfüves sportpálya bérlése fül) meghatározott és előre 
meghirdetett 1-1 órában előzetes pályafoglalással.

 
INGYENES pálya használat 2022. január-február:

szombat-vasárnap: 14.00-15.00 óráig
Foglalás: 06 30 768 1380

Pályafoglalás és felvilágosítás a bérlésről az alábbi elérhetőségeken:
NATÜ iroda (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.)

+36 26 355 159; +36 30 768 1380    
natu@nagykovacsi.hu

 
A pályahasználati díj a pályagondnoknál helyszínen  

előre fizetendő.
A pályát rendszeresen sportcélra igénybe vevők a használati díjat 

külön megállapodásban meghatározott módon fizetik meg.

HIRDETMÉNY
2022. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1997. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje, továbbá  

a 2012. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje

2022. december 31-én lejár.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a most lejáró  

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

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

+36 30 190 9274
Az újra nem váltott sírhelyek,  

urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!
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Önkormányzati hírek – Sport  

Nagy örömünkre az idei évet is 
szépkorú köszöntéssel kezdtük. 
Bagó Jánosnét, Ica nénit 
köszöntötte 95. születésnapján 
Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester asszony és 
átnyújtotta az Önkormányzat 
ajándékát, illetve Magyarország 
Kormányának Emléklapját. 
Ica néni boldog mosollyal, 
jó kedvvel, fia, menye 
körében fogadott minket. 
A beszélgetésünk során 
tisztán emlékezett az öt évvel 
ezelőtti 90. születésnapjának 
köszöntésére és felidézte, hogy 
akkor úgy búcsúzott el: öt év 
múlva újra találkozunk. Ilyen 

gyorsan elrepült az öt év és Ica néni még mindig ugyanolyan mosolygós 
és boldog. Menye Margó, Laci unokája és annak családja gondoskodik 
róla mindennapjaiban, fia János tartja benne a jókedvet, mert ha picit 
is panaszkodik az egészségére akkor rögtön viccelődik vele, és utána 
megint minden rendben megy tovább. Megkérdeztük, hogy mivel 
tölti mindennapjait, szívesen rádiózik és szereti a természetfilmeket. 
Ottlétünkkor egy régi, kedves barát kereste telefonon, aki szintén 
születésnapjára köszöntötte. Akkor felidézte nekünk megismerkedésüket 
vele és családjával, és az együtt eltöltött szép éveket. 
Minden alkalommal megkérdezzük, hogy mi a hosszú élet titka, melyre 
Ő azt válaszolta, hogy a tevékeny élet, meg a rosszat el kell felejteni és 
csak a jóra emlékezni. Én gyermekkorom óta ismerem Ica nénit, szinte 
semmit nem változott, ugyanolyan kedves, aranyos néni most, mint 
amilyenre gyerekkoromból emlékszem. Ica néninek négy unokája és 
négy dédunokája van. Akkor boldog igazán, amikor ünnepekkor együtt 
van a nagy család. 
Búcsúzáskor további jó egészséget kívántunk neki és megbeszéltük, hogy 
öt év múlva újra találkozunk.

Szépkorú köszöntése
Grubitsné Szabó Beáta

1924. január 25-én született Mandl Péter, 1946-ban sok társával együtt 
Németországba űzött honfitársunk. 
Jó egészséget, további hosszú, boldog életet kívánunk innen, a 
szülőfalujából a messzi Németországba. Boldog születésnapot, Péter 
bácsi!
A fotó a covid19 előtti időszak utolsó Nagykovácsi búcsúja idején készült, 
ahol találkozott falunk akkor egyik legifjabb és legidősebb szülöttje, a 
Szűz Mária oltalmazó palástja c. helytörténeti kiállításon.
Várjuk szeretettel az újabb találkozás lehetőségét!

Isten éltesse  
Mandl Pétert,  
Nagykovácsi  
98 éves díszpolgárát!

