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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Mondhatnám, hogy a téma az utcán hever, de túl olcsó tré-
fa lenne ez. Azonban a téma sajnos folyamatosan aktuális 
Nagykovácsiban és Nagykovácsi környékén egyaránt. Min-
dig lehangoló emberek által elszórt hulladékkal találkozni a 
természetben, de különösen megdöbbentő, ha valaki a sa-
ját lakókörnyezetében szemetel. Ennél már csak az felhábo-
rítóbb, ha ezt egy vállalkozó teszi, miközben fizetséget kap az 
általa elszállított sittért, hulladékért cserébe. Az Önkormány- 
zat, a Közterületfelügyelet, a Rendőrség és a Készenléti 
Szolgálat rendszeresen és szorosan együttműködik, hogy a 
szemetelőket megtalálja és felelősségre vonja, illetve, hogy 
megtisztíttassa a tönkretett területet. Nem könnyű feladat 
ez, sokszor rengeteg munka vész kárba, ha kevés a bizonyí-
ték egy-egy tett alkalmával. Idén januárban azonban sikeresnek bizonyult az együttműködés, 
aminek eredményeként egy, a lakosságot félrevezető, budapesti vállalkozót sikerült lefülelni 
és felelősségre vonni. A vállalkozónak fizetett a jóhiszemű nagykovácsi megrendelő, hogy a 
háza felújítása során keletkezett sittet szabályosan, szemétlerakóba szállíttassa el. Azonban 
a vállalkozó a hulladékot Nagykovácsi határában, az erdőszélen rakta le. A felkutatásához és 
leleplezéséhez összehangolt munkára volt szükség, ami eredményesnek bizonyult. A tettest 
sikerült megtalálni, rábizonyítani a cselekményt és megtisztíttatni vele a területet. Természe-
tesen a hulladék szabályos elhordásával még nem lezárt az ügy, további következmények is 
várnak az elkövetőre, ami elsősorban jelentős pénzbüntetést jelent. Bízom benne, hogy a jog-
szabályok lehetőséget adnak arra, hogy példaértékű büntetés szülessen és a legmagasabb 
bírságot kelljen kifizetnie a becstelen vállalkozónak. Az ügy kivizsgálása jelenleg folyamatban 
van, annak lezárulása után tájékoztatni fogjuk a további részletekről a lakosságot. 
Az eset kapcsán fontosnak találom hangsúlyozni, hogy mi, nagykovácsiak, mindannyian te-
hetünk azért, hogy környezetünk, utcáink, tereink, erdeink tisztaságát megőrizzük. Tudom, a 
többségnek mondani se kell, hogy szemetet soha, sehol nem szórunk el. El kell, hogy férjen 
a táskánkban, zsebünkben, kezünkben, míg egy szemetes közelébe érünk. Az Önkormányzat 
az elmúlt években több millió forint értékben szerelt fel közterületekre szemeteseket és ezt 
folytatni kívánjuk a továbbiakban is. Emellett sokszor a legapróbb tett is segít pl., ha apróbb 
szemetet látunk valahol, azt nem fotózgatni kezdjük, hanem egyszerűen összeszedjük inkább. 
Ha pedig olyan szeméthalmot találunk, ami meghaladja a lehetőségeinket, több megoldás 
is létezik jelzést adni róla. Jelezhetjük a településüzemeltetésért felelős önkormányzati in-
tézmény, a NATÜ felé, akik évente több millió forintot költenek az illegálisan lerakott szemét 
elhordására. Mindemellett létezik egy mobil alkalmazás is, a HulladékRadar, amelynek célja az 
illegális szemétlerakás terjedésének magakadályozása. Érdemes azt letölteni a telefonunkra, 
hogy bármikor cselekedni tudjunk. Ezen kívül nagy segítség lehet az is, ha figyelmeztetjük az 
illegális szemetelőket vagy pedig lefotózzuk, ha ilyet látunk és a hatóság felé teszünk jelzést 
róla. 
A tavasz közeledtével muszáj felhívni a figyelmet a kerti munkák során keletkező zöldhulla-
dék kérdésére is. Sokan nem is tudják, hogy a zöldhulladék illegális lerakása épp olyan sza-
bálytalan és büntetendő, mint bármilyen más hulladéké és bizony jelentős károkat okozhat 
a természetben. Az Önkormányzat legutóbbi felmérése alapján a Nagykovácsiban illegálisan 
lerakott zöldhulladék összeszedése és elszállítása közel tíz millió forintot emésztene fel. Ehhez 
az összeghez igyekszünk pályázati úton hozzájutni, de még jobb lenne, ha erre nem kellene 
súlyos milliókat költeni. 
A DINPI weboldalán részletesen tájékozódhatnak az illegális zöldhulladéklerakás részleteiről: 
https://www.dunaipoly.hu/hu/hir/kerti-zoldhulladek-a-termeszetben-veszelyes-hulladek

A legjobb megoldás a komposz- 
tálás lenne, erről is könnyű rész- 
letesen tájékozódni a mai világ-
ban.
Mindannyiunk környezettudatos 
hozzáállása szükséges ahhoz, 
hogy az illegális szemétlerakás 
problémaköre megoldódjon 
és a minket körülvevő termé-
szet szépségét, tisztaságát 
megőrizzük. Köszönöm, ha min-
den nagykovácsi lakos partner 
ebben a törekvésünkben.  

Szemétügy
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék • Lőrincz Alexandra Hedvig lorincz.alexandra@nagykovacsi.hu 110 mellék

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

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

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

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

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

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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Martinek Zsuzsa martinek.zsuzsa@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

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

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Fülöpp Miklós fulopp.miklos@nagykovacsi.hu 131 mellék 
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Önkormányzati hírek

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) szerint 2021. január 
1-től – néhány, az Itv. 1. mellékletében meghatározott eljárást 
kivéve – illetékmentessé váltak a közigazgatási eljárások. Így minden 
építéshatósági és építésfelügyeleti eljárás, köztük a hatósági bizonyítvány, 
a használatbavétel tudomásul vétele, és a jogutódlás tudomásul vétele 
iránti kérelem is. 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe, azaz jegyzői hatáskörbe tartozó 
engedélyezési eljárások közül a kutak létesítésének, majd a kút létesítését 
követő üzembe helyezésének engedélyezési eljárása során sem kell már 
illetéket fizetni. 

Illetékmentessé vált a közterületfoglalás iránti engedélykérelem benyújtása, 
de a terület használata továbbra is díjköteles. A díjtételeket Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek 
használatának rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelete 3. 
melléklete tartalmazza.

Az Itv. 2. mellékletében meghatározott eljárásokban pedig az esetleges 
közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért sem kell illetéket fizetni.

Tájékoztató  
egyes közigazgatási 
eljárások illetékének 
megszűnéséről
Tóthné Halász Hedvig Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat

A kormány egy hónappal ezelőtt döntött arról, hogy a mikro-, kis- és 
középvállalkozásokat 2021-ben azzal is segíti, hogy számukra elengedi 
az iparűzési adó felét. Ez alapból az önkormányzatoknak rendkívül fontos 
bevételi forrása. Már a döntéskor világossá vált, hogy a 25 ezer fő alatti 
települések automatikus kompenzációban részesülnek, ennek részletei 
jelentek meg a 4/2021. (I.14.) Korm. rendeletben.

A döntés legfontosabb pontja, hogy a 25 ezer főnél nem nagyobb 
lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparűzési 
adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési 
támogatásra jogosult.

A támogatást az önkormányzat költségvetésének elfogadása után 
két egyenlő részletben, legkésőbb 2021. június és október hónapban 
folyósítják. A kapott összeggel a ténylegesen befolyt adóbevétel alapján 
2022-ben el kell számolni. Így keletkezhet pótigény, vagy visszafizetési 
kötelezettség.

A támogatással együtt is 2021-ben és 2022-ben kevesebb iparűzési 
adóbevételt várhatnak a települési önkormányzatok, e körben Nagykovácsi 
is. Az adóalapot ugyanis az érezhetően csökkent teljesítményt nyújtó 
gazdaság tavalyi és idei eredményei jelentik.

Központi támogatás  
a kieső iparűzési adóra
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Ennek alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester januárban is dön-
téseket hozott a képviselőkkel történt előzetes írásbeli egyeztetés és 
tájékoztatás után. A nem határidős kérdéseket a képviselő-testület a 
veszélyhelyzet megszűnését követően fogja tárgyalni.
Polgármester asszony megállapította, hogy lezárult a Helyi Építési Sza-
bályzatnak az „Amerikai Nemzetközi Iskola tervezett bővítése” című mó-
dosításának lakossági és partnerségi egyeztetése. A tervdokumentációt 
a véleményezési jogkörben eljáró szervek észrevételei alapján átdolgoz-
ta a tervező.
Megtörtént a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rende-
let kötelező éves felülvizsgálata, a temetkezési díjak nem változtak.  
Helytörténeti jelentőségük miatt az Önkormányzat gondozza Kollárik 
Gyula egykori községi jegyző, Moussong Gusztáv egykori községi tanító, 
dr. Prochnow Ferencz egykori községi orvos és Hallama Mihály egykori 
uradalmi erdész sírhelyét.
Döntés született az önkormányzati fenntartású gyermekintézmények 
szünidői nyitvatartási rendjéről.

E szerint 2021. július 5 - augusztus 22-ig a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
munkarendjét úgy kell kialakítani, hogy a tagóvodák közül valamelyik 
folyamatosan nyitva tartson. A szülők 2021. május 28-ig jelezhetik, 
hogy a nyári nyitvatartási idő alatt mikor kívánják igénybe venni az 
óvodai nevelést. Az igények alapján kialakított nyitvatartási rendet az 
intézményvezető 2021. május 31-ig hirdetményben közli.
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat az intézmény épületének kar-
bantartási munkái elvégzésének idejére 2021. július 26-tól augusztus 
6-ig, valamint 2021. december 27. és 2022. január 1. között zárva tart.
A számviteli szabályoknak megfelelően módosult a 2020. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet. Ebben a központi 
költségvetésből az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési 
szervek részére biztosított központi támogatások, valamint a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások szerepelnek.
Megtörtént az államháztartás számviteli szabályainak megfelelően be-
mutatott maradványkorrekcióról szóló jegyzőkönyv tudomásul vétele.
Az előterjesztéseket és a képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

Papp István
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy február hónapban kerülnek kiküldésre (postai 
úton vagy elektronikusan ügyfélkapura) az első félévi adók befizetéséhez 
szükséges értesítők és csekkek.
Az első félévi adók befizetésének határideje: 2021. március 16.  
Változik a HIPA bevallás benyújtásának szabálya
2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a he-
lyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormány- 
zati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek be-
nyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással kapcsolatos  
nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján  
https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbeval-
lások 2021. januárjától NEM  lesznek benyújthatóak.
A mikro-,kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, 
az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és 
a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel beval-
landó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban 
megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. 
február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 
számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatko-
zatot ad be. A nyilatkozat kialakítása folyamatban van, a NAV honlapján 
érhető majd el. 
KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást –  
automatikusan érvényesíthető az 50% engedmény 2021. év vonat-
kozásában.
Gépjárműadó változás 2021. január 1-től!!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII. törvény 
101.§-a alapján 2021.JANUÁR 1-től a gépjárműadó adóztatással kap- 
csolatos feladatokat az Állami Adó- és Vámhatóság (NAV) látja el.
A 2021-től kezdődő időszakra fizetendő adót a NAV számlájára kell majd 
megfizetni az általuk kibocsátandó határozatban foglaltak szerint.
A 2021. előtti időszakra megállapított gépjárműadó-kötelezettség ese- 
tében (ideértve a gépjárműadó hátralék behajtását) az önkormányzati 
adóhatóság fog eljárni.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újrakezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók is, 
cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagykova- 
csi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre  
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú te- 
lefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

https://ohp.asp.Igov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogadjuk. 
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az 
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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Önkormányzati hírek

Kultúra, rendezvények, faluszépítés és helyi érdekképviselet, ezek mind 
hozzátartoznak G. Furulyás Katalin képviselő mindennapjaihoz. Jelen 
megkeresésem elsősorban a politikusnak szól, aki tapasztalataival 
és elkötelezettségével harmadik alkalommal tagja a Képviselő-
testületnek.

