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Halljuk napi szinten, így ehhez (is) hozzászoktunk. A folytonos rio-
gatások elijesztik vagy megijesztik az emberek jelentős részét, ahe-
lyett, hogy maguk mellé állítanák őket, így a rájuk zúduló, vészjósló 
figyelmeztetések özönében lassan-lassan immunissá válnak erre 
(is).
Nagy hiba. Mert mindeközben a Föld öt legmelegebb évét 2010 
után éltük át. 
A helyzet kezelése minden döntési szinten bonyolult, hiszen a klí-
mavédelem az egyik legmegosztóbb téma. Egymásnak feszülnek 
globális és lokális kérdések, kényelmi szempontok és környezet-
védelmi intézkedések. Ezt döntéshozóként Nagykovácsiban is ta-
pasztaljuk napi, heti szinten, hiszen az örök kérdés: tudatosan vagy 
kényelmesen? Könnyen belátható, hogy a kényelmi szempontok 
nem mindig a legjobb környezetvédelmi megoldásokat szülik.
A helyi környezetpolitikánkat az a gondolkodás határozza meg, 
hogy a problémák kezelése csak akkor lehetséges, ha az em-
berekben megvan a megfelelő motiváció. Következésképpen azt tartjuk felelős településvezetői 
magatartásnak, ha saját eszközeinkkel azon dolgozunk, hogy a lakosságban kialakulhasson és 
megerősödhessen a megfelelő motiváció.
A környezetvédelem jelentős anyagi ráfordítással jár, de nem minden pénzkérdés! Sokszor leginkább 
a klímacélokra történő fókuszálás kell hozzá.
Jó példa erre a Zöld Nagykovácsi program keretein belül elindított komposztálási akciónk. Olyan 
kezdeményezés ez, amely elérte a nagykovácsiak ingerküszöbét, és motivált partnereink a program-
ban. Ezzel az egyetlen lépéssel, a komposztálással 30 százalékkal csökkenthetjük a háztartási hulla-
dék mennyiségét. A lakosság motivációja minket is motivál, így jövő tavasszal folytatjuk, és újabb 
kedvezményes komposztláda beszerzési lehetőséget biztosítunk a helyi lakosoknak. Emellett hasonló 
akciót tervezünk esővízgyűjtő megoldásokra is. 
Ha környezetvédelemről van szó, nem elhanyagolható szempont a hely, ahol élünk. Az otthonunk 
formálja igényeinket, érzékenységünket is. Ezért van az, hogy Nagykovácsiban az erdő védelme ki- 
emelt figyelmet kap.
Az erdők terhelése közvetlenül hat környezetünk klimatikus viszonyaira, hiszen az illegális hulla-
déklerakás, a szemetelés azon túl, hogy borzalmas látvány, csökkenti a talaj termő- és vízmegtartó 
képességét. Meggyőződésem, hogy komoly létjogosultsága van a lokális kezdeményezéseknek, a 
civil önszerveződéseknek, ezért is értékes számomra minden helyi megmozdulás, kezdeményezés. 
Így a nemrégiben szervezett tavaszi nagytakarítás is, amikor többeknek fontos volt a szabadidejük 
terhére, hogy ne csak szűk környezetükben, hanem tágabb otthonukban is tevékenykedjenek, és 
velünk közösen szedték a szemetet. Csatlakozva a TeSzedd akcióhoz, az önkormányzat biztosította a 
zsákokat, kötözőket és kesztyűket, a NATÜ munkatársai pedig elszállították az összegyűjtött szemetet. 
Köszönöm itt is. Most is.
A környezetvédelemre stratégiai területként tekintünk Nagykovácsiban. Elkészült a Klímastratégia, 
amely az életminőségünket alapvetően meghatározó faktorokkal foglalkozik. Tavalyi rendezvé-

nyünkön például kialakítottunk egy úgy- 
nevezett KLÍMA-PONT-ot, ahol szakértők 
fogadták a klíma- és egészségvédelem 
iránt érdeklődőket. Sokat tanultunk 
a klíma- és egészségtudatos életmód 
összefüggéseiről.
Helyben legtöbbet azzal tudjuk tenni, 
hogy időt és energiát szánunk az efféle 
edukációra. 
A gyermekek környezettudatos neve- 
lése minden intézményünkben fon-
tos célkitűzés, ehhez járul hozzá az 
önkormányzat klímatudatosságot erősítő 
szemléletformáló kampányokkal. Az idei 
klímavédelmi rajz- és fotópályázaton több, 
mint 70 nagykovácsi gyerek vett részt. 
Ugyanebben a témában szervezett tanul-
mányi versenyben közel 300 gyerek volt 
aktív. Mindannyiuknak szívből gratulálok.
Ahhoz, hogy a környezeti problémákról 
való gondolkodás és cselekvés összhang-
ban legyen, ezt a munkát kell folytatnunk. 
Riogatás helyett azon dolgozunk, hogy a  
lakosság felkészültsége, ismerete, szándé- 
ka a zöld Nagykovácsi irányába haladjon.

Klímakatasztrófa
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Első komposztláda átvétele
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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; Méhes Erika mehes.erika@nagykovacsi.hu 110 mellék
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; Ebédidő: 12.00-13.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2021 decemberében beadott TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések 
– Kék infrastruktúra fejlesztés című sikeres pályázatnak köszönhetően, 
100%-os támogatással – 300 millió forintból valósul meg Nagykovácsi 
Zsíroshegyalja csapadékvízelvezetése. A fejlesztés a Vértes utca – 
Zsíroshegyi út – Turista út – Kálvária sétány által határolt területet fedi le.
A jelenlegi fejlesztési koncepció korszerű, hosszú távon fenntartható, 
környezetbarát műszaki megoldások alkalmazásával került kidolgozásra.
A Zsíroshegyalja településrész felszíne jellemzően déli irányban lejt, 
azonban esése változó, a beépítés következtében helyenként mélypontok 
alakultak ki. A településrész csapadékvíz-elvezetése jelenleg csak kis 
részben megoldott. Az elmúlt évtizedekben kiépült, több helyen murvás 
lakóutcákban jellemzően nincsenek vízelvezető árkok, a csapadékvíz az 
úttesten folyik le, a nagyobb lejtésű szakaszokon eróziót, a kisebb lejtésű 
helyeken, mélypontokon elöntést okozva, illetve hordalékot lerakva. 
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gerincét a Völgy utca – Gerecse 
utca – Erdősétány utca nyomvonalon vezető árkok alkotják. A rendszer 
érinti a Gerecse utca – Csille utca, a Kút köz – Kút utca és a Turista út 
vízelvezetését is. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer befogadója a 
Völgy utca végében induló vízmosás. 
A tervezés során a nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetése 
mellett törekedtünk a csapadékvíz jelentős részének helyben tartására 
is. Ennek érdekében a kisebb esésű árokszakaszok vízáteresztő kőmatrac 
burkolattal vagy burkolás nélkül kerülnek kialakításra, illetve a Völgy utca 
melletti vízmosásban szikkasztó tározó épül, melyek lehetővé teszik a 
csapadékvíz nagy részének a talajba szivárgását. 
A pályázat keretében megvalósuló I. ütem során, a Kút utca alsó szakaszán 
nyílt árok, a Bükk utca Szarvas utcai rávezetésénél zárt csapadékvíz 
csatorna és burkolat, a Szarvas utcában, a Turista útig az úttengelyben 
kialakított folyókával új burkolat, a Kút közben nyílt árok és csatorna, 
az Erdősétányon a Gerecse utca és a Turista út között zárt csapadékvíz 
csatorna, a Gerecse utcában, a játszótér két oldalán nyílt árok létesül a 
Völgy utcai vízmosásba vezetve.
A hegyvidéki területeken megoldásra kerülő vízelvezetési problémák 

nagyban segítik a település alsó részeinek vízelvezetését is. A napjainkban 
igen gyakori hirtelen lezúduló árvízszerű esők sokszor okoznak komoly 
károkat a település teljes területén. Így kijelenthető, hogy nemcsak a 
Zsíroshegyen élők tapasztalják majd a beruházás pozitív hatásait, hanem 
Nagykovácsi teljes lakosságának életkörülményei javulnak.
A támogatási szerződés hatályba lépett, a támogatási összeget a  
Magyar Államkincstár már folyósította, így megkezdődhet a vízügyi 
engedélyezési tervek készítése. 
Jelenleg az előkészítési munkálatok folynak, a kivitelezés várhatóan 2023 
tavaszán kezdődik. 