Az idei bajnok: Hajduska Marcell. Gratulálunk mindenkinek, az érmeseknek és a résztvevőknek egyaránt. 
(forrás facebook: #nagykovácsipingpongklub)

AZ V. PINGPONGBAJNOKSÁG ÉRMESEI
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
pályázatot hirdet

1 fő 8 órás konyhai kisegítői-takarítói állás  
betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan
Foglalkoztatás jellege:
Teljes (heti 40 óra) 
A munkakörbe tartozó feladatok:
Munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•  szakmai önéletrajz
•  végzettséget igazoló dokumentumok
•  egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Rita 
nyújt, a 06-26/355-607 és 06-30/479-5214-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Nagykovácsi Kispatak Óvoda, 2094 Nagykovácsi, 
Kaszáló u. 16-18. 
Személyesen: Juhász Rita élelmezésvezető, Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda (2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.) 
Elektronikus úton: kispatakhianyzas@gmail.com e-mail címen 
keresztül.
A pályázat elbírálása: folyamatos
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
Egyéb juttatások:

•  cafetéria
•  munkacipő/munkaruha
•  kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt  
a www. kispatakovoda.hu honlapon szerezhet. 

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

1%
ADÓSZÁMUNK: 18660331-1-13

Csillagfényből szövünk  
minden nap álmokat, 

a hajnal első sugarából tündérmeséket, 
az alkonyi madarak  

énekéből fonjuk dalainkat…

Kérjük, támogassa ön is 
a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda fejlődését 
adója egy százalékával, 
hogy álmaink 
az égig érhessenek!

„Az igazán erős emberek néha küzdenek magukkal is. 
Összetörnek úgy, hogy senki nem veszi észre, és fel is állnak.
Csak ők tudják, hogy közben milyen mélyen jártak” 

Ezek a gondolatok motoszkáltak 
a fejemben, mióta tudom, 
hogy András bácsit hosszú 
szenvedéséből magával vitte a 
kegyes halál.
Nehezen adta fel az életét, mint 
az igazán erős emberek.
Csak kevesen ismerhették Őt 
jól közelről. Alkata, egyénisége, 
kellő, tiszteletteljes távolság- 
tartásra késztette távolabbi 
környezetét... engem is.
De mindig nagyon emlékez- 
tetett 22 éve elhunyt apám- 
ra, a makacs, konok, örökké 
tevékeny, szeretteiért mindenre 
képes, de csak kék szemével 
mosolyogni tudó sváb emberre, 

aki még a szavakkal is spórolt. Nem szeretett vitázni, nemtetszését egy-
egy kézlegyintéssel intézte el. 

Ahogy András bácsi. Az Ő kézlegyintéseiben minden benne volt.

Nem szívesen beszélt családja, a nagykovácsi sváb közösség keserű 
sorsáról. Megkezdett mondatainak többnyire kézlegyintés volt a vége, 
hiszen minek beszélni a megváltoztathatatlanról. A kegyetlen történelem 
áldozati életét élte – hűséggel. Hűséggel a hűtlen szülőföldhöz, hűséggel 
a munkához, családjához, a munkahelyhez.

Nehéz életének szimbólumaként, 18 évesen 1950. december 24.-én, 
karácsony szenteste napján állt munkába vájárként és ereszkedett a 
mélybe. 1970-ig a bánya bezárásáig vájárként és bányamentőként 
dolgozott. 20 éven át a bányában görnyedt, állandó veszélyben a 
mindennapi kenyérért. Arca mély ráncaiba beleült a mélység pora, de 
szálfa termetét csak a múló évek hajlították meg.

Büszke volt bányász életére. Még az utóbbi évek bányásznapi 
megemlékezésein is az ő hangja zengett a legércesebben:

„Ha majd nyugszunk mélyen alant, 
nem lesz nekünk nehéz a hant
anyánk a föld majd átölel,
szerencse fel, szerencse fel, szerencse fel !” 

Ég veled András Bácsi !
Legyen Neked könnyű a hant!

Probszt András élt 89 évet
Klein Ferenc
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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2022. január 13-án került megrendezésre a 
Kazinczy verseny iskolai fordulója, melyen 32 
diákunk vett részt.
Tanulóink jól felkészülten és izgatottan várták 
a versenyt, hogy végre összemérhessék 
tudásukat a társaikéval.
A verseny első részében egy szabadon 
választott szöveget olvastak fel a diákok. A 
második fordulóban pedig Fekete Istvántól 
és Áprily Lajostól adtak elő egy-egy részletet, 
amivel tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
milyen kifejezően, élményszerűen olvasnak.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert a 
harmadik és a negyedik évfolyamon indulók 
között sok volt a szépen olvasó kisdiák.

3. évfolyamon kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak:

Pannonhalmi Ábel 3.a
Tóth Benedek  3.a
Csécs Milán  3.c
Krauth Péter  3.d

4. évfolyamon kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak:

Borsodi Emese  4.b
Borsos Villő  4.b
Sebők Luca  4.b
Szilágyi Zsófia  4.b

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítő 
tanítók munkáját!