Milyen személyes moti- 
vációk ösztönözték arra, 
képviselőnek jelöltesse magát 
először 1994-ben, majd 2006-
ban és 2019-ben?
1988-89-ben egymást érték a 
tüntetések, kiállások, komoly 
rendszerváltó időket éltünk, 
nagyon érdekelt a változások 
minden mozzanata. Már ki 
lehetett és kellett menni 
tüntetni az utcákra és én 
tényleg hittem, hogy változást 
lehet elérni, és mindez rajtunk 
múlik. A fiam 1990-ben szüle- 
tett és a férjem – aki jól ismert 
és tudta rólam, hogy aktív és 
nyughatatlan személyiség va- 
gyok – akkor nyomatékosan 
megkért, hogy a családdal 

foglalkozzam, hagyjam másokra a rendszerváltást. Az önkormányzatiság 
kiépülése azonban továbbra is szerfelett érdekelt, ezért 4 évvel később, 
felkérésre jelöltettem magam a helyhatósági választáson, és így lettem 
94-ben képviselő. Izgalmas, más, friss időszak volt, senki sem tudta 
igazán, hogyan fog működni a helyi demokrácia, az önkormányzati 
működés pedig tanulást igényelt. Mindebből később nagyon sokat 
hasznosítottam, amikor elkezdtem a közművelődés országos hálózati 
intézményében dolgozni, már volt rálátásom, hogyan működnek a 
döntési mechanizmusok. A második és a harmadik ciklusra már egy sokkal 
profibb működés volt jellemző, addigra kiépült az önkormányzatiság, 
felépült a rendszer.
A Szépkovácsi Egyesület jelöltjei közül 8 képviselőt választott meg 
a lakosság. Ön alapítója és elnöke a szervezetnek, minek tudja be a 
választás sikerét?
Azt hiszem, hogy sikerült egy olyan csapatot összeállítani, amelyben 
bízni tudtak az emberek, és akik mögött többségükben több évtizedes 
közösségi munka van. Emellett a többségnek ez nem az első ciklusa 
volt, és többfajta szerepben is ismertek minket a faluban. Másrészt a 
Szépkovácsi Egyesület, bár jelölő szervezet volt, alapvetően nem egy 
politikai szervezet, fő célja a faluszépítés és a közösségépítés, a tagjai is 
erre adnak garanciát. 
Mit gondol a képviselői tisztségről, milyen embereknek szabad ezt 
elvállalnia?
Csak azoknak, akikben bízni tudnak az emberek, és a ciklus alatt ezt 
végig fent is tudják tartani, akikre azért bízza a közösség a vezetést, mert 
mindig tudják róluk, hogy a köz javát szolgálják, és eszerint hozzák meg a 
döntéseiket. Akik elviselik azt, hogy a visszajelzések direktek,  megállítanak 
a boltban, az utcán az emberek és azonnal számonkérnek. Mindemellett 
tudni kell elviselni a kritikát is, amit mostanában tényleg nem rejtenek 
véka alá, sőt írásos formában megjelenik, sokszor a FB-on már túl is lépnek 
az illendőség határán.
Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben és milyen elveket követ a 
hétköznapokban?
Egy személyben lévő idolt nem tudnék megnevezni, sok sok követni 
való tulajdonsághoz igyekszem magam tartanai pl. édesanyám precíz 
szorgalma és egyértelmű szabálykövetése, (főkönyvelő volt egy nagy 
iparvállalatnál) vagy édesapám pozitív életszemlélete és optimizmusa 
alapvető minta előttem, mert édesapám el tudta hitetni velem, hogy 
minden sikerülhet. A szakmai életben, Lipp Márta senior kutatónak 
köszönhetek sokat, tőle tanultam a Magyar Művelődési Intézetben a 
tanulmányok, az esszék írásához szükséges strukturált gondolkodást és 
a kitartó elemzőmunkához szükséges módszereket. El kell mondjam, 

nehéz lecke volt. Köszönöm neki, hogy mindazokat az alapvetéseket 
megtanította, amire az egyetemen nem volt idő.
Képviselőként és az Öregiskola igazgatójaként, Ön több színpadon 
is érintett a pénzügyekben, mit gondol a település 2021-es 
költségvetéséről?
Egyértelműen megszorítások lesznek, amit tudomásul kell vennünk. Már 
a tervezésnél 5%-kal kellett csökkenteni az igényeket. Ezek a szűkítések 
a mi intézményünknél azonban nem vállalhatatlanok, mert amúgy 
is működési korlátozások léptek életbe, és a csökkentenünk kellett a 
lehetőségeket. Remélem, hogy 1 év múlva ismét az eredeti tervek szerint 
tudunk szolgáltatni a lakosságnak, és a 22-es évben visszatérhetünk az 
eredeti elképzeléseinkhez. A Közép-magyarországi régió átgondolása, 
és Pest megye különválása nagyon fontos lenne a pályázati források 
elérhetősége miatt, erre csak várunk és várunk jó ideje, ha teljesülne, 
sokkal jobb helyzetbe hozhatná a települést. 
Melyik a 3 legfontosabb célja, mint képviselő?
Alapvető célom, hogy a Nagykovácsi emberek számára nyugodt és 
kényelmes életet biztosíthassunk. A lakosságszám növekedésével az 
intézményeknek és a szolgáltatásoknak nehéz lépést tartani, de jó lenne, 
ha utolérhetnék az igényeket, miközben Nagykovácsi megmaradhatna 
ipar nélküli zsákfalunak. A harmadik kiemelt cél az infrastruktúra 
fejlesztése pl. a fő utcának a főtér színvonalához való igazítása. Ódzkodunk 
a kisvárosi tudattól nagyközség létünkre, bár be kell vallani már most is 
kisvárosi léptékűek vagyunk, lakosságszámhoz mérten mindenképpen. 
Mi kell ma ahhoz, hogy egy Képviselő-testület népszerű legyen? 
Ez nem okvetlenül egy népszerű szerep, nincs olyan döntés, amely 
mindenkinek jó, ennek ellenére néha meg kell hozni népszerűtlen 
döntéseket, pl. adóemelés. Azt gondolom a többségnek kritérium, 
hogy látható fejlődés mellett a gazdálkodás egyensúlyban maradjon és 
ne adósodjon el a település. Az teljes illúzió, hogy egy testület minden 
döntése népszerű lesz. 
A Covid miatt hónapok óta szünetelnek az ülések, Ön mint bizottsági 
elnök mit gondol a személyes viták nélküli önkormányzatiságról?
Csak törekedni lehet, hogy a bizottsági közös gondolkodást meg 
tudjuk tartani, a fontosnak tartott közösségi tervezés lehetőségei 
beszűkültek a járvány miatt. A helyzet azonban, megszülte a megoldást 
is, a testület és bizottságok online meetingeken vesznek részt. Skype, 
team, zoom technológia segítségével zajlik ma az információcsere és a 
döntéselőkészítés, így nem volt olyan döntése a polgármester asszonynak, 
amelyről ne kérdezte volna meg a testület véleményét.
Személyes vizekre érve, Ön mindig választékosan és összeszedetten 
beszél. Minek köszönhető ez a kifinomult retorika?
Talán ez túlzás, a retorika szót nem használnám. 8 évesen tartottam az 
első órámat, amikor Budavári Józsefné, Mica néni rám bízta az osztályt 
miközben adminisztrálni kényszerült valamit. A képzettséget a gyakorlat 
adja, folyamatosan tanítok, tanítottam általános iskolában, egyetemen 
és felnőttképzésben, muszáj volt megtanulnom, hogy hogyan kell 
tananyagot és információt átadni és megosztani. A  hőskorban a Civil 
rádiónál műsorvezetőként és szerkesztőként, a helyi kábel TV indulásánál 
pedig riporterként is dolgoztam. Talán kevesen tudják, de régebben a 
rádiós munkához (a magyar rádió külsős munkatársa voltam) mikrofon 
engedély is kellett, ami azt jelenti, hogy beszédtanári képzést kaptunk, 
és vizsgáztunk is, emellett sokat szerepeltem különféle konferenciákon, 
előadásokon, kerekasztal-beszélgetésekben is. Ezek a tapasztalatok 
segítenek a jelen feladatkörben is. Összegzésként: erre fel kell készülni, 
még a legrövidebb megszólalásra is készülni kell, talán azokra leginkább.
Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
jelenlegi szerephez?
A család támogat most is, de ők az előző két ciklus okán tudták, hogy mire 
számíthatnak, így féltettek az ismételt feladatoktól. A fiam már elköltözött, 
magam osztom be az időmet, jut lehetőség a közösségi feladatokra is, 
de amikor nem voltam képviselő, akkor is sokan megkerestek, sokféle 
közösségi munkában vettem részt. Ez a fajta nyitottság független a 
képviselőségtől, képviselőként nagyobb a felelősség, de a személyiségem 
a régi.

Ember a képviselő mögött – G. Furulyás Katalin
Fegyveres Fiskál Gábor 



Az építési szezon közeledtével szeretnénk felhívni a figyelmüket 
településünk arculatát jelentősen befolyásoló építések, tereprendezések 
szabályozására.
Jelen jogszabályi környezetben, a Nagykovácsiban létesülő lakóépületek 
több mint 90%-a ún. egyszerű bejelentés során valósul meg. Ez a 
folyamat a tervnek ÉTDR elektronikus rendszerben való feltöltésével 
történik, a kötelező főépítészi konzultáció lefolytatása után. A konzultáció 
változatlanul működik, a járványhelyzetre való tekintettel azonban 
elektronikus úton zajlik.
Ugyanakkor bizonyos építési, tereprendezési tevékenységek – pl. 
kerítésépítés –, melyek legtöbbször a kivitelezést követően valósulnak 
meg, a konzultáció során nem kontrollálhatók és emiatt sok esetben 
nem felelnek meg a vonatkozó országos, illetve helyi előírásoknak, ami 
szankciókat vonhat maga után. 
Az építés általános szabályait az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) határozza 
meg. Ennek megfelelően 

Terepkialakítás
45. § (1) * Az építmények megvalósítása során a telek természetes 
terepfelületét és az értékes növényállományt megváltoztatni nem szabad, 
kivéve, ha az a rendeltetésszerű építmény-, illetve telekhasználat műszaki 
követelményeinek (megközelítés, csapadékvíz-elvezetés stb.) biztosítása 
érdekében szükséges. A telek természetes terepfelületét az építési helyen 
kívül tereprendezéssel megváltoztatni a helyi építési szabályzat előírása 
szerint lehet. Helyi szabályozás hiányában a terepszint a közvetlenül 
szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.
(2) A terepkialakításhoz támfal, rézsű létesíthető.
A 7/2019.(VI.3.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Nagykovácsi 
Helyi Építési Szabályzata – HÉSz  – szerint 

30. Építés lejtős terepen, terepszint alatt, tereprendezés, támfal, rézsű, 
támfalgarázs

32. § 
(2) Épület, építmény létesítése esetén a terepalakítás a vonatkozó 
jogszabály alapján történhet, de a telek területén a terepfeltöltés, illetve 
a bevágás magassága az eredeti természetes terepfelszíntől számítottan 
– a pinceszint megközelítésére szolgáló lépcső, rámpa kialakításához 
szükséges bevágás kivételével – sehol sem haladhatja meg:
a) legfeljebb 10% tereplejtés esetén az 1,0 m-t, együttesen az 1,5 m-t,
b) 10% tereplejtés felett az 1,5 m-t, együttesen a 2,0 m-t.
(3) Amennyiben a telek lejtése az előkertben 20%-nál nagyobb és a 
feltöltés az épület megközelítése érdekében történik, a feltöltés legfeljebb 
3,0 m lehet.
(4) A lakóterület telkein előkertben, ha a tereplejtés legalább 15%, terepszint 
alatti járműtároló, támfalgarázs elhelyezhető, a Településképvédelmi 
rendelet előírásai szerint.
(5) Az ingatlan határain és azoktól mért 1 m-es sávban a természetes 
terepfelszínt megváltoztatni nem lehet, kivéve, ha az a szomszédos 
ingatlannal közösen történik.
Amennyiben a tereprendezés az épület létesítésétől függetlenül valósul 
meg, az építési engedély szükségességét az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet határozza meg:

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 
1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.
20. Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel 
nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.
Ezen előírásokat – függetlenül attól, hogy a tevékenység engedélyköteles-e 
vagy sem – tehát be kell tartani, hiszen ellenkező esetben építésfelügyeleti, 
építéshatósági eljárás lefolytatása, majd kötelezés, esetleg bírság kiszabása, 
illetve településképi kötelezés eljárás lefolytatása, majd kötelezés, esetleg 
bírság kiszabása történik.
A tereprendezés kérdéséhez tartozik még a közterületen végzett 
munkálatok köre is.