300 millió forintból valósul meg  
Zsíroshegyalja vízelvezetése
Szemesy Barbara – alpolgármester
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A Képviselő-testület április 12-én rendkívüli testületi ülést tartott, 
melynek egyetlen napirendje a „Felszíni csapadékvíz-elv. létesítmé-
nyek fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményé-
nek megállapítása volt. A testület megállapította, hogy a VIANOVA 87 
Közmű és Útépítő Zrt. ajánlata a jogszabályi feltételeknek nem felelt 
meg, a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlata érvényes, így az eljárás 
nyertese a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tevő STRABAG 
Általános Építő Kft. lett.
A Képviselő-testület április 21-én munkaterv szerinti rendes testületi ülést 
tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és 
véleményezték az előterjesztéseket.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtti szokásos 
tájékoztatása keretében ismertette a két ülés között eltelt időszak fonto- 
sabb történéseit.
Az Élhető települések-kékinfrastruktúra fejlesztés TOP Plusz pályáza-
ton az önkormányzat 300 millió Ft összegű forrást nyert a Zsíroshegyalja  
vízelvezetésének fejlesztésére. Másik jó hír, hogy a Belügyminisztérium vis 
maior pályázatán is eredményes volt az Önkormányzat és a helyreállítási 
munkákhoz 6 millió Ft összegű támogatásban részesül.
Több agglomerációs településhez hasonlóan, hozzánk is megérkezett a 
Kúria határozata, mely szerint a behajtási rendelet díjszabási rendelkezései 
hatálytalanná váltak. A település korlátozott forgalmú övezeteibe tovább- 
ra is szükséges a 7,5, illetve bizonyos szakaszokon a 3,5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművekre behajtási engedélyt kérni, azonban az eddig az 
utak karbantartására fordított díjtétel már nem kérhető. 
A Zöld Nagykovácsi kezdeményezés keretében az Önkormányzat kom- 
posztálási programot hirdetett, mivel szeretnénk ösztönözni a lakosságot a 
zöldhulladék hasznosítására. Reményeink szerint sokan élnek a kedvezmé-
nyes komposztláda vásárlási lehetőséggel, de emellett továbbra is bizto-
sított az ingyenes zöldhulladék szállítás, melyet a szolgáltató cég április 
30-án végez el. 
Hamarosan megkezdődnek az óvodai és bölcsődei beiratkozások. Az 
óvodába május 9. és 11. között, a bölcsődébe május 16. és 18. között lehet 
beiratkozni. Idei nevelési évben intézményeink már a remeteszőlősi gye- 
rekeket is fogadják.
Bemutatkozott a testület előtt Karajzné Illinger Enikő a Településüzemelte-
tési, Beruházási és Pályázati Osztály új vezetője, aki csak vezetői tisztségé-
ben új, mivel több éve lelkes és elhivatott munkatársa hivatalunknak.
A Képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján a 
belső ellenőrzési feladatok elvégzése 2021-ben megtörtént. A belső 
ellenőrzési összefoglaló jelentést a belső ellenőrzési vezető elkészítette, az 
előterjesztés ismertetését követően a Képviselő-testület az Önkormányzat 
intézményeinél, valamint a Polgármesteri Hivatalban 2021. évben elvégzett 
belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló összefoglaló jelentést elfogadta.
A testületi ülésen a Szita és Társai Kft. képviseletében Szita László könyv-

vizsgáló ismertette Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2021. évi 
zárszámadási rendeletéről, valamint a 2021. évi éves összevont költségve-
tési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentését.  
A jelentésben megállapításra került, hogy a rendelettervezet megfelel a 
jogszabályi előírásnak, az Önkormányzat költségvetésének teljesítésről 
megbízható és valós képet nyújt, az Önkormányzat pénzügyi helyzete 
stabil. A stabilitást a saját források, a központi költségvetési támogatások, 
az előző évi maradvány biztosították. Az Önkormányzat nem rendelkezik 
hitellel, a likviditása jónak minősíthető, a vagyona az előző évhez képest 
közel 305 millió forinttal növekedett. A Képviselő-testület a 2021. évi zár- 
számadási rendeletet minősített többséggel elfogadta. 
A Képviselő-testület az Erdősétány u. 2119 hrsz önkormányzati tulajdonú 
ingatlan tekintetében módosította a törzsvagyonból történő kivonásról és 
átminősítésről szóló 36/2012. (XI.26.) szóló rendeletét. 
Hoffman Kornél rendőr alezredes, a Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka 
beszámolt a rendőrség 2021. évi munkájáról. A beszámolót a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 
A Nagykovácsi Erdő utca vízelvezető hálózat fejlesztése, járdafelújítása, út-
burkolat rekonstrukciója a testület jóvágyását követően bekerült a 2022. évi 
közbeszerzési tervbe.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a térfigyelő kamerarendszer telepí-
tésére a 2022. évi költségvetésében tervezett bruttó 8,5 millió forinton felül 
további 2.912 ezer forint előirányzatot biztosít. 
Kántor Ágnesnek a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény intéz- 
ményvezetőjének az 5 éves határozott idejű megbízatása 2022. június 30. 
napjával lejár. A testület döntött az intézményvezetői pályázat kiírásáról, 
felhatalmazta a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére, valamint felkérte 
a Pénzügyi Bizottságot az intézményvezetői pályázatra érkező pályázati 
anyagok áttekintésére, a pályázók meghallgatására és az előzetes vélemé-
nyezésre.
Ezt követően a testület jóváhagyta a NATÜ intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében 
5 millió Ft összeget különített el a Nagykovácsiban működő társadalmi  
szervezetek pályázati támogatására. A Civil pályázat bíráló bizottság április 
19-én tartott ülésén javaslatot fogalmazott meg a testületnek a beérkezett 
pályázatok támogatásáról, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 
Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület döntött arról, hogy a 
Remeteszőlős belterület, 47 helyrajzi számú ingatlan osztatlan közös jelle-
gét meg kívánja szüntetni, egyben felhatalmazta a polgármestert a termé-
szetbeni megosztásról az egyeztetések lefolytatására. 
Döntés született a Nagykovácsi Erdősétány u. 15. szám alatti ingatlan 
telekhatár rendezéséről és a 2119 hrsz ingatlan 100 m2 területrészének 
értékesítéséről. Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Karajzné Illinger Enikő vagyok,  
2017. júliustól dolgozom a Nagyko- 
vácsi Polgármesteri Hivatal Település- 
üzemeltetési, Beruházási és Pályázati 
Osztályán. 2022. márciusig az osztályon 
településmérnöki munkakört láttam el.
Középiskolai tanulmányaimat a Schulek 
Frigyes Kéttannyelvű Építő-ipari Műszaki 
Szakközépiskolában végeztem, ahol 
magasépítő technikusi bizonyítványt is 
szereztem. Főiskolai éveimet a Szent István 
Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi 
Karán töltöttem, ahol 2009-ben ökologikus 
tervezés szakirányon diplomáztam.
Már a főiskolai éveim alatt rendszeresen megbízásokat kaptam 
felmérések, engedélyezési és kiviteli tervek rajzolására, készítésére. 
Tervezőirodában dolgoztam építészmérnök munkatársként 2007-
től gyermekeim születéséig. Jelenleg Nagykovácsi Polgármesteri 
Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályának 
osztályvezetői feladatait látom el.
Családommal Nagykovácsiban élek, szabadidőm nagy részét 
természetjárással töltöm.

Kedves Édesanyák!
Köszöntünk minden édesanyát és nagymamát  

Anyák napja alkalmából!

Kívánjuk, hogy legyenek  
gyermekeik példaképei, türelmes nevelői  

és szeressék őket úgy,  
ahogyan csak az édesanyák tudnak!

Nagykovácsi Önkormányzata nevében 
Kiszelné Mohos Katalin

polgármester
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Adóügyek
Tájékoztatjuk Önöket, hogy május hónapban kiküldésre kerülnek a fizetési 
felszólítások, azon adózóknak, akiknek hátraléka keletkezett, utána pedig 
megkezdődnek a behajtási eljárások. 
A hátralékkal kapcsolatban kérdéseiket az ado@nagykovacsi.hu-ra jelezzék, 
vagy telefonos elérhetőségeinken.    
Az iparűzési (HIPA) adóbevallások befizetési határideje: 2022. május 31.  
Tájékoztatjuk adófizetőinket, hogy 2022. évtől az építményadó vonat-
kozásában, a hasznos alapterület első 100 m2-re tekintetében igénybe 
vehető 65% mértékű adókedvezmény megvonásra kerül, amennyiben az 
év első napján 10.000 forintot meghaladó helyi adótartozás mutatkozik 
a folyószámláján.
Tájékoztatjuk adófizetőinket továbbá, hogy a hátralékos összegek beszedé-
sére irányuló behajtási/végrehajtási cselekmények megindítása esetén 
a Helyi Adóhatóság 5.000 forint mértékű végrehajtási költségátalányt 
számít fel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre 
- ügyindítás, egyenleg lekérdezés - van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú 
telefonos -azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fo- 
gadjuk.

Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az 
összeget külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztály-
hoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtat-
ványon az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a 
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenfor-
galmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, 
közműigazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, be-
hajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.

2016-ban indította el Nagykovácsi Önkormányzata 
a programot, hogy ezúton is ösztönözze Nagykovácsi 
lakóit az összefogásra. 
Célunk egy vonzó, barátságos falukép kialakítása, saját 
környezetünk, kertjeink, utcai előkertjeink szépítése. A 
természetet, környezetüket szerető és gondozó polgárok 
munkájának elismerésével olyan példával szeretnénk 
szolgálni, ami kisgyerekeknek és fiataloknak követendő 
lehet, majd igényükké válhat. 

Szempontok a véleményezésnél, hogy olyan kialakítású kertek, 
teraszok, előkertek pályázzanak, ahol
−   egyénileg alakítják ki a virágos környezetet (nem kertépítők 

által);
−   alkalmazzák a régi idők költségkímélő technikáit és ötvözik 

az ökogazdálkodás házi méretekben alkalmazható módsz-
ereivel (pl. komposztálás, esővíz visszaforgatása);

−   törekednek környezetünk karakterének megőrzésére, illet- 
ve kialakítására (olyan virágokat, növényeket, fákat tele- 
pítenek, gondoznak, amelyek nem környezet idegenek, pl. nem 
örökzöld, nyírott tujákkal népesítik be a kertjüket);

−   a kertben és a kert körül élő állatok integrálását, óvását is 
figyelembe veszik (madarak védelme, etetése, pillangó- vagy 
rovarház kihelyezése);

Kétszeri elbírálás lesz a nyári időszakban.
Eredményhirdetés:  

2022. augusztus 14-én vasárnap

Nevezési kategóriák:
    I.   kicsi virágos kert (20-100 m2 között), balkonkert, teraszkert 

vagy ezek kombinációja;
  II.   nagy virágos kert (100-500 m2 között) „Nagykovácsi legszebb 

kertje” kitüntető címet nyer a kategória nyertese (magában 
foglalhatja a fákat, bokrokat, virágokat, fűszernövényeket, 
veteményest, pázsitot, illetve ezek bármilyen variációját);

III.   Nagykovácsi legvirágosabb utcája minimum 6 ingatlan előtti 
külső előkert, bejárat.

Díjak:
    I. 1. helyezett 30.000.- Ft
 2. helyezett 20.000.-Ft
 3. helyezett 10.000.-Ft
  II. 1. helyezett 40.000.-Ft
 2. helyezett 30.000.-Ft
 3. helyezett 20.000.-Ft
III. 1. helyezett 50.000.-Ft
 2. helyezett 40.000.-Ft
 3. helyezett 30.000.-Ft értékű vásárlási utalvány.

Jelentkezés módja: 
A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról (nagy- 
kovacsi.hu) vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán.  
A jelentkezési lap beküldhető a titkarsag@nagykovacsi.hu 
email címre, vagy bedobható a Polgármesteri Hivatal kerítésén 
lévő postaládába.

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
Koordinátor: Grubitsné Szabó Beáta (06-30/314-3196)

Virágot Nagykovácsinak
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Örömmel tölt el, hogy ismét számot 
adhatunk az elmúlt évben végzett 
munkánkról, hiszen fontosnak tartom a 
lakosság tájékoztatását. Íme az elmúlt 
évben végzett – általam legfonto- 
sabbnak tartott munkák, feladatok 
összegzése.
Sajnos a pandémia nagyban blok-
kolta a fejlesztéseket, de az elmúlt év 
tavaszán végre vissza tudtunk térni a 
rendes kerékvágásba. Beindulhattak a 
testületi ülések, a személyes (maszkos) 
találkozások, megbeszélések. Természe-
tesen a pandémia alatt is folyamatosan 
dolgoztunk, haladtunk a feladatokkal, de 
nagyban segítette a munkánkat a szabá-
lyozások könnyítése.

A 2021-es év az épített és természeti környezetünk védelméről szólt. 
Tavasszal – bár szigorú szabályok mellett – megszerveztük a TeSzedd 
akciót, melynek keretében megtisztítottuk Nagykovácsi utcáit, tereit, kül-
területeit. Két helyszínen kihelyezésre kerültek használt sütőolaj gyűjtő 
edények, ezzel is segítve természetes vizeink védelmét. Véglegesítettük 
Nagykovácsi klímastratégiáját, és elkezdtük a helyi energiaközösségek ki-
alakításának tervén is dolgozni.
Májusban elindítottuk a Kastélypark Konzultációt, hiszen nem dönthet-
nek rólunk nélkülünk. Nagyszabású kampányt folytatunk annak érdeké-
ben, hogy kikérjük a lakosság véleményét, és ezt tudjuk képviselni a 
cserkészekkel folytatott tárgyalásokon. 

Emellett a háttérben megkezdődtek az új iskola építésének előkészítési 
munkálatai, tervek egyeztetése. A bölcsőde bővítése szépen haladt, mára 
már befejezéshez értek a munkálatok.
A kamerarendszer minden engedélyét megszereztük, az első körben 10 
db kamerát beszereztünk és felszereltünk, elkészült az Amerikai Iskola 
előtti gyalogátkelő korszerűsítése, ahol rendszámfelismerő kamerák 
felvételei segítik az esetleges bűnesetek felderítését. 
A nyár folyamán elkészült a kerékpárút, amely végre két keréken is bizton-
ságosan elérhetővé teszi Budapestet. A Mobilitási Hét záróeseményeként 
került átadásra, amit hatalmas örömmel fogadtak a kerékpáron érkező 
kicsik és nagyok. 
Pályáztunk és nyertünk az „Országfásítási program” keretén belül 
igényelhető 30 db koros fákra, melyeket játszótereken, óvodaudvarokon 
és köztereken ültettünk el. 
A katolikus templom felújításához 60 millió forintos kormányzati támo-
gatást kértünk és kaptunk, melynek eredményeként megvalósulhatott az 
épület felújításának első üteme. 
Az én személyes szívügyem – a tűzkocsi beszerzését célul kitűző lakossági 
összefogás is 2021-ben végre meglendült. Lassan gyűlt a pénz, amikor 
Polgármester Asszony felajánlotta az éves prémiumát, valamit 5 millió 
forintos kormányzati támogatást is kaptunk. Ennek eredményeként Honti 
Zoltán – a Készenléti Szolgálatok elnöke – átvehette az új teherautót. 
Sok év után végre megnyíltak a Pest megye számára kiírt pályázatok, 
amelyek komoly előkészítési munkálatokat igényeltek. Tavaly december-
ben két pályázatot, idén áprilisban további két pályázatot nyújtottunk 
be. December folyamán előkészítettük az Ady Endre, Pók és Szeles utca 
járdaépítését, amiket ma már örömmel használ Nagykovácsi lakossága.
Ahogy eddig is számos lakossági megkeresés, kérés, probléma meg- 
oldásában igyekeztem segíteni. Kérem a jövőben is tiszteljenek meg bi-
zalmukkal, forduljanak hozzám kérdéseikkel, kéréseikkel.

Szemesy Barbara
alpolgármester

Képviselői beszámolók

Nagykovácsi Nagyközség alpolgármes-
tereként legfontosabb feladataimnak 
az itt élők érdekeinek képviseletét, a te- 
lepülést érintő és érdeklő lehetőségek 
felkutatását és a falu népszerűsítését 
tekintem. Két és fél éve, az ismételt ki- 
nevezésem óta állandó tagja vagyok a 
heti rendszerességgel tartott vezetői 
üléseknek, amelyek az önkormányzati 
operativitást felügyelik, részt veszek 
a bizottságok és a Képviselő-testület 
munkájában, amely dönt és szükség 
esetén rendeletekkel szabályozza a 
nagyközség ügyeit. Környezet- és klí-
mavédelmi tanácsosként kiemelten fon-
tosnak tartom a falu képviseletét a Te- 

lepülési Önkormányzatok Országos Szövetségében, hiszen itt lehetőség 
van tágabb körből is információkat gyűjteni Nagykovácsi érdekében. 
Megválasztásunk után szinte azonnal elkezdődött az egészségügyi 
veszélyhelyzet, amelyben a megszokott képviselői munkát kiegészítette 
a járvány elleni küzdelem, amelynek során folyamatos egyeztetések tör-
téntek, mind a lakosság, mind a külső felügyeleti szervek irányába. Sajnos 
ezt a munkát még mindig nem lehet teljesen feladni. Az elmúlt hónapok-
ban – a napi aktualitásokon túl – három meghatározó feladatunk volt: 
egyrészt a Kastélypark egyeztetés, amely meghatározza mind a faluképet, 
mind a turizmus fejlődését, másrészt a főutca fejlesztésének előkészítése, 
harmadrészt a választásokat megelőző érdekképviselet. Mindhárom 
témában aktívan és elkötelezetten vettem részt. Hiszem és tudom, hogy 
ebben a nehéz és kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a megválasz-
tott képviselők továbbra is a fejlődésért és a lehetőségek maximális ki-
aknázásáért fognak dolgozni, amint jómagam is.

Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor
alpolgármester

Az elmúlt évben is volt ten-
nivaló, Nagykovácsi fejlődik, 
szépül. 
Az én szerepem ebben a  
Pénzügyi Bizottság el-
nökeként mutatkozik meg  
leginkább. Ez a bizottság, 
ami a legtöbb ügyet 
érintően ülésezik, vizs-
gálja az adott napiren-
det, majd javaslatokat 
tesz a Képviselő-testület 
felé. Azokban a témák-

ban, amik pénzt, vagyont, költségvetést, beruházást érintenek, azok 
itt a Pénzügyi Bizottságban kerülnek elő. Természetesen a munkánk-
hoz minden esetben rendelkezésünkre áll a Polgármesteri hivatal dol-
gozóitól, a kellő információ és szaktudás, amivel a döntéshozatalunkat 
segítik. Emellett továbbra is a közbiztonság, a tűzvédelem és a men-
tés a fő irányom. Lassan másfél éve indítottunk gyűjtést egy új tűzoltó  
autóra, ami ebben az évben munkába állhat. Köszönjük a támogatáso- 
kat!
A pandémia lecsengésével remélem személyesen is egyre többet tudunk 
majd találkozni, az idei Varázskastély erre remek alkalom lesz. 
Természetesen továbbra is nyitott, segítőkész hozzáállásomban bízhat 
minden Nagykovácsi lakos. Személyesen minden elképzelést támogatok, 
mely Nagykovácsit, és az itt élő emberek megelégedését szolgálja. 

Aki itt él éljen jól, egészségben, biztonságban!

Honti Zoltán
képviselő



72022. május

Önkormányzati hírek

Hosszas pandémia miatti szünet után 
térhettünk át újra a jelenléti Képviselő-
testületi ülésekre, a bizottságok üléseire. 
Az online kapcsolattartás után örömteli 
volt visszatérni a normál kerékvágásba. 
A Humánpolitikai Bizottság elnökeként, 
feladatom szerint vezetem a bizottság 
üléseit. A bizottság a következő na-
pirendekben formált állást: a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatok kérdése, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellá-
tásokról, azok igénybevételéről, valamint 
az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 
12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata tárgykörben, a Kispatak Óvoda 2020/2021. nevelési év 
nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolójának, valamint a 2021/2022. 
nevelési év munkatervének jóváhagyása ügyében, az egészségügyi ala-
pellátási körzetekről szóló rendelet módosításában, a Nagykovácsi Álta-
lános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése tárgyában, a Kispa-
tak Óvoda intézményvezetője (magasabb vezető) megbízásáról ügyében, 
illetve a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei felvétel felleb-
bezéseinek elbírálásában.

Részt vettem a Kastély Konzultáció című lakossági kérdőívek felvételé-
ben, az utcai meghallgatásokban, véleménycserékben, a Kastély konzul-
tációval kapcsolatos kerekasztal munkájában. Végre sor kerülhetett a 
jelenléti Képviselő-testületi ülések sorában a közmeghallgatásra is. A te- 
lepülés búcsúján már összegyűlhetett a falu apraja-nagyja, oldottabb lég-
körben is találkozhattunk. 
Képviselői munkám során egyik legfontosabb szolgálatnak az 
elérhetőséget érzem, bárki bármikor formális, informális keretek között 
el tudjon érni kérdéseivel, problémáival, ötleteivel. Ezért minden 
lehetőséget megragadok a választókkal való találkozásra, legyenek ezek 
a nemzeti ünnepek, községi rendezvények, polgármesteri teadélutánok, 
vagy az adventi önkormányzati teasátor, akár a facebook messenger felü- 
lete.
A pandémia hullámai közben az önkormányzat, a hivatal és az intézmé-
nyek megőrizték működőképességüket, még fejlesztések is történhet- 
tek (kerékpárút, bölcsőde bővítés, biztonsági rendszer, tűzoltó laktanya 
stb.).
Reméljük, hogy a Pest megye felé megnyíló pályázati forrásokból si- 
kerül Nagykovácsi számára minél több tőkét elérni a további fejlesztések 
céljára.

G. Furulyás Katalin
képviselő

Kezdő önkormányzati képviselő 
vagyok, ez az első ciklusom, mely- 
hez továbbra is köszönöm a 
megelőlegezett bizalmat, melyet 
2019-ben kaptam. Az ÖsszeKOvácsoló 
Egyesület jelöltjeként indultam, mely 
közösség a mai napig segíti munkámat.  
Az eltelt időszakban sok energiát fordí-
tottam az önkormányzati munka ala-
pos megismerésére, a részletekben 
való tájékozódásra. Gyakran és sokat 
kérdezek a bizottsági üléseken, javas-
latokkal állok elő. Törekszem arra, hogy 
megismerjem a helyi közintézmények 
és szervezetek munkáját és jó kapcsola-

tot ápoljak vezetőikkel, így a Családsegítő Szolgálattal, a NATÜ-vel és az 
Öregiskolával egyaránt. 
Képviselt ügyek, melyek előmozdításában tevékenyen részt vettem, vagy 
javaslataimmal segítettem: 
–  Házi segítségnyújtó szolgálat kialakítása, idősgondozásban való aktív 

részvétel.
–  Gyalogos átkelő kialakításának szorgalmazása a Teleki-Tisza-kastélynál 

(idén ősszel talán megvalósul)
–  Kastély-köz burkolatának megújítása, kerítésomlás javítása.
–  Közösségi költségvetés javaslatának előterjesztése, mely a Civil Alap 

pénzügyi keretének bővülésével és településfejlesztési célokkal való 
kiegészítésével valósult meg idén. 

–  Forgalomcsillapító párnák elhelyezése a Bánya utcában, továbbiak he-

lyének megtalálása, lakossági kezdeményezés segítése, a támogató vál-
lalkozó összekapcsolása az illetékesekkel.

–  Megoldások keresése a lakóutcák aszfaltburkolattal való kialakítása 
érdekében, Cinke utcaiak támogatása (egyelőre a költségek túlzott 
megemelkedése miatt nem valósult meg)

–  Dobó Károly tér közvilágításának kialakításáért rendszeresen szót eme-
lek, többszöri ígéretet kaptam a megvalósításra, a 2020/21-es költség-
vetésekbe is bekerült, sajnos a teljesülés elhúzódik. 

–  Nyilvános illemhely létesítése Nagykovácsiban – ezügyben sajnos nem 
sikerült eredményre jutni. A Linum Bevásárlóudvarban hivatalosan ki-
alakításra került egy nyilvános wc, de nekem még nem sikerült nyitva 
találnom. Olyan telepített illemhelyet, amely elsősorban a turistákat 
tudná szolgálni a kiránduló indulópontokon, nem egyszerű létrehozni 
– hiszen a magas telepítési költségek mellett (rongálásbiztos anyagok 
szükségesek) a fenntartás gondja is nehéz feladat elé állítaná az amúgy 
is túlterhelt NATÜ szervezetét. 

–  Folyamatos figyelem és részvétel a Teleki-Tisza-kastély tervezett 
funkcióbővítéssel kapcsolatos tárgyalásokon, megoldások keresése. 

–  Klímastratégia részletes szakmai véleményezése, figyelem a megvaló-
sításban. 

–  Gazdasági program részletes szakmai véleményezése.
–  Lehetőségeimhez mérten részt veszek a települési ünnepségeken és 

eseményeken. 
–  Egyéni megkeresésekkel kapcsolatosan segítek a megfelelő információk 

megszerzésében, kapcsolatfelvételben. 
Képviselői munkám mellett az ÖsszeKOvácsoló Egyesülettel támogatjuk 
Nagykovácsi közösségi életének alakulását, bíztatjuk a közös ügyekben 
való gondolkodást, összefogást és tevékeny részvételt. 