„A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb 
dísze a nemzeteknek.”

(Kazinczy Ferenc)

„Szép Magyar Beszéd” verseny  
az alsó tagozaton

A magyar kultúra napját január 22-én 
ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a 
Himnuszt. 

Korábban hazánknak nem volt hivatalos 
magyar himnusza, helyette a Boldogasszony 
Anyánkat és az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő 
csillaga kezdetű éneket, illetve a Tebenned 
bíztunk, elejétől fogva című zsoltárt énekelték. 
A XIX. század eleji hivatalos alkalmakkor 
Magyarországon az osztrák császári himnuszt 
játszották, de mellette gyakran megjelent a 
többször is betiltott Rákóczi-induló is.
A magyar kultúra napján évezredes 
hagyományainkról, gyökereinkről és kulturális 
értékeinkről emlékezünk.
Mi is a kultúra? Maga a szó a latin „agricultura”, 
azaz földművelés szóból származik. A ki- 
fejezés egy embercsoport szokásainak és ha- 

gyományainak összes- 
ségét, a társadalom 
szellemi életét fejezi ki. 
A kulturált viselkedés, 
beszéd, öltözködés 
szabályai korról-korra  
változnak. Aki ezeket 
nem ismeri, sok 
előnyről lemarad az 
életben.
Kodály Zoltán sza- 
vaival élve a „kultúra 
annyi, mint tanulás; 
megszerezni, színvo- 
nalon tartani nehéz, 
elveszteni könnyű”. 
A magyar kultúra 
gyökereit a népművé- 
szetre vezetjük vissza;  
legősibbek a magyar 

népzene, a népmese, néptánc és népköltészet. 
A magyar mese hőse nekiindul, cselekszik, 
felelősséget vállal, jelleme által a népmesék 
megmutatják, hogyan válhat valóra a 
„boldogan éltek, míg meg nem haltak”.

Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és 
nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy Társaság alapító 
tagja, a Himnusz költője. Ilyen himnuszt 
egyetlen európai nép sem mondhat magáénak. 
A magyar nemzet himnusza nem éltet 
uralkodót, királyt vagy bármilyen történelmi 
hőst, Európában talán egyedülálló módon ez 
egy imádság: Isten áldd meg a magyart! Az 
évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett 
nép imádsága a magyarok Istenéhez.

Micsoda feszítő ellentét: a magyar 
irodalomtörténet legmagányosabb és 
legfájdalmasabb alakja adta a legközösségibb 
kincset nemzetének. Az imát, ami kétszáz 
éve ostromolja az egeket. „Isten, áldd meg a 
magyart...”

A magyar kultúra napja 
Östör Katalin magyartanár és a 7.b

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

Telefon: 06-26-389-922
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Aktuális

Ha olyan alapítványhoz szeretné  
eljuttatni adójának 1%-át, amelyik

– helyben használja fel,
– helyi lakosokon, rászorulókon segít,

– a helyi közösséget erősíti,
– amelyikre rálátása van, 

hogy mire és hogyan költik,
akkor rendelkezzen a nehéz helyzetben lévő 

nagykovácsi lakosokat támogató 
„Fejér György”

Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
javára.

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

Tisztelt  
Nagykovácsi Lakosok!

Kérem, támogassák  
személyi jövedelemadójuk 1%-ával 

a Készenléti Szolgálatok  
Nagykovácsi Egyesületét.

Adószám a SZJA 1% felajánlásához
18686366-1-13

Bankszámlaszám: 
65700086-10122675

Egyesületünk Központi telefonszáma:  
06-70/3879999
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu

Jól kezdődik az év, nagy örömünkre sok új beiratkozót regisztrálunk. 
Ebből úgy látszik, a felnőtt korosztály is kedvet kapott az olvasáshoz! To- 
vábbra is jönnek az apróságok szüleikkel, testvéreikkel, és stabil a nyugdí-
jas törzsolvasók látogatása is.
Számos könyvújdonság, a naprakész beszerzések és az olvasói kíván-
ságlista is vonzóvá teszi az intézményt. Sokan csodálkoznak mennyi friss 
olvasnivalót találnak itt, még ma is él a közhely, hogy a könyvtár régi, 
poros könyvek gyűjteménye. A nagykovácsi könyvtárra ez biztosan nem 
igaz!
Januári beszerzés többek között a kötelező és klasszikus olvasmányok 
képregény formában, a fantasztikus Korcsmáros Pál rajzaival illusztrálva. 