A közterületen minden jellegű beavatkozáshoz az önkormányzattól  
– terv alapján – tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kell kérni, de 
általánosságban elmondható, hogy itt a terepszintet megváltoztatni 
nem lehet, feltöltés, bevágás nem létesíthető.
A bevezetőben említett kerítésépítés – ami a 312/2012. Korm. rendelet 
szerint szintén nem engedélyköteles – esetében fontos elmondani azt,  
hogy annak kialakítását a HÉSz és a Nagykovácsi Nagyközség 
településképének védelméről szóló 28/2017(XII.18.) önkormányzati 
rendelet – TKR – együttesen, az alábbiak szerint szabályozza:

HÉSz:
Kerítések

31. § (1) A kerítés kialakítására vonatkozó előírások az önkormányzat 
Településképvédelmi rendeletében kerültek szabályozásra.
(2) Lakó-, településközpont vegyes-, intézményi- és különleges beépítésre 
szánt területek építési övezeteiben kerítés csak telekhatáron, a rendezett 
terepszinttől mért legfeljebb 1,8 m magassággal létesíthető.
(3) Az Ófalu-ként lehatárolt területen tömör kerítésfal legfeljebb 1,2 m 
magassággal építhető.
(4) Gazdasági területen kerítés legfeljebb 2,5 m magassággal alakítható ki.
(5) A Vt-7 építési övezet területén, telken belül az egyes épületek között, 
illetve körül kerítés nem helyezhető el.
(6) Az ingatlan határán kerítésként, vagy attól 3 m távolságon belül 
kialakított sövény magassága legfeljebb 2,5 m lehet.

TKR:
15. § A 14. § a)-f) pontjaiban lehatárolt, településképi szempontból 
meghatározó területrészeken a településképet meghatározó építmények, 
épületek az alábbi szempontok szerint alakítandók ki:
a) Az utcafronti kerítés:
aa) Belterületen a telek határain létesített kerítés maximum 50 cm magas 
lábazattal, legalább 50% átláthatósággal, a telek egy-egy oldalhatárán álló 
kerítésrészre vonatkozóan egybefüggően legfeljebb 2,0 m2 teljesen tömör 
felülettel alakítandó ki, kivéve az Ófalu településrész területét, ahol tömör 
kerítésfal csak terméskőből, látszó, nem vakolt felülettel, legfeljebb 1,2 m 
magassággal építendő. A telekhatáron kerítés a rendezett terepszinttől 
mérve legfeljebb 1,8 m magassággal létesítendő. Gazdasági területen 
csak áttört kerítés, legfeljebb 2,5 m magassággal alakítandó ki. A 4801 hrsz 
területen, telken belül az egyes épületek között, illetve körül kerítés nem 
helyezhető el.
ab) A kerítés és az épület anyag- és színhasználatának egymással 
összhangban kell lennie.
ac) A kerítéskapu áttört kialakítású kell legyen.
ad) A telek határain épített kerítésnek saroktelkek esetében a telek 
sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a lábazat feletti teljes felületen áttört 
kialakításúnak kell lennie.
ae) Az utcai kerítés épített oszlopainak tetején, kapu épített 
tetőszerkezetének tetején, illetve bármilyen épített kerítésépítményen  
– amennyiben arra térbeli díszítés kerül – díszítésként csak hagyományos 
geometriai forma (pl. gömb, kocka, gúla stb.), illetve történelmi, vallási 
tárgyú emlék alkalmazható.
af) Külterületen a Budai Tájvédelmi Körzet határán húzódó kerítést tájba 
illően, áttört szerkezettel kell kialakítani.
ag) Mezőgazdasági területen a kerítés lábazat nélküli, áttört kialakítású és 
kapuzatú, fa vagy fém oszloprendszerű, drótfonatból készülő, legfeljebb 
2,0 m magasságú, a környező tájba semleges látvánnyal illeszkedő legyen.

A rendeletben a „tömör kerítés” a következőképpen került meghatározásra:
Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges 
átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben korlátozott. felületet” 

Kérjük a tisztelt lakosságtól a fenti előírások betartását. Ezzel elkerülhe- 
tők az esetlegesen komoly költséggel járó bontások, helyreállítások.

Természtesen a Polgármesteri Hivatal munkatársai ezen témákban, 
bármilyen kérdésben állnak rendelkezésre az önkormányzat honlapján 
található elérhetőségeken.
A HÉSz és a TKR az alábbi linkeken érhető el.
https://nagykovacsi.hu/helyi-epitesi-szabalyzat/helyi-epitesi-szabalyzat
https://nagykovacsi.hu/helyi-epitesi-szabalyzat/rendelet-nagykovacsi-
nagykozseg-telepuleskepenek-vedelmerol

Tisztelt Lakosok!
Györgyi Zoltán főépítész
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Aktuális

Az Országos Műemlékvédelem Nagykovácsiban három műemléket vett 
nyilvántartásba: a Teleki–Tisza-kastélyt, a katolikus Nagyboldogasszony-
templomot és az azt kiszolgáló plébánia épületét. 2011-13 között a 
parókia, az elmúlt években a Tisza-kastély teljeskörűen felújult. Most 
pedig a katolikus egyházközség Kemenes Gábor atya vezetésével 
szeretné a templomunkat megújulva látni. A templom utoljára Orbán 
Gyuri bácsi, falunk volt plébánosa által 1987-89 között szépült meg.  
A Nagykovácsiba betelepült németajkú elődeink 1742. december 8-án 
letették a templom alapkövét, kerek négy évvel később a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén szentelték fel; immáron 275. éve szolgálja, a ma már 
nagyközség híveinek hitéletét. Aktuális lenne e kerek évforduló kapcsán 
az értékmegóvást, a korszerűsítést és a nagyszámú hívősereg befogadását 
újragondolni.
Így került sor 2016-ban első lépésként a templom felmérési terveinek 
felrajzolására, majd a kutatási munka eredményeként az építéstörténeti 
tudományos dokumentáció és értékleltár elkészítésére, a restaurátori (fal, 
bútor, berendezés stb.) szakterületek véleményezésére. Végül a felújítási 
terv is – építész, gépész, elektromos szakágakkal – a rendelkezésünkre áll, 
mely egyaránt igyekszik védeni a meglévőt, de a mai kor igényeit (fűtés, 
világítás, hangosítás) is figyelembe veszi. 
Az anyagi feltételek biztosításának gondjai között Gábor atya 
merészet álmodott és a növekvő létszámra tekintettel az igény- 
ként jelentkező tér bővítését is előtérbe helyezte. A Műemléki 
Örökségvédelemmel, Arnóth Ádám területi felügyelővel közösen, 
Golda János Ybl Miklós-díjas, MÉSZ Mesteriskola vezető építésze 
személyében segítségre talált: az elmúlt év őszén a Mesteriskola 

növendékei számára pályázatot írt ki 
a Nagykovácsi Nagyboldogasszony-
templom befogadóképességének 
bővítésére. A pályázatra tíz pályamű 
érkezett, melyek bemutatása után a 
Mesteriskola által felállított zsűri az 
első három helyet rangsorolta. Az első 
helyezést Hőnich Richárd mester és Balázs 
Anna, Kálna Dávid, Potzner Ádám, Szabó 
Dániel növendékei kapták a koncepció 
kialakításáért. Ezen pályamű útján haladva 
készítik el a vázlattervet költségbecsléssel, 
melyre alapozva lehet a döntést meghozni 
a továbblépésről, a forrás biztosításáról, a 
terveztetésről.

A feladat előttünk: jó döntést hozni és a célt megvalósítani, melyhez 
sok bölcsesség, tisztelet, munka, szakértelem és sok forrás szükséges. A 
kiviteli munkák finanszírozása több százmillió forintot jelent, így ennek 
előteremtése nem képzelhető el csupán egyszerű közadakozásból, bár 
minden fillérre szükség van. Templomunk műemlék, országos védelem 
alatt áll, mely a nemzeti értékeink közül az egyik, mire vigyázni vagyunk 
kötelesek. Elképzelésünket, közös ügyünket a Nagykovácsi Önkormányzat 
is készséggel támogatja – eddig is figyelemmel kísérte, sőt anyagilag 
segítette – eseményeket követi. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester kéréssel fordult Soltész Miklós 
egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár úrhoz, akinek  
januárban személyesen tudtuk bemutatni a jelenlegi helyzetet, álmainkat, 
elképzeléseinket. A tervek megtekintése után államtitkár úr támogatásáról 
biztosított minket, örülve a lehetőségnek, hogy egy újabb templom újulhat 
meg a Zsámbéki-medencében. 
Az Önkormányzat, ahogy eddig is, ezután is minden tőle telhető segítséget 
megad katolikus templomunk felújításához, esetleges bővítéséhez.
A 275. évében lévő templomunkhoz méltón, talán egyszer egy megújult 
templomban tudunk majd együtt lenni, ünnepelni.
De ne felejtsük Antoine de Saint-Exupéry gondolatait: „A székesegyház 
valami más, mint kőhalmaz. Mértan és építészet. Nem a kövek határozzák 
meg, ő gazdagítja a köveket a maga értelmével. A kövek felma- 
gasztosulnak azáltal, hogy egy székesegyház kövei. A legkülönbözőbb 
kövek mind a székesegyház egységét szolgálják. A székesegyház mindet, 
még a legtorzabb vízköpőt is, a maga zsoltárába oldja.” 

Gondolatok a 275 éves Nagyboldogasszony-templomunk 
felújításáról, bővítéséről 
Csabainé Perneczki Judit 

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

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

Boldog születésnapot kívánunk Mandl Péter bácsinak,  
Nagykovácsi díszpolgárának,  

aki az 1946-os kitelepítés óta Németországban él,  
de szívesen látogat haza hozzánk, amikor lehet.  

Remélem, az idei búcsúban ismét találkozhatunk!  
97. születésnapja alkalmából jó egészséget,  

hosszú, boldog életet kívánunk  
Péter bácsinak Nagykovácsiból.  

Isten éltesse sokáig!
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester
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Hetvennyolc évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a II. Világ- 
háborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban. Ennek 
következtében a 250 ezres 2. magyar hadsereghez tartozó honvé- 
dek és munkaszolgálatosok közül 125-130 ezren estek el, sebesültek 
meg vagy estek fogságba. A II. Világháború legnagyobb magyar hadi 
tragédiájának emlékére túrát szervezett a Budakeszi Hagyományőrző 
Egyesület, amelynek egyik állomása Nagykovácsi főtéren volt, ahol a 
túrázók és a Nagykovácsi Önkormányzat képviselői együtt koszorúzták 
meg a világháborús emlékművet.  

A Don-kanyar hősei 

Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

MONDJON VÉLEMÉNYT A NAGYKOVÁCSI KLÍMASTRATÉGIÁRÓL!
2021. március 5-ig várjuk az észrevételeket!

Legyen Ön is aktív részese Nagykovácsi klímatudatos törekvéseinek és mondjon véleményt a most formálódó 
klímastratégiáról!

A helyi klímastratégia társadalmasítási változata az Önkormányzat honlapján olvasható: https://nagykovacsi.hu/helyi-klimastrategia. Ehhez 
a dokumentumhoz várjuk a helyi lakosok, civil szervezetek, cégek, hivatalok, intézmények észrevételeit, ötleteit, gyakorlati tapasztalatait  
és javaslatait. A javaslatok szakmai mérlegelés és feldolgozás után beépítésre kerülhetnek a 2030-ig előremutató települési klímastratégiába.