Kósa Emő
képviselő
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A 2021-es évet a 2020-ashoz hasonlóan 
nagy részben a koronavírus határozta 
meg. Ebből kifolyólag az első félévben 
a testület még nem ülésezhetett jelen-
léti formában; Polgármester Asszony 
egyszemélyben vezette Településünket, 
amiért mindannyian hálásak lehetünk 
neki. Köszönjük!
Júniustól azonban már újra személye- 
sen, és nem csak írásbeli tanácsok útján 
vehettünk részt a Képviselő-testület 
ülésein, amelynek munkájában folyama-
tosan részt vettem, beleértve a rend- 
szeres előkészítő feladatokat is a bi-
zottsági ülések formájában.
Nagy öröm számomra, hogy települé- 

sünk intézményei jó kezekben vannak, amihez mi is hozzájárulhattunk a 

döntéseink nyomán történő kinevezésekkel, szeretettel fogadhattunk új 
körzeti megbízottat, valamint a kamerás megfigyelőrendszer is elindult a 
nagykovácsi polgárok és tulajdonuk védelme érdekében, amely szintén 
jó hír. 
Fontos tapasztalat volt számomra a lakossági fórum, amelynek kereté-
ben közvetlenül is megismerhettem, hogy milyen problémák és kérdések 
foglalkoztatják a nagykovácsiakat, ahol fő kérdésként a Teleki-Tisza Kas-
tély fejlesztési ügyének rendezése merült föl. Az ezzel kapcsolatos Kas-
télypark konzultációt több, mint ezer nagykovácsi választópolgár között 
magam is kitöltöttem. 
Képviselőként az ünnepi megemlékezések mellett örömmel vettem  
részt az Országfásítási Program keretében megvalósult faültetésen,  
hogy településünk még zöldebb és egészségesebb lehessen, de legin- 
kább a Nagykovácsit és Adyligetet összekötő kerékpárút elkészülését 
emelném ki. A környezetvédelmi szempont mellett remek sportlehető- 
ség ez az út, hiszen biztonságosan juthatunk el a fővárosig két keréken. 
Nagykovácsi polgártársaim mellett magam is rendszeresen használom, 
és remélem több hasonló fejlesztést sikerül megvalósítanunk, hiszen szá-
momra is fontos, hogy aki itt él, éljen jól.
Köszönöm az összes támogatást és segítséget.

Springer Bence
képviselő

Újraválasztásom óta az Ügyrendi Bi-
zottság elnökeként és a Pénzügyi- és 
Településfejlesztési Bizottság tag-
jaként dolgozom és képviselem a 
nagykovácsi választópolgárokat.
A bizottsági üléseken szinte „átrágjuk” 
magunkat a napirendi pontokon. 
A szakmai munkán kívül mindig nagy 
figyelmet fordítunk képviselői közös-
ségünk megtartó erejére, hogy a célok 
eléréséhez mindenki kompromisz- 
szumképes legyen.
Meggyőződésem, hogy csak így lehet 
közösen dolgozni és tenni azért, hogy 
Nagykovácsi fejlődjön, szépüljön és 
élhető maradjon. 
A pandémia minden területen 
beárnyékolta a munkánkat, de a dön-

téseket meg kellett hozni – az internet segítségével távmunkában, vagy 
a hivatalban, maszkban. 

Az Ügyrendi Bizottság munkájában a 2021-es év nem volt olyan feszített, 
mint a HÉSZ megalkotásának évében. Kisebb módosítások, pontosítások, 
telekrendezések, túlkerítések, Kastélyparki egyeztetések, vagy az Ameri-
kai Iskola bővítése minden hónapban adtak munkát. 
Pénzügyi oldalról a gépjármű adó elvétele rányomta bélyegét az éves 
költségvetés alakulására. Itt jegyezném meg – amit fel is olvastam az 
utolsó bizottsági ülésen –, hogy a 2021. évre vonatkozó zárszámadási ren-
delet megalkotása kapcsán „...elmondható, hogy a 2021. évi gazdálkodás 
zökkenőmentes volt. A kötelező feladatellátásnak eleget tettünk, sőt min-
den pályázati lehetőséget megragadva nagyon sok fejlesztést is végre 
tudtunk hajtani. A bevételek csökkenését takarékossági intézkedésekkel 
kompenzálni tudtuk. Így az önkormányzat stabilan tudta biztosítani a 
kötelező és önként vállalt feladatait!”
Fejlesztések terén is sorolhatnám az eredményeket a teljesség igénye 
nélkül, mint pl: bölcsődebővítés, kerékpárút, út- és járdaépítés, új ál-
talános iskola tervezése, templomfelújítás, biztonsági kamerarendszer 
kiépítése, faültetések.  
Továbbra is tenni szeretnék Nagykovácsiért úgy, ahogy Polgármester Asz- 
szony mondta:

HITTEL, SZÍVVEL, ÉSSZEL!

Tegzes Endre
képviselő

Nagy András 
képviselő

Nincs könnyű időszak mögöttünk ta-
lán egyikőnk életét tekintve sem. A 
járványhelyzet új oldaláról mutatta 
meg a világot. A személyes találkozók 
hiánya a mi képviselői munkánkra is 
ránehezedett. Hálás vagyok polgár- 
mesterünknek, hogy a legfenyegetet-
tebb időszakokban is személyesen tar-
totta kézben településünk vezetését. 
A testület tagjai 2019-től a mai napig 
legnagyobb részben azonos értékrend 
szerint oltalmazzák Nagykovácsi ér-
tékeit; az előterjesztések többsége is a 
falu fejlesztésének érdekében születik. 
Számos ittlakó keresett meg, hogy 
segítsek megoldást találni az őket 

közvetlenül érintő ügyekben, többen pedig iránymutatást kértek prob-
lémájuk kezeléséhez.

A korábbi tapasztalataim alapján továbbra is kérem a falubelieket, hogy 
bátran forduljanak hozzám, beszélgessünk még többet, hogy a napi  
szinten a lakosokat foglalkoztató, Nagykovácsit érintő ügyeket köz-
vetlenül ismerhessem meg. A jövőben is azon fogok igyekezni, hogy ja- 
vaslataik, kéréseik eljussanak az illetékesekhez.  
Szeretném itt is megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az 
együttműködésüket és azt a rengeteg munkát, amit a testület dönté-
seinek foganatosítása érdekében végeznek. 
A folyamatosan megvalósuló fejlesztések (kerékpárút, térfigyelő kame- 
rarendszer, iskola, utak, járdák stb.) számomra, és bízom benne minden 
lakos számára azt jelentik, hogy Nagykovácsi egyre inkább olyan hely, 
ahol békességben találunk otthonra, nevelhetjük fel gyermekeinket, ahol 
az emberek beszélgetnek és mosolyogva köszönnek egymásnak az utcán 
sétálva. 
Ezért dolgozunk. 

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
                                          (H.Ford)
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Az ifjú tehetségek sorozat harmadik interjújában a zenei géniuszok 
felé fordultunk, hiszen Nagykovácsiban nagy hagyománya és évtizedes 
múltja van a hangszeres zene tanulásnak. 

Petheő Sára hatodik osztályos tanulót és Tory Eszter egyetemi hallgatót 
kérdezem ezirányú tanulmányaikról és a versenyeken tapasztalt 
élményeikről. A beszélgetést erősíti Gáspár Kornélia fuvola művész, aki az 
ifjú művészek tanára.
Mikor kezdtetek zenét tanulni?
P.S.: Az általános iskola harmadikos osztályos tanulója voltam, így már ez a 
negyedik év fuvolából és szolfézsból. 
T.E.: Második osztályban, 14 éve kezdtem el először furulyázni és rá egy 
évvel később fuvolázni. 
A zene tanulásban azonban nem csak sikerek vannak, hanem napi 
küzdelmek is. Ti hogyan látjátok, mi a siker titka?
P.S.: A felkészülés és a gyakorlással töltött idő a legfontosabb. Főleg a 
versenyek előtt nehéz összehangolni a tanulást és a gyakorlást. A másik 
nehézség az, hogy az izmok fáradtsága vagy az idegesség miatt van, amikor 
nem annyira szólalnak meg a hangok és nincs elég idő ezt kigyakorolni. 
T.E.: Mindig élmény zenélni, az egyetlen nehézség szerintem, ami néha 
előjön, hogy mindig hat a hangulatom arra ahogyan játszom. Ritkán 
vagyok rosszkedvű, azonban néha érződik a fáradtság és ilyenkor 
nehezebben koncentrálok. Amikor érzi az ember, hogy nem játszik jól 
vagy szépen, akkor nem élmény neki sem és sajnos a hallgatóságnak sem 
a gyakorlás. 
Miért a fuvola lett a választott hangszer?
P.S.: Már otthon is két furulyával a számban rohangáltam és amikor a 
tévében meghallottam a fuvolát rögtön tudtam, hogy fuvolázni szeret- 
nék. Aztán megtudtam, hogy Nagykovácsiban van lehetőség tanulni és 
azonnal jelentkeztem, mert nagyon megtetszett a hangja, és a kinézete 
is érdekes volt. Az is izgalmas volt, hogy családomból senki sem tudta 
megfújni.
T.E.: Kiskoromban nagyon sokat jártunk a családdal komolyzenei 
koncertekre és akkor szerettem bele fuvolába. „Külső megfog, belső 
megtart” – szól a mondás. Először kislányként nyilván az tűnt fel, hogy 
milyen gyönyörű hangszer, majd hamar észrevettem, hogy milyen 
elképesztően szép hangja van, és így már nagyon fiatalon arra vágytam, 
hogy én is fuvolázhassak. E mellett pedig óvodás kislányként a fuvolistákat 
találtam a legszebbnek a zenekarokban és én is olyan szerettem volna 
lenni, mint ők.
Igaz-e, hogy a zene minden más nyelvet felülír és ez egy közvetítő nyelv?
P.S.: Azt gondolom, hogy a zenét minden ember megérti és az érzelmeket 
sokkal jobban meg lehet értetni általa, így akár egy külföldi is könnyen 
megérti mindazt, amit ki akarok fejezni vele.
T.E.: Igen, hiszek ebben az állításban. Sajnos csak a saját példámat 
tudom megint előhozni, de tudom, hogy nekem segít a zene kifejezni az 
érzéseimet. A fuvolán túl is éjjel-nappal zenét hallgatok, és akkor is mindig 
a hangulatomhoz illő zenét választok. Ez talán jó példa arra, hogy minden 
zene mást fejez ki és mást jelent mindenki számára, azonban biztosan 
értéket közvetít. 
Milyen versenyeken vettetek eddig részt?
P.S.: Az első versenyem a szentendrei területi fuvolaverseny volt, ahol 
tovább is jutottam az országosra, ami azonban elmaradt a Covid miatt, 
ezt követte a Danubia Talents online nemzetközi verseny, ami tanár-diák 