KÖNYVAJÁNLÓ – Magyar Judit 
Újonnan beszerzett 
könyveink megta-
lálhatók az oreg-
sikola.hu oldalon, 
a Könyvtár fül alatt, 
és hogy segítsünk 
Olvasóinknak a vá- 
lasztásban, a könyv- 
borítókat le is fény- 
képeztük, illetve a  
frissen megvett köny- 
veket bal oldalon fel 
is soroljuk címmel 
és szerzővel – külön 
a felnőtteknek és a 
gyerekeknek szóló 
műveket.

E havi könyvajánlónk 
mindegyik kötete 
abban támogat min-
ket, hogy a változást 
ne ijesztőnek vagy 
korlátozónak lássuk, 
hanem a megújulásra 
és újjászületésre való 
esélynek. „Aki nem 
újul meg időről időre, 
az máris a halál útjára 
lépett, hiszen az élet 
folytonos áramlás 
és változás. Életünk 

lehetőségei nincsenek előre rögzítve, meglephetjük még saját magunkat 
is. Jobban szeretjük, amikor mi magunk döntünk az időzítésről, de ha már 
úgy hozta az élet, vegyük a kezünkbe az irányítást.” (Verena Kast)
Ezt a kérdést boncolgatja Csernus doki is a Főnixben, hogy ha elég bát- 
rak vagyunk, és átírjuk a régi mintáinkat, megszokásainkat, szabadon 
szárnyalhatunk az új felé.
Életünk mellékszereplőiről kiderül Polus Enikő tartalmas, alapos 
művéből, hogy nélkülözhetetlenek a minket formáló történésekben, 
sőt néha sorsformáló erővel bírnak, és egyben mi magunk is ilyen sze-
repet töltünk be mások életében. A gyerekkori meséinken és az alkotá-
son keresztül a művészetre is nagy hangsúlyt fektet a szerző. Interaktív 
személyiségfejlesztő könyv, érdemes többször elővenni.
Bill Bryson népszerű szerző, aki eddigi könyveiben külső környezetün-
ket elemezte, most pedig a testünk kerül górcső alá – frappánsan, csat-
tanósan elénk tárva a néha meghökkentő tényeket: milyenek is vagyunk, 
hogy működünk valójában.
Richard Osman tévés műsorvezető rendszeresen látogatta édesanyját 
egy angliai nyugdíjasotthonban, mígnem az a gondolat pattant ki a 
fejéből, hogy egy bűntényhez ennél eszményibb terep nem létezik. Így 
született meg A CSÜTÖRTÖKI NYOMOZÓKLUB, mely óriási sikert ara-
tott, a szerző 
világhírű lett. 
A könyvben 
négy, hetven 
fölötti nyug-
díjas ered 
egy bűntény 
nyomába, és 
próbálja kibo-
gozni egy rej-
télyes gyilkos- 
ság szálait. A 
második rész, 
A FÉRFI AKI 
KÉTSZER HALT MEG pontosan ott veszi fel a cselekmény fonalát, ahol 
az első rész véget ért. Osman akkor még annyit árult el, hogy mindenki, 
aki életben volt az első könyv végén, vissza fog térni a másodikban. És 
ez így is történt. Teljes létszámban felsorakozik a nyugdíjasok, és min-
den hájjal megkent barátaik csütörtöki nyomozóklubja.
A gyerekkorban átélt traumákról sok szó esik manapság, hiszen feldol-
gozásuk mikéntjén múlik a felnőtt életünk minősége. A Ketrecbe zárt fiú 
pszichiáter írója érdekfeszítő, szívszorító eseteken keresztül hoz példákat 
a gyógyulás lehetőségeire, mikéntjére.
Almási Kitti és Bagdy Emőke népszerű és keresett könyvei most nálunk 
is olvashatók, várjuk Olvasóink kéréseit a konyvtar@nagykovacsi.hu  
e-mail-címen.

Könyvtári hírek
 Illés Gabriella
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2022 februárjától az Öregiskolából is lehet társasjátékokat kölcsönözni! 
A 15 féle játék beszerzését pedig azoknak a nagykovácsi lakosoknak 
köszönhetjük, akik nálunk adták le használt ruháikat 2021 nyarán.