Nagykovácsi klímastratégiája megalkotásának célja, hogy megoldásokat mutasson be a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzésére,  
a negatív hatások mérséklésére és hogy megismertesse a lakosságot a lehetséges beavatkozási irányokkal, 

A hozzászólásokat elektronikusan a muszak@nagykovacsi.hu e-mail címen, postai úton a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályának címezve (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.), valamint személyesen,  
a postaihoz hasonló módon a fenti címen, az ügyfélszolgálaton leadva juttathatják el a szakértőkhöz. A borítékon fel kell tüntetni a „Klíma- 
stratégia” feliratot.

Kérjük, segítsék a szakemberek munkáját véleményükkel, hiszen a klímastratégia Önökkel és Önökért készül!

Új nevet kapott a 63-as busz 
Kossuth Lajos utca – Ady Endre utca 
kereszteződésében levő megállója. 
A kastély előtt elhelyezkedő meg- 
állóhely átkeresztelését a Tisza 
István kör javasolta, amely innentől  
a Teleki–Tisza-kastély névvel büsz- 
kélkedhet.

Új név a buszmegállónak
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Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

Sajtóközlemény

Lakossági véleményeket várunk Nagykovácsi készülő klímastratégiájához
2021/01/03

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata 7,42 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú, „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának 
kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című projektjét.
Nagykovácsi klímastratégiája megalkotásának célja, hogy megoldásokat mutasson be a klímaváltozás 
okozta kockázatok megelőzésére, a negatív hatások mérséklésére és hogy megismertesse a 
lakosságot a lehetséges beavatkozási irányokkal.

A stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv a következő 20-30 évre, míg az 
intézkedési terv olyan helyi, intézményi és szomszédsági intézkedések listája, amelyek közül 
számos lépés már a közeljövőben is megvalósulhat. Ezek véleményezésére nyílik most lehetősége 
Nagykovácsi lakosságának. A dokumentum a https://nagykovacsi.hu/helyi-klimastrategia oldalon, 
valamint Nagykovácsi https://www.facebook.com/nagykovacsionkormanyzata/ facebook oldalán 
olvasható.

2021. március 5-ig várjuk a tervezettel kapcsolatban a szövegszerű javaslatokat, a mindennapi 
életből vett észrevételeket és ötleteket, legyen szó akár növények ültetéséről, a gépjármű-forgalom 
csillapításáról, füstölgő kéményekről vagy hulladékgyűjtéssel kapcsolatos meglátásokról. 

Minden vélemény számít, hiszen a klímastratégia Önökkel és Önökért készül!

A hozzászólásokat elektronikusan a muszak@nagykovacsi.hu e-mail címen, postai úton a Nagyková- 
csi Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályának címezve (2094 
Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.), valamint személyesen, a postaihoz hasonló módon a fenti címen, 
az ügyfélszolgálaton leadva juttathatják el a szakértőkhöz. A borítékon fel kell tüntetni a „Klímastratégia” 
feliratot.

A projektről további információkat a nagykovacsi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
titkarsag@nagykovacsi.hu 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.
www.nagykovacsi.hu
KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 projekt

Újabb mérföldkövéhez érkezett Nagykovácsi klímaprojektje. A napokban már mindenki olvashatja az elkészült klímastratégia 
ún. társadalmasításra szánt változatát. A projekt honlapján található anyaghoz várjuk a lakosság, a civil szervezetek  
és minden érdeklődő véleményét, javaslatát, kiegészítését 2021. március 5-ig.
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Bizonyára már Önök is találkoztak a települési intézményekben, 
buszmegállókban, boltokban, étteremben, kávézóban kihelyezett 
plakáttal, miszerint a Nagykovácsi Készenléti Szolgálat új tűzoltóautó 
beszerzésében kéri az Önök segítségét. A jelenlegi tűzkocsi 29 éves, 
nem üzembiztos, álladóan szerelni kell rajta valamit, minden riasztásnál 
drukkolni kell, hogy beinduljon és odaérjen a helyszínre. A Készenléti 
Szolgálat álma – és mindannyiunk érdeke – egy olyan üzembiztos 
jármű beszerzése, amivel meg tudnak közelíteni a környéken minden 
lehetséges utcát, mentési pontot, erdei helyszínt. Nem egyszerű feladat 
egy minden szempontból megfelelő autó megtalálása úgy, hogy a 
kitűzött keret maximum 10 millió forint. Ebből az összegből egy néhány 
éves, kevés kilométert futott, használt, de üres (felszerelés nélküli) 
gépjárművet tudnak beszerezni, amelyre a Szolgálat tagjai maguk 
fogják átszerelni az előírt és szükséges eszközöket, felszereléseket, 
amik a jelenlegi tűzoltóautón vannak. 
Számoljunk egy kicsit! Nagykovácsiban hivatalosan 8600 fő él. 
Nem hivatalosan vagyunk már 10 ezren, akik életvitelszerűen itt 
élünk. Ha minden itt élő ember csak 1000 forinttal támogatja ezt a 
kezdeményezést, akkor rövid időn belül már új tűzkocsival vonulhatnak 
önkénteseink. Azt hiszem ez egy olyan összeg, amit sok ember ki tud 
fizetni a biztonsága érdekében. Ez a fejenként 1000 forint lehetőséget 
biztosít arra, hogy a Készenléti Szolgálat tagjai segítsenek nekünk, ha 
valami baj történik, hogy ott legyenek amikor szükségünk van rájuk, 
hogy biztonságban érezhessük magunkat a településen. 

Nézzük, hogy milyen sok riasztása volt csak januárban a szolgálatnak:
–  2021 01.03. – eltévedt kiránduló keresése a Nagyszénáson;
–  2021.01.15. – eltévedt külföldi kamion kivezetése a településről;
–  2021.01.16. – árokba hajtott autó kiemelése;
–  2021.01.17. – balesetet szenvedett jármű mentése a Rácski kanyar- 

ban;
–  2021.01.19. – az erdőben eltévedt tájfutó keresése;
–  2021.01.20. – tetőről lezuhant emberhez riasztották a doktor- 

szolgálatot;
–  2021.01.24. – leomlott háznál balesetelhárítás, kárfelmérés;
–  2021.01.27. – családi ház kertjébe hajtott teherautó baleseti mentés;
–  2021.01.26-29 – általános iskola körüli figyelőszolgálat szervezése a 

gyermekek védelme érdekében. 
Emellett számtalan újraélesztés, mentés, kutatás, helyszínbiztosítás, 
éjszakai járőrözés, forgalomirányítás, balesetelhárítás, segítségnyújtás 
történt az elmúlt években. Ugye Önök is látják, hogy szükségünk van 
rájuk?! 
Ők olyan önkéntesek, akik minden fizetség nélkül értünk dolgoznak, a 
mi biztonságunkat védik. Támogassuk őket az álmuk megvalósításá- 
ban, segítsük az új tűzkocsi beszerzését! Hiszen közös érdekünk, hogy 
aki itt él, éljen biztonságban! Mutassuk meg Nagykovácsi, hogy együtt 
sikerül!

Segíts, hogy segíthessünk! 
Közösségi összefogás, hogy új tűzoltóautója legyen Nagykovácsinak
Szemesy Barbara alpolgármester
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Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021. január 1-től lehetőségünk van 
ingyenesen igénybe venni a Budakeszi Egészségügyi Központ folyamatosan 
bővülő szakrendeléseit. Dr. Pócza Péter intézményvezető elmondása szerint 
a megnövekedett betegforgalom miatt jelenleg 2-3 hétre tudnak időpontot 
adni. Kiemelten fontos számukra a betegek biztonsága, ezért a pácienseket 
30 perces időközönként írják be, annak érdekében, hogy minél kevesebb 
legyen a torlódás, várakozás. 
Bejelentkezés: 06 20 362 7065 
Helyszín: Budakeszi, Fű út 179. – Polgármesteri Hivatal mögött
Az egészségügyi központban az alábbi szakrendeléseket tudják igénybe 
venni:

Beutalóval:   Beutaló nélkül:
Audiológia    Bőrgyógyászat 
Ideggyógyászat   Fül-orr-gégészet
Orthopédia   Szülészet-nőgyógyászat
Reumatológia   Sebészet
UH-diagnosztika   Szemészet
Belgyógyászat   Urológia
Kardiológia   Gyermekurológia
Diabetológia
Endokrinológiai szakrendelés
Dietetikai tanácsadás
RTG-diagnosztika

Nagykovácsiban a háziorvosi szolgálat továbbra is szigorúan csak időpont 
foglalással látogatható. Időpontot az Erodium rendszeren, email-ben vagy 
telefonon lehet foglalni. Illetve telemedicina működik, azaz próbálnak 
minden olyan kérést, panaszt telefonon keresztül megoldani, ami nem 
igényel személyes találkozást.
Az ingyenes vérvételi pont továbbra is működik településünkön.  
A szolgáltatás igénybevételéhez háziorvosi beutaló szükséges.
Mintavétel helyszíne: 
Felnőtt orvosi rendelő – Száva u. 4.
Időpontok: 
hétfő 7:00-9:00, kedd 8:00-10:00 – előzetes telefonos bejelentkezés szükséges
Aki itt él, éljen jól, éljen egészségen! Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Kibővült szakrendelések 
Budakeszin,  
vérvételi lehetőség 
Nagykovácsiban
Szemesy Barbara – alpolgármester

Megdöbbentően magas vízszámlám érkezett! – Mit tehet a fo- 
gyasztó?  
Az elmúlt hónapokban több háztartásban előfordult, hogy a lakosok 
részéről reklamáció merült fel a vízszolgáltató túlszámlázásával kap- 
csolatosan. Sajnos több esetben is kiderült, hogy a nem megfelelően 
karbantartott vízvezetékrendszer okozta a magas vízszámlát. 
A legfontosabb a folyamatos ellenőrzés, hogy a vízóra megfelelően 
működik-e, illetve nincs-e valahol szivárgás? A havi diktálások al-
kalmával azonnal szemet szúr a kiemelkedően magas vízfogyasztás.
Folyamatosan tartsák karban az ivóvízhálózatot még a nyaralókban 
is, ha pedig huzamosabb ideig nem használják (téli időszakban), 
akkor víztelenítsék azt. A fagy komoly károkat okozhat a nem vé-
dett vízhálózatban, illetve olyan vízmérőkben, amelyek fűtetlen 
helyiségekben, kamrákban, pincékben vagy aknákban vannak, és 
nincsenek megfelelő védelemmel ellátva. Fontos, hogy megtegyék 
a szükséges óvintézkedéseket a vízvezetékrendszer és a vízmérő el- 
fagyás elleni védelme érdekében.
A házakban az összes vízcsapot elzárva könnyen ellenőrizhetjük, 
hogy az aknában lévő vízóra mutat-e vízfogyasztást, így elkerül-
hetjük, hogy a hibát csak hónapok múltán a számla irracionális 
mértékéből vegyük észre.
Ha valahol szivárgást észlelnek, azonnal javítsák a hibát és jelentsék 
be a szolgáltató felé. Egy vízszerelő szakember segítségével meg 
lehet állapítani a meghibásodás tényét, amit egy javítási számlával, 
vagy alkatrész számlával tudunk igazolni a szolgáltató felé. Ebben 
az esetben a csatornaszámla visszatérítésére lehet számítani. A házi 
ivóvízhálózat csőtörése miatt a környezetbe elszivárgott víz a vonat-
kozó kormányrendelet alapján csak a kiszámlázott szennyvíz meny- 
nyiségét befolyásolja, azonban az elfolyt vízmennyiség már szolgál-
tatottnak, azaz elfogyasztottnak minősül. Ha a mérőóra műszakilag 
megfelelő volt, ki kell fizetni a mérőórán mért teljes mennyiséget, de 
a fogyasztó jogosult az átlagfogyasztáson felüli csatornadíj utólagos 
jóváírására.