verseny volt és Nelli nénivel közösen indultunk. Itt második helyezettek 
lettük a 25 versenyző közül. 
T.E.: Mindig kamaraversenyekre járunk, melyeken eddig a legtöbbször a 
húgommal, Annával vettem részt duóban. 
A közelmúltban is voltak versenyek, hol voltak ezek és milyen 
tapasztalatot szereztetek? 
P.S.: A legutolsó az országos Szentendrei Fuvola Verseny volt, ahol arany 
érmet szereztem „szóló fuvola” kategóriában. Először Kuhlau menüettet 
adtam elő majd Szelényi István Cirkuszban című darabját játszottam el.
T.E.: Egy hete Olaszországban jártunk. Egyrészt ez volt az első versenyem 
külföldön, másrészt a színvonal, és a többiek tehetsége elképesztő 
volt! Tényleg mintha már komoly művészek játszottak volna, nagyon 
nagy élmény volt őket hallgatni. Azt is jó volt megtapasztalni, hogy a 
zene így összehozza az embereket, és bár különböző országokból, sőt 
kontinensekről érkeztünk, a közös nevező – a zene, közös alapot terem- 
tett közöttünk. Remek volt a hangulat, a kedvesség, a nyitottság és az 
érdeklődés, amit a többi résztvevőtől kaptunk. 
Mit gondoltok, a fuvola a hangszerek világában, a 21. században hova 
sorolható?
P.S.: Fafúvós hangszer, amelynek az ősei fából készültek, szóló hangszerként 
is megállja a helyét, de zenekarban is gyakran feltűnik. Számomra ez a 
top. Szerintem nélkülözhetetlen szereplője a zenének és stabilan tartja a 
pozícióját.
T.E.: Egyértelműen a legszebbek közé! 
Milyen szerepet fog betölteni a zene a későbbi életetekben?
P.S.: Felvettek a Városmajori Gimnáziumba és valószínűleg ott tanulok 
tovább, de a zene mindig velem marad és biztos támpont lesz az 
életemben. Nem biztos, hogy ebből fogok megélni, de megmarad és a 
gyermekeimnek is biztosan tanítani fogom.
T.E.: Mindenképp szeretném folytatni a fuvolát, amíg lehet zeneiskolásként. 
Úgy érzem, hogy olyan tudást kaptam Nellitől, amit nem feledhetek, amire 
bármikor tudok majd építeni és belőle táplálkozni. Bármikor elő vehetem 
majd a hangszert és mindig nagy élmény lesz rajta játszani. 
Kinek és minek köszönhetitek a jelenlegi sikereiteket?
P.S.: Legelsőként a tanáraimnak, a zongorakísérőmnek, Nelli néninek, hogy 
mindig segít és megértő, valamint a családomnak, a szüleimnek, mert 
szurkolnak és kitartóan támogatnak.
T.E.: Elsősorban a tanáromnak, Gáspár Nellinek, valamint Wambach 
Krisztina tanárnőnek, és közvetve rengeteg mindenkinek, az összes 
zeneiskolai tanárnak, akik végig hallgatták a darabokat a verseny előtt, 
időt fordítottak rá és tanácsokat adtak. Nagyon köszönjük a Alapítvány 
Nagykovácsiért és a Nagykovácsi Zenei Alapítvány támogatását, hogy 
kijuthattunk Rómába a versenyre! Hatalmas élmény volt a készülés  
és maga a verseny is, nagyon köszönök mindent, életre szóló élményt és 
tudást kaptam! 
Mi a véleményetek Nagykovácsiról?
Remek hely, mert mindenki ismer mindenkit és egy aranyos hely mert, 
ha meglátjuk egymást itt mindenki köszön mindenkinek. Ez egy burok itt 
biztonságban érezzük magunkat, sok az ismerős, a barát. Nagyon szeret- 
jük Nagykovácsi természet közelségét a mókusokat a fákon, a varázslatos 
környezetet.
Kedves Nelli, végighallgatva a beszélgetést, tanárként milyen érzés, 
amikor a tanítványok ilyen sikeresek lesznek? 
Az egy külön csoda, hogy vannak ilyen növendékek, akik hajlandóak 
ennyi energiát, időt és gyakorlást rászánni erre és még el is sírom magam 
néha egy-egy versenyen, amikor ilyen zenei íveket is el tudnak játszani a 
tanítványok. Régen nagy ellenzője voltam a versenyeknek, mert mindig 
azt mondtam, hogy ez nem versenyistálló, de jöttek növendékek, akik 
igényelték a megmérettetést és én is megváltoztattam a véleményem. Ez 
nagy érzés.
A NAMI életében mennyire népszerű és mennyire hangsúlyos a 
zeneoktatás?
25 éve indultunk és először csak hangszeres oktatással kezdtünk, de 
mára már 4 tanszak működik nálunk. Az egyéni hangszeres foglalkozások 
nagyon népszerűek és a Covid alatt is megmaradtak a növendékek. 
Jelenleg 160-170 fő a hangszeres zenészek száma. Az pedig külön öröm, 
hogy nagyon sok gyerek marad itt a középiskolai évek alatt is.

Sorozatunkba kedves Olvasóinktól is várunk jelöléseket, ajánlásokat a 
szerkesztőségbe. 
abraham.moni.tajoló@nagykovacsi.hu

Ifjú tehetségek  
Nagykovácsiban
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 
5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fe-
ladatok:
•  Az vezetői feladatok ellátása a mindenkori hatályos jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően. 
•  Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai 

munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
•  Meghatározott költségvetési támogatás keretei között, a helyi 

önkormányzat által megszabott irányelveknek megfelelően vezeti, 
tervezi, szervezi, irányítja az intézmény egész tevékenységét, a község-
gondnoksággal, a települési hulladékgazdálkodással, településtisz-
tasággal, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, és gyakorol-
ja a munkáltatói jogokat. 

•  Település fenntartási feladatok: utak, járdák, hidak, zöldterületek gon-
dozása, karbantartása, kommunális, lakásgazdálkodási, vízügyi és 
egyéb városüzemeltetési feladatok tervezése, szervezése, irányítása és 
ellenőrzése. 

•  Környezetvédelem, illegális hulladék lerakás felszámolása. 
•  Közreműködés települési rendezvények szervezésében, lebonyolí-

tásában. 
•  Étkeztetési, konyha üzemeltetési feladatok. 
•  Közmunkaprogram szervezése.
•  Lakossági szolgáltatások.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, kertész-, épí-

tész-, építő-, településmérnöki végzettség, igazgatásszervező végzett-
ség, vagy gazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség.

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Magyar állampolgárság.
• Legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
• Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Nagykovácsi településen magasfokú helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajz.
• Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata.
•  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi 

bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik.
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt sze-

mélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke- 
zeléshez hozzájárul.

•  Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése 
esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség 
nem áll fenn.