Talán még em-
lékeznek a korábbi, 
2020-as beszá-
molónkra, amelyben 
az új pingpongasz-
talunk történetét 
ismertettük. Azon a 
sikeren felbuzdulva 
tavaly újra csatla-
koztunk a Klubzsák 
a közösségekért 
akcióhoz, amely-
nek keretében a lel-
kes nagykovácsiak 
7 napon keresztül 
hozhatták újra-
hasznosításra váró 
ruháikat az Öregisko-
lába. Naponta át-
lagosan 4 mázsányi 
ruhát kaptunk, majd 
a végső mérlegelés 

napján, közösségi szolgálatos fiataljaink segítségével 2738 kg ruhát pa-
koltunk be a Sulizsák Kft. teherautójába.
A textilválogatóba szállított több száz zsáknyi ruháért az intézmény 
136.000 Ft támogatásban részesült, ebből szereztük be a közösségi kará- 
csonyi ajándékot, vagyis a 15 féle új társasjátékot! Tájékoztatásul álljon 
itt a játékok neve: 

Azul: A királyi pavilon; Carcassonne (alapjáték); Címke; Concordia: Sester-
tiusszal kikövezett utak; Hanamikoji; Happy City; Jaipur; Képérzék; Lomb-
korona; Photosynthesis; Spicy; Takenoko; Ticket to Ride Európa + Hollan-
dia kiegészítés; Twin it!; Vörös előőrs.
A játékok kölcsönzésére februártól nyílik lehetőség, kaució ellenében! 
A díjmentes szolgáltatásunk részleteit keressék honlapunkon és Fa-
cebook oldalunkon, vagy kérdezzék könyvtárosainkat! A társasjáték-
kölcsönzés lebonyolításába szeretnénk bevonni közösségi szolgálatos 
diákjainkat is, ehhez folyamatosan várjuk a középiskolások jelentkezését 
elérhetőségeinken!

Körforgás a könyvtárban: használt ruhából társasjáték
Dienes Beáta

Reiss Borbála
Január 3-tól dolgo-
zom az Öregisko-
lában, mint műve- 
lődésszervező-admi- 
nisztrátor. Feladataim 
közé tartozik a ren-
dezvényszervezés és 
azok adminisztráció-
ja. Előző munkahe- 
lyeim az oktatáshoz 
kötődtek, dolgoztam 
a felnőttképzésben 
és egyetem tanul-
mányi osztályán is. 
Szeretem a sokrétű 
feladatokat, a sok-
féle emberrel való 
találkozást. Az Öregiskolába eddig is sokat jártam három gyer- 
mekemmel, így nagyon otthonosan érzem magam benne. 1999-
ben költöztünk Nagykovácsiba, örülök, hogy már nem csak 
egyéni szinten, hanem szervezetten is tehetek a közössége- 
kért!

Bemutatkozik  
az Öregiskola  
új munkatársa
Dienes Beáta
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

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

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

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

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

rendelés.
Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnep  napokon egész nap 
a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni!

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

A házi orvosok rendelési ideje 
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. február 21-25-ig
Dr. Solynóczki Katalin 2022. február 28- március 04-ig

szabadság miatt nem rendel.
A szabadságon lévő orvos betegeinek a recept- 

igénylést a nagykovacsirendelo@gmail.com-ra írják, 
ami mindennap este 7-ig a felhőbe kerül.

Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan válasz 
érkezik.

Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 
rendelési idejükben és saját rendelőjükben fogadják 

a szabadságon lévő orvos betegeit.
A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  

EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 
PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:

február 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
február 11.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
február 18.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
február 25.   
  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
2021. december

Maja Abigél, Zóra
2022. január

Lili

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)
A család nevében szeretnénk mindenkinek 

megköszönni akik Probszt Andrást  
utolsó útjára elkísérték,  

sírjára virágot helyeztek,  
részvétnyilvánításukat fejezték ki.

Probszt család

Halottunk
Probszt András (89)

1932.10.28.–2022.01.13.
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Mindig is szerettem az olyan „falusi” kisboltokat, ahol mindent megtalálok, 
amire szükségem van. Itt Nagykovácsiban is több ilyen bolt van, de ha 
igazi erdélyi finomságokra vágyik a család, akkor biztosan a Rákóczi 
utcába indulok. Ha kell vacsorára valót, zöldséget, gyümölcsöt, igazi házi 
ízeket tudok ebben a jól felszerelt boltban vásárolni. De sokan ide ugranak 
be a vasárnapi újságért, gyönyörű ajándékkosarakért vagy éppen egy picit 
beszélgetni a bolt kedves tulajdonosával. E havi ismeretlen ismerősünk 
Győrffi Ildikó, a CSIKIREX ABC megálmodója, tulajdonosa és lelkes motorja.