Hibabejelentés
A DMRV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24) fogadja a be-
jelentéseket a 06-27/511-511 telefonszámon. 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu (ügyfélkapun keresztül is 
elérhető)
Bővebb tájékoztatás: https://nagykovacsi.hu/hirek/megdobben-
toen-magas-a-vizszamlaja

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Több Pest megyei településen megjelentek olyan csalók, akik a helyi 
hivatalos útfelújítások nyomában, az önkormányzatra hivatkozva vállalják 
a kapubehajtók, járdák leaszfaltozását.
Ezeket az ál aszfaltos cégeket, brigádokat, csaló vállalkozókat, nem a precíz-
minőségi munka érdekli, hanem a gyorsan szerzett illegális profit! A munka 
megszerzéséért ígérnek is fűt-fát, csak nem a valóságot. Egy hozzá nem 
értő laikus embert viszonylag könnyen be tudnak csapni.
Módszereik a következők:
•   Általában 5-6 cm aszfalt vastagságot ígérnek, de csak 2 cm vastagságot, 

vagy még ezt sem terítik le.
•   Nem megfelelő tömörítést alkalmaznak mert akkor természetesen 

vékonyabb lenne az aszfalt.
•   Sok év garanciát ígérnek ám a „munka” elvégzése után a megadott 

telefonszámukon elérhetetlenekké válnak.
•   Nem alkalmaznak megfelelő előkészítést felület megtisztítására 

portalanítására, csak gyorsan terítenek valami aszfaltot.
Vannak olyan csalók is, akik az utca állapotára, vagy az utca későbbi 
aszfaltozására hivatkozva felajánlják a kapubejárók szilárd burkolattal való 
ellátását. Az elvégzendő feladatra előleget kérnek, amelynek a kézhez- 

vétele után örökre elérhetetlenné válnak és a munkát természetesen nem 
végzik el.
Végezetül, pár szót ejtenék arról, hogy a fűtési szezonban – de azt 
megelőzően is – gyakrabban megjelenhetnek gépkocsiról tűzifát 
értékesíteni kívánó személyek.
Javaslom, hogy soha ne vásároljanak tőlük semmit, mert többféle módon is 
megkárosíthatják Önöket!
Első ránézésre minden rendben van a tűzifával, de ez csak a látszat. A jármű 
platóján lévő áru tetejére jó minőségű fa van pakolva, de alatta már rossz 
minőségű, silány áru található.
A vásárolt fa sosem olyan mennyiségű, ami kifizetésre került, hanem sokkal 
kevesebb! A fa legtöbbször vizes, ami a tömeget növeli ugyan, de a fűtés 
hatékonyságát nagymértékben rontja.
Jellemzően az ilyen csalók idősebb embereket károsítanak meg, akiket 
jobban meg tudnak téveszteni! Amennyiben lehetséges, tájékoztassák a 
szülőket, nagyszülőket, hogy a tüzelőfa beszerzésénél tartózkodjanak az 
ilyen jellegű vásárlástól!

Amennyiben úgy érzi, hogy csalás elkövetőivel került kapcsolatba, a 
következőket teheti. Jegyezzen fel minél több információt, amely a 
személyekkel és járművükkel kapcsolatos. Ilyen pl. a személyek száma, 
ruházata, kinézete, a járművük típusa, színe, forgalmi rendszáma, mozgá- 
suk iránya. Az információk birtokában tegyen bejelentést a Rendőrségen.

Figyelmeztetés csalásokra 
Erős Kálmán közterület-felügyelő, Budakörnyéki Közterület-Felügyelet
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Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Olyan üresnek tűnik lassan egy éve a világ. 
Csendben éljük életünket. Lassabbá és 
bizonytalanabbá vált minden. Mi felnőttek 
feledni akarjuk a nehézségeket, vágyunk vissza 
régi életünkbe, amit szétvágott szinte egyik 
percről a másikra a járvány.
Gyerekeink ebből szinte semmit nem érzékel- 
nek. Számukra az óvodában olyan minden, mint 
bármikor eddigi piciny életükben. Nem zavarja 
őket, hogy nem látják az arcunkat a maszk 
alatt, nem bánják, ha kevesebb játék várja őket, 
mert csak így biztonságos. Nincs számolatlan 
síró, bánatos gyerek a sok korlátozás miatt, 
pedig azt hinnénk, nekik sem könnyű ez a 
helyzet. Dőrén azt gondoljuk, mi tanítjuk őket 
mindenre, ami fontos lesz az életben. Dehogy-
dehogy... Ők azok, akik megtanítanak minket 
a legfontosabbra. A világ egy kicsinyke gyerek 
szemével akkor is boldog, ha éppen összedőlni 
készül! Mintha csak megelevenedne bennük az 
a sláger, aminek a refrénje így szól:
„Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a 
fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, 
mert az életem, összenőtt veled, teljesen.”
Igen, jó velük összenőni, mert velük boldogan 
repülhetünk. Történjen bármi, a gyerekek 
mindig meg fogják találni a legapróbb örömöt 
is. Mi pedig velük tartunk. Talán nem is oly 
sokára elkezdünk élni, hogy újra legyen mit 
mesélni...

Boldogság
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Adventi ajándék meseablakok 
Megváltoztak a mindennapjaink, másként éltük 
meg az elmúlt adventi időszakot is. Egy dolog 
azonban nem változott – a gyerekek ugyanolyan 
izgatottan, vágyakkal és reményekkel várták az 
ünnepeket. 
A decemberi várakozásban kaptuk az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
meglepetését ebben az évben is. Az adventi 
meseablakok idén is kinyíltak kicsik és nagyok 
számára egyaránt. Hetente izgatottan vártuk, 
hogy az ablakokban milyen általunk kedvelt 
mesék, regények jelennek meg. Csak ámultunk 
és néztük az igényes munkákat. Elvesztünk a 
csodás részletekben és nem győztük hallgatni 
a gyerekeket, a mesékhez kapcsolódó 
élményeiket, kedvenc részeiket, imádott 
mesehősük történeteit. 
Amikor az utolsó ablak is kinyílt a szemünk 
előtt, nem is volt kérdés, hogy papírt és 

ceruzát ragadva az egész osztály egy 
emberként mutatja meg, mit szeret ezekben a 
mesékben a legjobban. Így jött az ötlet, hogy 
a mesélő nagymama minden 1.d osztályos 
meseélményét egyszerre jeleníti meg. Az 
alkotás, a színek, a képek, a tárgyak, a jelképek, 
a szereplők, a történet magával ragadott 
mindenkit. Pillanatok alatt megelevenedett 
előttünk a Kiskakas és a gyémánt félkrajcárja, 
Micimackó, Rumini, vagy éppen Mazsola és 
Tádé. A rajzok és történetek által közösséget is 
formáltunk, mi így, egységben mutattuk meg a 
közös mesevilágunkat.
Ezúton is nagyon köszönjük az élményt az 
Öregiskolának, Bércesné Erikának pedig 
gyönyörű munkáit. 
Reméljük ez a hagyomány a jövőben is 
folytatódik, mert mi biztosan ott fogunk 
várakozni idén is az ablakok előtt.

Kőszegi-Kovács Noémi

Nagykovácsi Általános Iskola hírei
A magyar kultúra napja
Hosszú évek óta szép hagyomány iskolánkban, 
hogy műsorral, közös szavalással ünnepeljük a 
Himnusz születését.
Az idén az iskolarádión keresztül idéztük meg 
Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc remekművét 
Gárdonyi Géza és Batta András írásainak 
segítségével. Talán nem mindenki ismeri 
Gárdonyi Géza elbeszélését a Himnusz 
megzenésítéséről, melyet az írónak maga Erkel 
Ferenc mondott tollba.
Dr. Batta András zenetörténész A Himnusz 
regényes történet címmel közölt írásából 
idéztünk rendkívül értékes gondolatokat. 
Reméljük, hogy sikerült néhány emelkedett 
percben a gyerekek szívében erősíteni a büszke 
érzést, hogy jó magyarnak lenni.
Az írásokat Bárány Judit és Kakukné L. Emília 
olvasta fel a diákoknak, amelyekből az alábbi 
sorokban adunk egy kis ízelítőt:
Egy kis ízelítő az elhangzottakból:
„Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy 
is kellene azt a Himnuszt megcsinálni? 
Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint 
gondolkodok. És amint így elgondolkozom, 
eszembe jut az én első mesteremnek a szava, 
aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, 
mikor valami szent zenét komponálsz, mindig 
a harangok szava jusson először eszedbe. És 
ott a szoba csöndességében megzendülnek 

az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat 
száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és 
hang hang után olvad. Egy óra nem telik belé, 
megvan a Himnusz, úgy amint ma ismeri. 
Akkorra már visszajött Bartay is. Eljátszottam 
neki. Szépnek mondotta. Hazamegyek. Leírom 
zenekarra. Másnap benyújtom.” – Gárdonyi 
Géza
„Aligha írhatta volna Kölcsey Ferencnél 
alkalmasabb költő a Himnuszt. Nem azért, 
mert a nagyok között ő volt a legnagyobb, 
hanem azért, mert ő volt a legesendőbb. A 
Himnusz ugyanis borús ének. („Vár állott, most 
kőhalom”), amelyre az átokkal terhelt magyar 
sors vet árnyékot. (S, ah szabadság nem virúl/ 
A holtnak véréből), s marad a könyörgés:” Isten, 
áldd meg a magyart”.
Mintha Kölcsey – ősi családja révén, amelyet 
a honfoglalásig vezetett vissza – csekei 
magányában maga élte volna meg 
a magyar nép zivataros századait.” 
Magyarsága Debrecenben pallérozódott 
református tudattal, örökös magányát a 
korai árvaság tragédiája alapozta meg, 
amihez maradandó nyomot hagyó 
gyerekkori betegség társult. Kölcsey 
nem volt hősi alkat. De a hatalom 
rá is gyanakodott, mert a gondolat 
veszélyes fegyverét forgatta az irodalom 
csataterén. Pajzsán a magyar nyelv 
nemzetformáló angyalát hordta.” –  
Dr. Batta András

E-Hód informatikai verseny
4-8. évfolyamos osztályaink idén is részt 
vettek a Bebras: Nemzetközi informatikai és 
számítógép-készség versenyen. Tanulóinknak 
november második hetében tanórai keretben 
kellett önállóan megoldaniuk egy online 
feladatsort, melynek célja, hogy megmutassa 
az informatika területének sokszínűségét, 
felhasználási lehetőségeit és területeit.
A tavalyi évekhez hasonlóan diákjaink most is 
igen sikeresen szerepeltek:
Kishód kategória (4. évfolyam – 1290 résztvevő):
Győrffy Levente 4.b (iskolai helyezés: 1., országos 
helyezés: 1.), Csengeri Noémi 4.a (2., 3.), Pethő 
Adél 4.a (2., 3.), Andersen-Soós Anna 4.c (3., 9.), 
Csapai Lola 4.c (3., 9.), Kőszegi Kende 4.c (3., 9.), 
Tasnádi Dávid 4.a (4., 11.), Horváth Zoltán 4.a (5., 
13.), Schmidtmayer Flóra 4.b (6., 17.), Mihálovits 
Maja 4.a (6., 17), Király Pál András 4.b (6., 17.), 
Wang Tianyuan 4.a (7., 20.),  Váczi Réka 4.c (8., 
23.), Golda Máté 4.c (8., 23.), Barna Laura 4.b (9., 
25.), Bolváry Franciska 4.b (10., 30.), Pesei Szille 4.a 
(10., 30.), Benkő Barna 4.a (10., 30.)
Benjamin kategória (5-6. évfolyam – 7066 
résztvevő):
Bielik-Jászai Zsombor 6.a (1., 4.), Láng Terézia 
6.c (1., 4.), Kóka Ádám 6.a (2., 9.), Móricz Luca 6.c 
(2., 9.), Moravszki Bálint 6.a (3., 13.), Takács-Bajay 
Fruzsina 6.a (3., 13.), Bartók Milán 6.b (3., 13.)
Kadét kategória (7-8. évfolyam – 7640 résztvevő):
Telek Csongor 7.b (1., 25.), Bátora Zsombor 7.a (2., 
29.), Illés Medárd 7.a (2., 29.), Torvaji Kinga 8.c (3., 
32.)
Gratulálunk!

Balássy Dávid tanító, informatikatanár 
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Környezetóra  
a Nagykovácsi Lovastanyán
Kihasználva falunk jó adottságait, és mivel 4. 
osztályban környezetismeretből az „Állatok 
a környezetünkben” témakörön belül a ló 
volt a téma, bekéredzkedtünk a Nagykovácsi 
Lovastanyára. 
Megbeszélve az „állatbarát” viselkedést, 
hanghordozást, lopakodtunk a karámban 
lévő lovak felé, akik már kihegyezett füllel 
várták érkezésünket. A csípős hideg ragyogó 
napsütéssel kedvezett nekünk, és a gyerekek 
szemtől szemben állhattak a „tananyaggal”. 
Több tucat lovat figyelhettünk meg, felidéztük 
a tanultakat, és csoportokban félrevonulhattak 
a diákok egy előre elkészített kvízt kitölteni, 
amely a lovakról szólt. A kvíz megoldásainak 
közös megbeszélése után barátkoztunk még 
az állatokkal, ki-ki megkereste kedvencét, amin 
lovagolni is szokott. A bátrabbak és gyakorlottak 
megmutatták társaiknak, hogyan kell kézből 
almával etetni, répával kínálni a lovakat. 

A személyes találkozás élményszerűvé tette 
az órát, a visszaúton lovas történetekkel 
szórakoztatták egymást a 4.c osztályos 
gyerekek.
Másnap a kisebb lovardába látogatott el 
a 4.b osztály, akik hasonló élményekkel, 
tapasztalaton alapuló tudással tértek vissza az 
iskolába. 
Szerencsések vagyunk, hogy ebben a faluban 
élhetünk, hiszen körülvesz minket a természet, 
ami rengeteg személyes tapasztalást, 
kapcsolatot, élményt tud adni nekünk, ha mi 
erre kellően nyitottak vagyunk! 

Kuti Tünde , a 4.c osztály osztályfőnöke

Évek óta problémát okozott a tanári 
elhasználódott padlózata. A valószínűleg 
eredeti linóleum több helyen kilyukadt, 

balesetveszélyessé vált. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy az Érdi Tankerületi Központ 

jóváhagyta a kérésünket a felújításra.  
A téli szünet ideje alatt, még karácsony 

előtt elkészült az új vinyl borítással a tanári 
padlózata. A szép, esztétikus tanárit örömmel 

és köszönettel fogadták a pedagógusok.

Bajzi Feri bácsi januárban ünnepelte 90. születésnapját, amelynek 
alkalmából Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony személyesen 
köszöntötte őt (természetesen a járványügyi előírások betartásával). 
Átadta az Önkormányzat ajándékát, valamint Orbán Viktor miniszterelnök 
úr Emléklapját. 

Feri bácsi szerető családja körében mesélt életéről, Nagykovácsi 
történetéről. Édesapja, Gróf Tisza István birtokán vadőrként dolgozott. 
Édesanyja három gyermeket nevelt, nagy szeretetben és fegyelemben. 
Gyermekkorát a Júlia-majorban töltötte, ott 14 évig éltek. Onnan járt 
minden nap gyalog Nagykovácsiba, az Öregiskolába. 1956-ban kötött 
házasságot feleségével, majd 1957-ben született fia, Ferenc. Ő és menye az, 
akik naponta gondoskodnak róla, látogatják, segítik őt, amiben szükséges. 
Két unokája van, Tamás és Rita. Feri bácsi nagy lelkesedéssel mesélt Hanna 
nevű dédunokájáról, aki 2020. december 19-én érkezett a Bajzi családba. 
Sajnos felesége ennek az örömnek már nem lehetett a részese, mivel 2015-
ben, betegség következtében elhunyt. Feri bácsi izgatottan várja a nyarat, 
amikor végre majd személyesen is megölelheti dédunokáját. 
Beszélt veszélyes és felelősségteljes munkájáról, a bányászatról, hiszen 
bányászként dolgozott évtizedekig. A hosszú élet titkát is a sok fizikai 
munkában látja és az egészséges életmódban. Példakánt elmondta, hogy 
soha nem dohányzott és alkoholt is csak ritkán, kis mértékben fogyasztott. 
Manapság mindennapjait tavasztól őszig szereti a kertben tölteni, 
családjától kapott kedvenc foteljában üldögélve figyelni a madarakat és 
az utcán lévő tulipánfáját csodálni virágzáskor. A boldogság számára a 
családot jelenti és fontosnak tartja, hogy embertársainkat tiszteljük és 
szeressük, legyünk őszinték egymással, de ne bánsuk a másikat. 
Látogatásunk végén szájharmonikán játszott el néhány ismert dalt, amely 
tudására a családja számára is csak néhány éve derült fény. Végezetül 
elénekelte a Bányász himnuszt, miközben a meghatottságtól nemcsak 
neki, hanem nekünk is könnyek szöktek a szemünkbe.
Távozásunk előtt megcsodálhattuk a bányászemlékekből összeállított 
fényképgyűjteményt, aminek kapcsán polgármester asszony és Feri 
bácsi együtt elevenítették fel a Bányászemlékmű megvalósulásának 
előzményeit. Feri bácsi kitartó kezdeményezésének köszönhető a Kolozsvár 
téren felállított Bányászemlékmű, hiszen az elmúlt években többször is járt 
fogadóórán ebben az ügyben polgármester asszonynál, míg végül 2019-
ben megvalósulhatott Feri bácsi álma, a falu központjában egy bányász 
emlékhely. 
Kívánunk Feri bácsinak sok erőt, jó egészséget és mindenek felett jó 
szerencsét!

Szépkorú köszöntés
Martinek Zsuzsa polgármesteri asszisztens

Megszépült a tanári
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Legtöbbet kölcsönzött könyveink,  
a 2020-as év kedvencei
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella
Eltelt egy naptári év, lassan itt az ideje a könyvtári statisztika elkészíté-
sének, az összesítéseknek. Bár a hivatalos könyvtári statisztika nem kéri 
a sikerlistás könyveket, nagyon kíváncsiak voltunk Nagykovácsiban, a mi 
olvasóink mely könyveket kölcsönözték ki leggyakrabban. Itt olvasható 
a végeredmény három kategória szerint: mese, ifjúsági könyvek, illetve 
felnőtt irodalom. 
Mese:

1.  Bartos Erika: Anna, Peti, Gergő könyvek
2.  Berg Judit: Tündérnaptár, Két kis dínó sorozat
3.  Bartos Erika: Bogyó és Babóca sorozat
4.  Julia Donaldson könyvei 
5.  S. Nordquist: Pettson és Findusz történetei

Ifjúsági:
1.  J.K.Rowling: Harry Potter kötetek 
2.  Berg Judit: Rumini sorozat
3.  Geronimo és Tea Stilton könyvei
4.  M. Auer: Mágikus állatok iskolája összes része
5.  R. Riordan: Percy Jackson sorozat

Felnőtt:
1.  Lucinda Riley: A hét nővér sorozat
2.  Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors 
3.  D. Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
4.  Grecsó Krisztián: Vera
5.  Náray Tamás: Zarah I-II-III.

Hogyan működik jelenleg  
a könyvtári kölcsönzés?
Illés Gabriella – Magyar Judit 
A múlt év novembere óta Könyvtárunkban „ablakos nyitvatartás” folyik. Ez 
azt jelenti, hogy egy átvételi ponton – jelen esetben a belső udvarra nyíló 
ablakban – vehetik át Olvasóink az előre megrendelt könyvcsomagokat. 
Ez az egyszerű cselekedet azonban összetett lépések sorát rejti magában. 
Sok Olvasó könnyedén veszi az akadályokat: katalógust böngész, kivá- 
lasztja a neki tetsző könyvet, e-mailt ír nekünk vagy telefonál, és a meg- 
adott időben megjelenik az ablaknál, de azért vannak a folyamatnak kri- 
tikus pontjai, ahol elkél a segítség.
A megújult honlapunkon, az oregiskola.hu oldalon a Könyvtár fül alatt 
található katalógust sajnos valóban nem könnyű használni. Az a lényeg, 
hogy ha egy könyvet keresünk, a saját adatainkat NEM kell kitölteni, elég 
a szerző VAGY cím rubrikába írni. Pl. Szerző: Berg Judit, VAGY cím: Rumini. 
Ezután juttassák el nekünk a kiválasztott könyvek címét a konyvtar@
nagykovacsi.hu e-mail-címre. Ezeket mi napközben összegyűjtjük a 
polcokról, egy-egy olvasó nevére felcímkézve kupacokba rakjuk, és be- 
vezetjük a könyvtári kölcsönzőrendszerbe. Ezután értesítjük azt, aki kérte, 
hogy jöhet érte, átveheti a megadott időben az ablaknál. Ha épp nincs 
bent az adott dokumentum a Könyvtárban, előjegyzést veszünk föl rá, és 
ha beérkezett, e-mailben vagy telefonon értesítjük Olvasóinkat, illetve ha 
már letelt az egy hónapos kölcsönzési idő, telefonon vagy e-mailben visz- 
szakérjük a könyveket, hiszen más is várja. 
Görgényi Gábor kollégánk segítségével beindult a Könyvfutár szolgálta-
tásunk, időseknek, kismamáknak ki is visszük az olvasnivalót. 
Továbbra is várjuk kérdéseiket, kéréseiket, keressenek minket bátran!

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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Bezárt ajtók mögött is tevékeny, Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg, érdeklődtünk, 
hogy telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot, vannak-e új alkotásaik, előadásaik, ötleteik. Művészbejáró 9.

Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

SOMOGYI EMESE szobrászművész 
Karantén.?!:;+-()/= 
Hogy hogyan éltem, élem meg 
művészként a karantént?
Mint sok mindenkinek, nekem is ho- 
zott a mindennapjaimba sok új, pozitív 
és negatív kihívást. Még márciusban, 
amikor mindenkit otthonmaradásra 
szólítottak fel nemcsak a három gyer- 
mekemnek és a férjemnek kellett itt- 
hon maradnia, hanem az édesanyám 
is, két hónapot nálunk lábadozott. 
Vagyis elkezdődött a végeláthatat-
lan „menza” feladat. És ez a mostani 
november óta tartó bezárásnál sincs 
másként, csak az édesanyám szeren- 
csére felgyógyult és hazaköltözött, de 
lett egy kutyusunk. Emellett egy Kato-
likus Gimnáziumban is tanítok hetente 

két napot rajzot és technikát, vagyis át kellett állnom az online oktatásra. 
Újabb és újabb feladatokat dolgoztam ki a tanítványaimnak, amit aztán 
le is kellett ellenőriznem és osztályoznom. (Több, mint 210 tanítványom 
van.) Meg hát a Karitász feladatok, ahol ebben a nehéz időszakban még 
több rászoruló került a látóterünkbe. Őket sem lehetett-lehet elfelejteni.
Nahát mindezek után jöhetett csak a művészet, a szerelem, az alázat, 

a múzsa. A műterem hívogató 
magánya, ahol a gondolatok rob-
bantak és robbannak a fejemben, 
a zsigereimben. Próbáltam és a mai 
napig próbálok időt lopni rá a min-
dennapokban. Ha nem zárom ma- 
gamra az ajtót, bejönnek, kérdezik 
mikor lesz ebéd? Mit lehet enni? 
Végeztem a tanulással, nem kártyá-
zunk?... De ennek ellenére születtek 
új munkáim. És folyamatosan dolgozom valamin. Nyughatatlanul kínoz- 
nak a gondolatok, az ujjaim pörögnek, és munkára serkentenek. Vagyis a 
múzsa kiköveteli magának az időt, nem engedi, hogy elfelejtsem mire szü- 
lettem, alkotni, alkotni, alkotni zakatol a fejemben.
Remélem, egyszer itt Nagykovácsiban is meg tudom majd mutatni a  
szobraimat.

Jégbe zárt koreográfia 2020

Kiürülés 2020 1.
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Nagykovácsiban, az Adventi Hétvégék rendezvényein már hosszú évek 
óta hagyomány, hogy a helyi művészek, művésztanárok és növendékeik 
megajándékozzák településünket egy koncerttel. A szép adventi és kará- 
csonyi dallamokon kívül szívet melengető versek és mesék is elhangoznak 
ilyenkor a római katolikus templom falai között.
2020-ban az Adventi Hétvégék rendezvényei sajnos elmaradtak. A meg-
változott körülményekhez alkalmazkodva, csak egy lehetőség maradt: 
az előadások külön beosztás szerinti, hallgatóság nélküli, a járványügyi 
előírásoknak megfelelő körülmények közti rögzítése az Öregiskola zárt 
kapui mögött, majd csokorba foglalása.
Az Öregiskola munkatársai nevében, ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani minden kedves közreműködőnek, akik a szokásostól eltérő mó-
don, de a szokásos szeretettel készültek az Öregiskolában felvett, Kará- 
csonyi koncerttel Nagykovácsi lakosai számára meghitté tenni az ünnepi 
hangulatot.
Tanband – Mészáros Ildikó – ének, Kuti Tünde – ének, Tegzes Endre – gi-
tár, ének, Ormay Csaba – gitár, ének, Jakab András – basszusgitár, Görgé-
nyi Gábor – dob, ritmushangszerek
Mészáros Zsuzsanna Marge énekes
A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti iskola művésztanárai és növendékei
Gáspár Kornélia fuvolaművész, Dudinszky Nóra fuvolaművész, Wambach 
Krisztina zongoraművész, Lorenz Dávid gitárművész, Hórvölgyi Péter 
gitárművész
Erdős Kata Édua fuvola, Tory Eszter fuvola, Tory Anna zongora, Vajay Bog-
lárka zongora, Vajay Mónika zongora, Vajay Nóra fuvola

Varga Tamás színművész
Hegedűs Gönczy Katalin zongoraművész, Bertalan Örs hegedű- és 
brácsaművész, Bertalan Csongor cselló
Nagykovácsi Muzsikások – Vekerdi Mónika ének és mese, Bertalan Örs 
hegedű, Déri Gábor nagybőgő, Farkass Gábor brácsa
Becze Gábor nagybőgő, Diószeghy Tünde ének
Varga István csellóművész, Varga Oszkár hegedűművész
Linum Vocal – Fazekas Ágnes karvezető
Bajári Lilla, Bátori Erika, Diószeghy Tünde, Fazekas Gyöngyös, Henn Orso- 
lya, Herczeg-Keller Ágnes, Jani Ágnes, Kriskó Veronika, Kuti Tünde, Laskó 
Judit, Mészáros Zsuzsanna, Szelényi Nóra, Vesmás-Lenti Laura
Ahhoz, hogy az online koncert létrejöhessen, most különösen nagy 
szükségünk volt Koszec Gyula operatőri és Görgényi Gábor technikusi 
munkájára is!
Az Öregiskola csatornáján még folyamatosan elérhető a koncert:
https://www.youtube.com/channel/UCVspcf13YzxaOj9piF6SeOA

„Harang csendül...” 
Diószeghy Tünde 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Nagykovácsi fő utcáján egy réges-régi 
épület, melyet a helyiek csak Öregiskolaként emlegettek. Természetesen 
nem véletlenül hívták iskolának ezt a napsugaras kapus házikót! Hosszú 
éveken keresztül tanulták itt a betűvetést a nagykovácsi gyerekek! Aztán 
ezek az idők is elmúltak, és elhagyatottá vált az épület, és várta, hogy 
romos termei újra élettel telhessenek meg. 2006-ban aztán felébredt 
Csipkerózsika-álmából, és alig hitt tulajdon szemeinek, akarom mondani 
ablakainak: a valamikori tornatermét könyvek „foglalták el”, tantermei-
ben pedig idővel kiállítások, előadások, csoportfoglalkozások váltották 
egymást. Kapuján naponta számtalan kicsi és nagy nagykovácsi lakos 
ment át, egészen a 2020-as esztendőig, amikor is olyan veszedelem jött 
erre a világra, ami miatt többször, – hosszú hetekre, hónapokra – be kel-
lett zárni ezeket a kapukat is. Kívül rekedt hát mindennemű látogató, csak 
a mesék, és hőseik maradtak a falakon belül! Ők viszont advent idején már 
nagyon szerették volna megmutatni magukat, így az ablakokba költöztek!
Ne szaladjunk azért ennyire előre a történetben, ugyanis először ki kellett 
választani az Öregiskola könyvtárának sok ezer történetéből azt a négyet, 
amelyik 2020-ban a négy ablakba kerülhet. A könyvtár munkatársai úgy 
gondolták, hogy azok a mesék nyerhetnek nyilvánosságot, amelyek meg-
felelnek a valami régi, valami új, valami magyar és valami nemzetközi ki-

tételnek. Hosszas töprengés után megszületett a négyes lista, de mit sem 
ér a gondolat, ha nincs, aki ügyes kezeivel megvalósítja azt! Szerencsére 
szíves örömest elvállalta ezt a feladatot a mi Erikánk (Bérces Gáborné), aki 
azon nyomban megtervezte, majd megfestette, megvarrta, összeragasz-
totta, összerendezte az Öregiskola ablakaihoz illő mesés jeleneteket.
A meggyújtott adventi gyertyák számával együtt nőtt hétről hétre a Kos-
suth utcai ablakok lakóinak a száma, az arra járó gyerekek és szüleik nagy 
örömére. A vállalkozó kedvűek próbára is tehették magukat, és a Face-
book-on megválaszolhatták azt a kérdésünket, hogy melyik figurát rejti 
az adott heti ablak. Négy hét, négy ablak, négy kérdés, négy megfejtés és 
végül négy jutalomkönyv! A szerencsés megfejtők: Csengeri Tímea, Tóth 
Ildikó, Schelcz Anita és Csémi Andrea egy-egy mesekönyvvel, és egy 
egy évre szóló díjmentes könyvtárhasználati lehetőséggel lettek gazda- 
gabbak. (Nagyon várjuk már, hogy személyesen is köszönthessük új tag-
jainkat az intézmény falain BELÜL.)
Mire történetünk az olvasók kezébe kerül, az Öregiskola ablakaiból már 
máshová költöznek a mesehősök, így bátran elárulhatjuk, hogy kikkel 
találkozhattak a felénk járók: Mazsolával, Ruminivel, Micimackóval és a 
gyémánt félkrajcárt megtaláló kiskakas-
sal. Annak érdekében, hogy maradandó 
legyen az élmény, arra kértük a gye- 
rekeket, hogy rajzolják le, hogy a négy 
mese közül nekik melyik a kedvencük. A 
rajzok folyamatosan érkeznek a napsuga-
ras kapu postaládájába, és amint azt a 
körülmények lehetővé teszik, egy kiállí-
táson a nagyközönség is megcsodálhatja 
őket.
Történetünk jövő havi folytatásában arról 
is beszámolhatunk majd, hogy kik kapták 
meg a rajzpályázat különféle díjait, és ta-
lán esik néhány szó arról is, hogy húsvétra 
mit tervezünk. Így volt, ilyen volt, ez egy 
ilyen mese volt!

Valami régi, valami új, valami magyar, valami nemzetközi
Az Öregiskola adventi meseablakai
Dienes Beáta
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Szent Sebestyén, a vértanú
A szentek római naptára január 20-án emlékezik meg Szent Sebestyénről. 
A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tarto-
zott. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más, embereket vagy 
állatokat pusztító, járvány idején. 288-ban született. A császári gárda 
tisztje volt. Diocletianus és Maximianus császár nagyra becsülte, és köz-
vetlen környezetébe rendelte. Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt 
és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. Nem véletlenül lett 
Szent Sebestyén a bajok, vészek, a halálos pestis ellen védő szent, az első 
„halálra” nyilazása után újra nagy szenvedéseket kellett kiállnia. A vértanú 
szentek sorsában sem gyakori, hogy kétszeri kínhalál tartozik a legendás 
életükhöz. Sebestyén sajátos sorsa példázat arra is, hogy az erős hit ho- 
gyan tesz minden földi szenvedés elviselésére képessé. (...) A szent sorsa a 
keresztények feltámadásban vetett hitét is erősíti. 
Hogyan kapcsolódik Szent Sebestyén, a szent példázata 
Nagykovácsihoz?
A falu keleti kapujában a nyolcvanas évek végén – kilencvenes évek ele-
jén épült, a kezdetben ún. Újtelep néven emlegetett településrészünk, 
mai elnevezése Sebestyén-domb. Nevét a jellegtelen Újtelep elnevezést 
követően a településrész nyugati határában lévő, a Teleki–Tisza-kastély 
mellett, a park kerítésén kívül lévő Sebestyén-kápolnáról kapta. A kastély 
közelsége miatt feltételezhetnénk, hogy a kápolna a kastélyhoz tartozó, 
családi kápolna lenne. A kápolna azonban korábban épült, mint a kastély, 
a kastélyhoz tulajdonképpen nincsen köze. Érdekessége, hogy az 1746-
ban felszentelt római katolikus templom előtt épült, korábbi szakrális he-
lye a településnek, 1738-ben szentelték fel. A Szt. Sebestyén-kápolnát a 
hívek 1738-ban állították a pestisbetegség elleni védőszentként tisztelt 
mártír tiszteletére. Az urasági park határán álló kápolnát 1738. szeptem-
ber 17-én Pelzl József plébános szentelte fel. 
1737-ben pestisjárvány érte el a falut, a környező településekkel ha- 
sonlóan. (Sok helyen kolerajárványként említik ezt a járványt, de a járvány-
történeti tanulmányok szerint, ez a járvány pestis volt.) Napjainkban, egy 
pandémia idején más érdeklődéssel és más érzékenységgel fordulunk az 
1737-ben történt események felé. Bár 1738 szeptemberében felszente-
lik a kápolnát, igazándiból a térséget és Magyarország több tájegységét 
érintő pestisjárványt 1937 és 40 között tartják nyilván.
A pestist, ahogy emlegették a „dögvészt”, a „fekete halált” 1849-ig gya-
korlatilag nem tudták gyógyítani. A kór cseppfertőzéssel terjedt, lap-
pangási ideje pár órától maximum egy hétig terjedt. A betegek 50- 
80%-a halt meg. Nagy szenvedések, a tiszta tudat elvesztése, hallu-
cinációk, elborzasztó bőrtünetek jártak a betegséggel. Teljes izoláció, 
kiközösítés, települési szinten járó karantén járt. A karantén elhagyása 
halálbüntetéssel fenyegetett. (...)
1737-ben (1737-1739) Óbuda, Budaörs, Hidegkút lakossága túlnyomó 
része áldozatul esett a járványnak. Zsámbékon szintén a lakosság na- 
gyobbik fele, 828 ember halt meg a források szerint, az akkori zsámbéki 
lakosságszámot 1500 főre teszik. Pestis-oszlopok, pestis-kápolnák emelé-
sével hálálták meg a túlélők a ragály elmúltát, a felszabadulást. Ilyeneket 
láthatunk szerte az országban, így Zsámbékon is. A Szent Sebestyén-

kápolna is egy ilyen pestis-kápolna, a fa-
luban pestisoszlopról nem tudunk. Csak 
feltételezhetjük, hogy a korai, 38-as 
szentelés arról árulkodik, hogy Nagyko-
vácsiban gyorsan levonult a járvány, 
mert Zsámbékon 1740 a szentelés éve. 
Zsámbékon kívül a közelben Telkiben 
is van pestisoszlop. A környéken talán a 
legszebb ilyenféle emlékmű Szentendre 
főterén áll, ez 1763-ból való. A szent- 
endrei pestisoszlop a ragály elkerülése 
feletti örömben keletkezett, talán ezért 
a viszonylagos kései keltezése. (...)
1740-ben egy vármegyei körlevél 
tudatja a zárlatok teljes feloldását.  

A főszolgabíró így köszöntötte a megyegyűlés résztvevőit: „Hogy az Úr 
azon dögletes nyavalyábúl kendtek tisztulását megengedte, legyen 
áldott szent neve.” Sajnos korai volt az öröm, Budán újabb fertőzések 
lettek, de ezek mértéke már nem érte el a korábbi hullámok erősségét.
Nagykovácsi, tehát 1738-ban pestis kápolnát szentelt, Szent Sebestyén 
tiszteletére. Ahhoz, hogy a baj mértékét el tudjuk képzelni, jegyezzük 
meg, hogy a lakatlan település 1700 körül települt be újra, német te- 
lepesekkel. 1715-ben 20 adóköteles háztartást tartanak nyilván, 1720-ban 
39-et. 1737-ben több forrás, bár egymásból görgetve, 600 halottat jegyez 
föl. A környékbeli veszteségeket nézve, ez a szám túlzónak tűnik, ezek  
Dr. Borovszky adatai (ezt veszi át Dr. Szabolcsi, Dr. Jablonkay, Szatmári is), 
de ha más számok érvényét látjuk később hitelesnek, akkor is biztosak le-
hetünk, hogy nagy pusztítást jelentett a pestis a faluban. 1744-ben 718 fő 
a község lakossága, 1770-re 1022 fő (Szatmári), ezekhez képest a hatszáz 
fő elvesztése szinte értelmezhetetlen adatnak tűnik. (Támpontként 2018-
ban 56, 2020-ban 44 temetés volt Nagykovácsiban.) 
Felmerülhet kérdésként azonban, vajon a Sebestyén-kápolna körül 
működött-e a falu pestis temetője. Többnyire a pestis temetőket a ko-
rábbi temetőktől elkülönített helyen nyitották, ott a családi-közösségi bú- 
csúnak nem volt helye, hanem egy speciális különítmény, feltételezetten 
minden szakralitást nélkülözve temette el a halottakat, tartva a további 
fertőzésektől. Bonomy Jenő Die Pest im Ofner Bergland című 1941-ben írt 
tanulmányában 1739-ben 40 nagykovácsi, pestisben meghalt áldozatot 
jelez, név szerint adatokkal. A tanulmányban akadtunk nyomára annak az 
utalásnak, amely egy plébániai kéziratra mutat, mely szerint a Sebestyén-
kápolna körül volt a község pestis temetője. (...)
1742. december 8-án tették le a katolikus templom alapkövét, néhány 
évvel a rettenetes járvány után, 1746-ban, a temető közepén elkészült 
a templom, az Isten Háza. Azt kell higgyük, itt lehetett a „természetes” 
temető, hiszen akkor már negyven év is eltelt a  telepesek ideérkezése óta, 
így erre szükség volt korábban is.
A nagykovácsi római katolikus templomban a főoltáron a négy szobor 
közül, a bal oldalon, olvasási sorrendben, első helyen Szent Sebestyén áll. 
A templom különleges védőszentjei: Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent 
Flórián és Szent Lénárd lettek. 
A mai napig, ha erre időt szánunk, a templomban Szent Sebestyén összes 
attribútumával fogad minket. Hasonlóan, nem kizárólag Szent Sebestyén 
ünnepén, hanem minden nap, a falu elején, a kis kápolnában Vladár 
Csaba képzőművész festményeinek segít-
ségével, az 1994-ben, a Nagykovácsi Polgári 
Egylet segítségével felújított kápolnában, vagy 
egyszerűen Kápolna-kert padjain visszagon-
dolhatunk mindezen fent említett gondola-
tokra, eleink a ragálytól való szabadulás utáni 
hálaadó törekvésére, amelyhez – soha nem 
gondoltuk volna – oly szívesen csatlakoznánk 
2021-ben, amint csak lehet.
A felhasznált irodalom és a cikk bővebb 
változata elérhető a Nagykovácsi Krónika 
oldalain: http://www.nagykovacsikronika.
hu/2021/01/20/szent-sebestyen-a-pestisek-
jarvanyok-vedoszentje/

Nagykovácsi járványtörténetéből  
Szent Sebestyén ünnepén
G. Furulyás Katalin

Szatmári Lajos: Régi- és új barázdák nyomában
Az 1737-ben épült Szt. Sebestyén kápolna  
fényképe 1974-ből
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

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

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

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

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-30-687-9758

Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521

Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

Háziorvosi Szolgálat  
rendelési ideje

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda: 11:00 – 15:00
 Csütörtök: 11:00 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 15:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 11:00 – 15:00
 Kedd: 11:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 12:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Kádár-Németh Krisztián 2021. február 18-23. 
között szabadság miatt nem rendel.

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

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

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

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

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

A rendelés előtti időben 7-8 óráig az aznap reggel 
rendelő orvos is ellátja az orvosi ügyeletet,  

telefonos hívásra!
PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:

február 5.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
február 12.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András 
február 19.   
  8–12-ig Dr. Koltay Angéla
február 26.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

Pénteki napokon reggel 7-8 óráig és 12-15 óráig 
terjedő időszakban az aznap rendelő orvos látja el  

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 
Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
       Rohály Ferenc rendőr törzszászlós 

Elérhetőségei: 
Tel.: +36/30-653-1317

 e-mail: bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Újszülöttek
December

András Bence, Kinga, Örs,  
Benedek, Anna Petra

Január
Matilda Maxima, Jolán, Janka

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk   

mindazoknak, akik édesanyám,  
özv. Koszec Gyuláné temetésén  

résztvettek, elkísérték Őt utolsó útjára.
Koszec Ildikó és családja

Halottaink
Koszec Gyuláné

sz. Muzslai Erzsébet (92) 
Tóth Sándorné

sz. Jakab Anna (81)



232021. február

Manapság mindannyiunk számára még 
fontosabb lett az egészség, a betegségek 
megelőzése. Ezért is kell egy olyan patika, 
ahova szívesen betérünk, ahol meghallgatják 
kérdéseinket, ahol segítenek eligazodni a 
gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, 
dermokozmetikumok és gyógyászati 
segédeszközök széles választékában. Ilyen hely 
a főutca közepén elhelyezkedő Cédrus Patika. 
E havi ismeretlen ismerősünk Zsigmondné 
Bartha Gabriella – a Cédrus Patika tulajdonosa.
Gabi vidéki lányként nevelkedett, így 
Nagykovácsi a szülővárosára emlékezteti. 

Gyógyszerész családból származik, így már gyermekként magába szívta a 
„vidéki patikus” szerepét, feladatát. Édesanyja mindig azon dolgozott, hogy 
segítse az emberek gyógyulását. Egy olyan közösségben nevelkedett, ahol 
az emberek számíthattak egymásra, ahol fontosak voltak az emberi értékek. 
2003-ban költöztek Nagykovácsiba, gyermekei már itt születtek. Mikor a 
gyerekek már nagyobbak lettek, ő is amellett döntött, hogy helyben szeretné 
megvalósítani álmát – egy saját patikát. 2012-ben kezdett dolgozni a Cédrus 
Patikában, ahol az akkori tulajdonos benne látta meg utódját. És Gabi tanult, 
ismerkedett, megtanulta kinek mi a panasza, mivel lehet a legjobban segíteni 
egy-egy betegségen. Ahogy azt a szülői házban tanulta, szeret segíteni, 
meghallgatni az embereket. Így ösztönösen édesanyja és előző főnökei 
nyomdokába lépett, és 2014-ben átvette a Cédrus Patika vezetését. 
A régi Cédrus egy nagyon jó hangulatú, parasztházból kialakított falusi kis 
patika volt. Azonban ahogy nőtt a település lakóinak száma, ahogy változtak 
a vásárlói igények, tudta változtatni kell. Egy új tágas, világos, kényelmesebb 
patikára vágyott, amit férje támogatásával meg is tudott valósítani. A kibővült 
tér és választék mellett megmaradt a mosolygós, szakértő kiszolgálás. 

Ő egy vérbeli gyógyszerész. Szereti a 
szakmáját, feladatának érzi, hogy segítsen 
az embereken. Ha egy délutáni séta során 
találkozik vásárlójával, akkor is szívesen 
ad szakmai tanácsokat. Fontosnak tartja, 
hogy most a pandémia idején még jobban 
odafigyeljen a betegekre, megválaszolja 
felmerülő kérdéseiket. Kollégáit is 
arra ösztönzi, hogy a patika családias 
hangulatban üzemeljen, hogy az emberek 
bizalommal forduljanak munkatársaihoz. 
A gyógyszerészekből és szakasszisztensekből álló kis csapat igyekszik a 
betegek kedvében járni, hiszen számukra a legfontosabb az elégedett 
vásárló, a gyógyult beteg. 
Mosolyogva mesélte el személyes történetét: „Pár éve mondta nekem egy 
idős néni, hosszas beszélgetés után, a patikában: Drága, maga már érti a 
mi nyelvünket. Már nem is gyüttment!” Ennél nagyobb elismerést nem is 
kaphatott volna. Mára már úgy érzi megtalálta a helyét itt Nagykovácsiban, 
és ugyan ezt kívánja minden itt lakónak és újonnan költözőnek. 

Ismeretlen ismerősök – Cédrus Patika
Szemesy Barbara – alpolgármester

Csapatunk 2018-ban alakult, idén januárban váltunk hivatalosan 
egyesületté. A klub azért jött létre, hogy azoknak a gyerekeknek is tudjon 
alternatívát ajánlani, akik a Magyarországon közkedvelt csapatsportokban 
(labdarúgás, kézilabda stb.) nem találják helyüket. Egy olyan csapatot 
akartunk felépíteni, amely nem pusztán egy sportegyesület, hanem a falu 
közösségi életének, jótékonysági eseményeinek szerves része. 
Az edzések magyarul és angolul folynak (igény esetén olaszul). Szerda 
este és szombat délelőtt a műfüves pályán várjuk szeretettel a csatlakozni 
kívánó fiúkat és lányokat 6-16 éves korig! 
Érdeklődni: Lloyd Gareth 
nagykovacsidragons@gmail.com 
06 30 356 7372 

Nagykovácsi Sárkányok 
Rögbi Klub



PiacOn Nagykovácsi
Február 13, 20, 27.
Március 13, 20, 27.
Április 10, 17, 24.

Május 8, 15, 22, 29.
Június 12, 19, 26.

Július 10, 17, 24, 31.
Augusztus 14, 21, 28.

Szeptember 11, 18, 25.
Október 9, 16, 23, 30.
November 13, 20, 27.
December 11, 18, 29.

Minden hétvégén részt vesznek a piacon :
CsikiBee... több, mint méz – termelői fajtamézek, virágpor, méhpempő, 
propolisz, Erdélyi receptúra alapján készült zakuszkák, valamint 
szörpök, lekvárok
BendőBarát – füstölt húsáru, sültek, hurkák, székely kolbász, szezonális 
kínálat (pl. grillkolbászok a nyári hónapokban)
ElBorádó – Kézműves sörök, hazai pincészetek kiváló borai
Gourmet&Delicious Manufaktúra – chili szószok, mártogatósok, 
lekvárok
Tiszaörsi Barázda – kecske- és tehéntejből készült finomságok
Kókai Istánné – zöldségek, gyümölcsök
Hridaya farm – organikus levesporok, fűszerkeverékek, lekvárok, 
szezonális zöldségek, gyümölcsök
Kópék műhely – kézműves kovászos kenyerek, pástétomok

Páros hétvégék (hónap  2.és 4. szombatja)
Menő-Jövő – olajos magvak, száraztészták, aszalványok
Szerilé – 100% magyar gyümölcslevek, aszalványok, befőttek
Mile Zsuzsi – kézműves textil táskák, uzsonnás csomagolók
Havonta egy alkalommal
Olivafarm – görög termelői olajbogyók, aszalt paradicsom, kapribogyó 
– (hónap 2. szombatja)
Becskei CsodaJó – hidegen sajtolt olajok, zöldségkrémek – (hónap 3. 
szombatja)

Érdemes követni facebook oldalunkat, mert a heti részvevőket mindig 
feltüntetem.
https://www.facebook.com/PiacOnNagykovacsi/

Termelő Gazdapiac
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében
Egykoron Nagykovácsi volt egyik éléskamrája a fővárosnak. Hetente 
jártak be az asszonyok, főleg tejtermékekkel, gyümölcsökkel tele 
kosaraikkal, karjukon, hátukon felpakolva, többnyire gyalogosan, a 
budai piacokra. Az „egykoron”, a XX. század első fele volt, mára már 
csak halvány emlék, írott-íratlan történelem. 
2011. évben született az ötlet, hogy a környékünkön már működő 
termelői gazdapiacok mintájára havonta legyen Nagykovácsiban 
is piac, az elérhető távolságban élő, illetve őstermelő gazdák 
meghívásával.

2021. évben piaci napok minden hónap első szombatján.

Február 6.
Március 6.
Április 3.
Május 1.
Június 5.
Július 3.

Augusztus 7.
Szeptember 4.

Október 2.
November 6.
December 4.

Piacnapok 2021