Ildikóék 1991-ben jöttek Magyar- 
országra Erdélyből, Hargita megyéből. 
1993 karácsonyán költöztek Nagyková- 
csiba. Annak idején azért választották 
Nagykovácsit otthonuknak, mert a 
települést körülölelő hegyek egy picit 
a szülőfalujukra emlékeztették őket. A 
Rákóczi utcában telepedtek le, és Ildikó 
Elvira boltjában – a mai húsbolt helyén 
– kezdett el dolgozni, ismerkedni a 
helyiekkel. 10 évig dolgoztak együtt, és 
a mai napig hálás Elvirának, hiszen itt 

tanulta ki a kereskedelem alapjait, a vevőkkel való bánásmódot. 
Ahogy nőtt a falu, a vásárlók száma, úgy nőtt az igény a változatos 
termékkínálatra is. Ők mindig is tudták, hogy az erdélyi házi termékeknek 
nincs párja, ezért 2009-ben megalapították cégüket és 4 évig egy 
bérleményben üzemeltették a kis boltot, ahol igyekeztek minden olyan 
finomságot tartani, amit Erdélyben szerettek. 2011-ben megvették a 
házukat és elkezdték építeni a saját boltjukat. 
A bolt kínálatának alapját a mai napig az erdélyi termékek alkotják, ezekre 
a legbüszkébb Ildikó. Egyenesen Gyergyószentmiklósról érkezik a sok friss 
árú – füstölt húsok, kolbászok, tejtermékek, lekvárok, sajtok és rengeteg más 
finomság.

Ildikó már kisgyermekkora óta boltos 
szeretett volna lenni. Ezért szereti a 
munkáját, ezért tudja szívvel-lélekkel 
kiszolgálni a vevőket. Nagyon jó 
kapcsolatot ápol a vevőivel, sok a 
törzsvásárló, aki rendszeresen visszatér  
a boltba, hogy valami erdélyi finom- 
sággal örvendeztesse meg a családját. 
Ha Önök is megéheznek egy kis finom 
házi kolbászra, füstölt árura, lekvárra, 
térjenek be a CSIKIREX ABC-be. Ildikó és 
férje szeretettel fogadja majd Önöket. 
Higgyék el, biztosan nem fognak üres 
kézzel távozni! 

Ismeretlen ismerős – Győrffi Ildikó a CSIKIREX ABC tulajdonosa

Szemesy Barbara – alpolgármester

2022. január 24-én, a magyar kultúra napja alkalmából nyílt meg Szilágyi 
Erzsébet szobrász-, ötvös-, és kékfestő művész „Azt gondoltam...” című 
kiállítása a Nagykovácsi Öregiskola nagytermében. 
Köszöntőjében Kiszelné Mohos Katalin polgármester kiemelte a kultúra 
fontosságát, szemléletformáló erejét és közösségépítő jelentőségét, 
majd Grászli Bernadett művészettörténész, a veszprémi Művészetek háza 
igazgatója méltatta az alkotót és az alkotásait. 
Az érdeklődő sokadalom megtudhatta, hogy Szilágyi Erzsébet művészetére 
jellemző az útkeresés, az új iránti nyitottság, amelynek köszönhetően talált 
rá és újította meg textilképeiben a régi kékfestő hajtogató technikát a 
képsík térbeli emelésével és gyűrésével. Munkáiban elődei, Bódy Irén, 
Hantai Simon vagy Andy Warhol művészete is felsejlik, de kompozícióiban 

a kékfestő technika 21. századi 
átértelmezését láthatjuk, olyan egyedi 
módszereket, amelyek méltán teszik 
a művésznőt népszerűvé, alkotásait 
erőteljessé, izgalmassá és eredetivé. 
Szilágyi Erzsébet településünk lakója, 
saját elmondása szerint: „olyan ez a 
hely nekem, mint Szabó Magdának 
Debrecen”. Itt éltek ősei és több mint 
20 éve ő is itt él a falunkban, ide járnak 
közösségbe a gyermekei és ebből a 
környezetből meríti alkotásaihoz az 
ihletet.
A kiállítás színvonalát a Muflon Jazz  
Band zenéje és Kuti Tünde kitűnő ének- 
hangja emelte és tette feledhetetlenné.
A kiállítás megtekinthető 2022. március 
10-ig.

Szilágyi Erzsébet kiállítás
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester