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt 
ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Halmosi-Rokaj 
Odett aljegyző nyújt, a 06-26/389-127, 30/314-3936 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 

címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 
61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/4901-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: 
Intézményvezető, vagy

•  Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.human@
nagykovacsi.hu e-mail címen keresztül, vagy

• Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, Az 
adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása, Az adatke- 
zelés időtartama a munkáltató adatkezelési szabályzata irányadó. A kiíró 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek  
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• https://kozigallas.gov.hu – 2022. április 28.
• https://nagykovacsi.hu/allaspalyazatok – 2022. április 28.
• Nagykovácsi Tájoló – 2022. május 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nagyko-
vacsi.hu/ honlapon szerezhet. 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázaton, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számon pályázatot nyert. 
A döntést követően további előkészítési, tervezési folyamatok zajlottak, 
majd közbeszerzési eljárást indítottunk.
A nyertes kivitelezővel történő szerződéskötést követően a felszíni 
vízelvezetési hálózat rekonstrukciója, a zárt csapadékvíz csatornák 
kiépítése májusban elkezdődik. A Kossuth Lajos utca az Ady Endre 

utcától a Tisza István térig, a Száva utca pedig egészen az Ördög-árokig 
érintett lesz a kivitelezéssel. 
A rekonstrukciós munkák megkezdése előtt, május elején, lakossági 
tervismertetőt tartunk az Öregiskolában, melynek pontos időpontjáról 
a honlapunkon, a közösségi oldalakon, valamint a hirdetőtábláinkon 
informálódhatnak majd. A Kossuth Lajos és a Száva utcában az ingatla- 
nok tulajdonosai szórólapos értesítést is kapnak az esemény pontos 
részleteiről. 
A tervismertetőre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Lakossági tájékoztató –  
Megkezdődik a felszíni vízelvezetés rekonstrukciója  

a Kossuth Lajos és a Száva utcában

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
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A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos 
utca 61.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Településüzemelte-
téssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok; Környezetvédelemmel, 
természetvédelemmel kapcsolatos feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint 
a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2016. (XII.19.) köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati 
rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
•  Középfokú képesítés, Műszaki középiskolai végzettség; vagy 

középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, 
környezetgazdálkodási szakképesítés.

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, ker-

tészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, 
geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, 
közlekedési felsőfokú szakképesítés.

• Közigazgatásban szerzett tapasztalat.
• Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.
• Jogosítvány.
• Helyismeret.
• Szakmai tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.
•  Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok 

másolata.

•  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi 
bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.

•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik.

•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke- 
zeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karajzné Illinger 
Enikő osztályvezető nyújt, a 06-26/389-127, 30/213-2367-os telefonszá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/5018-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Telepü- 
lésmérnök/ Műszaki ügyintéző, vagy

•  Elektronikus úton Frankné Mocsári Enikő részére a frank.human@
nagykovacsi.hu e-mail címen keresztül, vagy

• Személyesen: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• https://kozigallas.gov.hu – 2022. április 19.
• https://nagykovacsi.hu/allaspalyazatok – 2022. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az 
adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés 
időtartama a munkáltató adatkezelési szabályzata irányadó. Eredmé-
nyes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői 
kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://nagyko-
vacsi.hu/ honlapon szerezhet.

Szeretne részese lenni Nagykovácsi fejlődésének? Dolgozna egy fiatal, dinamikus csapattal?
Jelentkezzen a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály műszaki ügyintéző pozíciójára.

Részletes álláshirdetés: https://nagykovacsi.hu/hirek/allaspalyazat-telepulesmernok-muszaki-ugyintezo-2 

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Településmérnök / Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

Örömmel értesítjük Nagykovácsi lakosságát, hogy 2022. április 22-én Honti 
Zoltán – a Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok elnöke – átvette a kormányzati 
és lakossági összefogás eredményeként megvásárolt új Ford Transit 
kisteherautót. Az autó a Közbiztonsági Központban várja a nagy átalakulást! 
A gyűjtés és a munka itt nem áll meg. Az elkövetkező hetekben elkészül a piros 
fóliázás, rákerül a kéklámpa, majd felszerelik az összes mentéshez, tűzoltáshoz 
szükséges eszközzel. Hamarosan a Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok új 
tűzkocsijaként fog segíteni a bajba jutott lakosainkon. Reméljük, kevés dolga 
lesz!
Amint az átalakítás megtörténik, szeretettel várunk minden kedves támogatót 
és érdeklődőt egy átadási ünnepségre. Jelezni fogjuk az időpontot.

Együtt minden sikerül –  
megérkezett az új tűzkocsi!
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Az elmúlt hónapban Önkormányzatunk újabb két TOP Plusz pályázati 
igényt nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz. 
A TOP-Plusz 1.2.3.-21. Belterületi utak fejlesztése pályázat keretén 
belül a Vértes utca teljes aszfaltozására, járdaépítésre, kerékpársáv 
kialakítására, valamint az Ady Endre utcában két gyalogátkelőhely és 
kerékpársáv kialakítására adtuk be terveinket. A teljes pályázati összeg 
250 millió forint.

A TOP-Plusz 3.3.2.-21 Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése című 
felhívásra pedig a Lenvirág Bölcsőde épületegyüttesének újabb elemére 
pályáztunk, amely az új gyermekorvosi rendelőnek adna helyet.
Ezen pályázat keretén belül – az építés mellett – lehetőség volt orvosi 
eszközök beszerzésére is. A gyermekorvosokkal konzultálva egy minilabor 
kialakítására pályáztunk, ami lehetővé tenné bizonyos egyszerűbb 
laborvizsgálatok helyben történő elvégzését. Sikeres pályázat esetén a 
felszabaduló gyermekorvosi rendelőbe tud költözni a védőnői szolgálat. 
A teljes pályázati összeg: 300.091.610,- Ft

Bízzunk pályázataink sikerében!

Pályázva fejlesztünk
Szemesy Barbara – alpolgármester

Különleges vendégek érkeztek Nagykovácsiba.  
A gólyákat az önkormányzat épülete előtti póznán  

Bódi József fotózta le,  
de már a Kastélynál is találkoztak velük.

Egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap  
többet ér, mint ezerévnyi szorgalmas tanulás. 

(Japán közmondás)

Köszöntünk minden Nagykovácsiban dolgozó 
oktatót, nevelot  

a Pedagógus nap alkalmából. 
 ́́
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Rendszeresen felmerülnek kérdések és igények a fák kivágásával és 
ültetésével kapcsolatban, ezért elkészítettünk egy tájékoztató segédletet. 
Megkülönböztetjük a kivágások és ültetések mellett a közterületen, illetve 
a magántulajdonban álló ingatlanon történő eljárásokat.

Hazánkban a közterületen álló fás szárú növény kivágása a fás szárú 
növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján engedélyköteles tevékenység. Az engedély kiadására 
irányuló kérelem a rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatványon, 
vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A közterületen lévő fás 
szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző 
engedélyezi vagy utasítja el, a Korm. rendeletben szerepeltetett esetek 
fennállása esetén. A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követően 
a növény helyben történő szakszerű pótlásáról a használó 1 éven belül 
köteles gondoskodni. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, 
ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem 
ered meg. Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága 
miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt 
más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni.

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testületének a környezetvéde- 
lemről szóló 21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendeletében foglaltak 
alapján, Nagykovácsi közigazgatási területén belül, magántulajdonban 
lévő ingatlanon történő fakivágás esetén az ingatlan tulajdonosának 
bejelentési kötelezettsége van, mely bejelentést a fa tervezett kivágása 
előtt minimum 20 nappal meg kell tenni. A jegyző, amennyiben azt tájképi 
vagy természetvédelmi okok alátámasztják, megtilthatja a fa kivágását. 
Amennyiben a kivágott fa nem gyümölcsfa (kivéve diót), nem örökzöld, nem 
invazív faj egyede, és nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot, úgy 
a fát pótolni kell. A kivágott fa pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége, 
a pótlás során annyi fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege a 
kivágott fa törzsátmérőjének összegét 20%-kal meghaladja. Fakivágások 
és pótlások során a törzsátmérőt a föld felszínétől számított 1 méter 
magasságban kell mérni (1 méternél alacsonyabban található koronaalappal 
rendelkező fa esetében az ágelágazás alatti átmérő mérendő). A pótlási 
kötelezettség teljesítésekor kertészeti faiskolából származó, olyan előnevelt 
fát kell használni, amelynek 1 méteren mért törzsátmérője legalább 5 cm. 
Ültetésnél előnyben kell részesíteni a tájban őshonosan fellelhető fajokat, 
az elültetett fa öntözéséről a bejelentő gondoskodik. A fapótlást lehetőség 
szerint azon az ingatlanon kell elvégezni, ahol a fakivágás történt, a pótlások 
tekintetében a közterületi fáknál említett 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadók magánterületre vonatkozóan is.

Fák ültetése során általános érvényű, hogy fás szárú növény az ingatlan azon 
részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta 
tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi 
életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem 
akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, 
létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. 
Az egyes közművek védőövezeteire vonatkozó, hatályos jogszabályokban 
előírt szabályozásokat az ültetések során szintén be kell tartani.

Magántulajdonban lévő ingatlanon történő faültetés nem bejelentés- és 
nem engedélyköteles, azonban a hatályban lévő, vonatkozó előírásokat 
ez esetben is figyelembe kell venni. Növények ültetésénél be kell tartani 
a megfelelő védőtávolságot, mely a szomszédos ingatlan telekhatárától 
számítva, fák esetében legalább három méter, sövény esetében legalább 
fél méter. Szintén fontos figyelembe venni, hogy Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. (IX. 1.) önkormányzati 
rendelete Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 
(továbbiakban: HÉSz) 31.§ (6) bekezdése szerint az ingatlan határán 
kerítésként, vagy attól 3 m távolságon belül kialakított sövény magassága 
legfeljebb 2,5 m lehet. A Hész 11. § (11) bekezdésében foglaltak alapján 
az ingatlanok beépítésének feltétele – az övezeti besorolástól függően – a 
telek területének minden 150 vagy 200 m2-re után egy nagy lombkoronát 
növelő fa megléte, ill. ültetetése.

Akár pótlásról, akár új fa ültetéséről legyen szó, akár közterületen, akár 
magántulajdonban álló ingatlanon, Nagykovácsiban egyes fajok ültetése 
tiltott, vagy nem ajánlott. A növénytiltó listák megtalálhatók Nagykovácsi 
Nagyközség Képviselő-testületének a Nagykovácsi Nagyközség 
településképének védelméről szóló 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati 
rendeletében, az 5. sz. mellékletben.

Fontos ugyanakkor megemlíteni azt is, hogy a fakivágások és faültetések 
mellett a fák gondozása, ápolása, fenntartása is feladat. A 346/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján tilos a fás szárú növények felületének 
jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy 
közvetett károsítása. A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő 
fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő 
szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, 
metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség 
szerinti pótlásáról. Emellett a használó köteles gondoskodni az ingatlanán 
lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek 
eltávolításáról, a lehulló virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A 
környezetvédelemről szóló 21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelet 
előírásai alapján az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan területén és 
az ingatlanát határoló zöldsávban az ott lévő növényzet karbantartásáról 
gondoskodni. A karbantartás magában foglalja a növényzet és a talaj 
folyamatos ápolását, gondozását, védelmét, a növényzet pótlását, időszakos 
cseréjét és a rendszeres fűnyírást, kaszálást a vegetációs időszakban. 
Továbbá az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanról a járda 
és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal 
biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét.

Tekintettel arra, hogy jelen cikk csak egy rövid összefoglalása, bemutatása 
a faültetések, fakivágások kérdéskörének, és korántsem teljes körű 
ismertetése a vonatkozó hatályos előírásoknak, amennyiben valaki a 
településen fát szeretne kivágni vagy ültetni, úgy annak javasoljuk a 
fentebb említett jogszabályok áttanulmányozását. 

Amennyiben további kérdések merülnek fel a faültetés, fakivágás 
témakörében, forduljanak a Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, 
Beruházási és Pályázati Osztályához (e-mail: muszak@nagykovacsi.hu)

Faültetések és fakivágások Nagykovácsiban

Mindannyiunk számára irritáló a kutyasétáltatók által otthagyott 
kutyapiszok, de mit tehetünk? Lehet-e szankciókat bevezetni?

Sajnos a pénzbüntetés bevezetésére nincs mód, mert a megszorítások 
miatt a település költségvetése nem teszi lehetővé fizetett ellenőrök 
alkalmazását, valamint hasonlóan az illegális szemétlerakásokhoz 
nagyon nehéz az utólagos azonosítás is, amely csak hosszú, pénz- és 
időrabló eljárásokat vonna maga után. Mindenki számára kielégítő 
megoldást csakis a felelős állattartás jelenthet. A kötelező oltások 
beadatásán és az állatok megfelelő tartásán túl a kutyatulajdonosok 
felelőssége, hogy összeszedjék a keletkező hulladékot, hogy az ne 

okozzon közegészségügyi veszélyt, 
valamint gondot és kellemetlenséget 
az ingatlanok tulajdonosainak és a 
gyalogosan közlekedőknek. 

A településen további problémát 
jelentenek a kertekből kiszökő kutyák 
is. Kérjük, hogy ha elkóborolt ebbel ta-
lálkoznak hívják Csavar Attila gyepmestert a 06 30 325 4274-es számon, 
aki befogja és a Törökbálinti telephelyre szállítja a gazdátlan kutyákat, 
ahonnan később a tulajdonosok elvihetik kedvencüket.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
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Nagykovácsi Általános Iskola

Ismét magas létszámban (119 fő) jelentkeztek 
a gyerekek, hogy megörvendeztessék a 
hallgatóságot kedves verseikkel. Különösen 
örültünk, hogy az elsősök közül 33-an 
varázsolták el a zsűrit és a hallgatóságot bátor 
versmondásukkal. Gábos Katalin és Gados Béla, 
községünkben élő színészházaspár már több 
éve segíti hozzáértő értékelésével munkánkat. 
Most a másodikos  tanulók kapták meg 
kitüntető figyelmüket.
A gyermekek felkészülten, életkoruknak 
megfelelő, változatos versválasztással 
tették emlékezetessé a négy délutánt. A 
négy évfolyamon csak néhány olyan verssel 
találkoztunk, amit több versmondó is 
elmondott. Ez külön öröm volt mindannyiunk 
számára.
Köszönjük a versenyző gyermekeknek, a 
kollegáknak, a szülőknek, hogy a kötelezően 
elvégzendő feladatok, a napi szoros 
időbeosztás mellett  is foglalkoztak irodalmunk 
gyöngyszemeivel.

Eredmények:
Arany minősítés: 26 fő
ezüst minősítés:  41 fő
bronz minősítés: 52 fő

Arany minősítést elért tanulók:

1. évfolyam: Összesen 33 fő
Arany: Wayda Viktória  1.a
 Borosnyai Luca 1.b
 Győrffy Balázs 1.b
 Győrffy Kende 1.b
 Wass Lili 1.b
 Móczár Balázs 1.c
 Toldy-Schedel Dorottya 1.d

2. évfolyam: Összesen 32 fő
Arany: Palai Patrik 2.a 
 Tafferner Mira 2.a
 Szappanyos Kira 2.a
 Rokaj Zalán Norbert 2.b
 Bognár Emma Réka 2.c
 Horváth Ádám 2.d
   
Kiemelt arany:  Czabafy Julianna 2.d

3. évfolyam: Összesen 22 fő
Arany: Tukacs Léna 3.b
 Mátyás Villő 3.c
 Vantsa Szofi 3.c
   
4. évfolyam: Összesen 32 fő
Arany: Valentin Gergely 4.b
 Sebők Luca  4.b
 Angeli Mira 4.b
 Maraffai Dalma  4.c
 Mayer Blanka 4.c
 Kenyeres Kristóf 4.d
 Kóka Liza 4.d
 Palásthy Zétény 4.d

Kiemelt arany: Láng Erzsébet 4.b

Az április 9-i, pátyi területi vers- és prózamondó 
versenyen az első és második osztályosokat 
Czabafy Julianna 2.d, a harmadik, negyedik 
osztályosokat Láng Erzsébet 4.b osztályos 
tanulók képviselik.

Alsó tagozatos versmondó verseny
Vladárné Zeffer Mónika, Kleinné Turcsányi Tünde,  
Széllné Mennydörgős Melinda, Veres Ildikó szervező tanítók

Idén igazi ünnep volt a március végén megrendezett iskolai alsó tagozatos versmondó 
verseny. Örülhettünk annak, hogy újra együtt lehettünk, s  hallgathattuk egymást.

„Jókai Mór legnépszerűbb regénye a leg- 
magasztosabb emberi értékeket méltatja: 
becsület, hazaszeretet, önfeláldozás. A törté- 
net a negyvennyolcas magyar szabadságharc 
előtti napokban kezdődik, a konzervatív 
nézeteket valló családfő, Baradlay Kázmér  
halálával. Végrendeletében a változat- 
lanságot óhajtotta, ám a forrongó világ 
akkor már megállíthatatlanul száguldott 
az új és szép eszmék felé. A történet 
példaértékű abból a szempontból, hogy 
a végzet megváltoztatható és átfor- 
málható.” (Újszínház)
Április 12-én színházba mentünk a hete- 
dikesekkel, ahol nagy sikert aratott az ifjúsági 

nézők körében az idei kötelező regény színpadi 
változata. A legnagyobb tapsot Tolcsvay Béla 
(énekmondó), ifj. Jászai László (Tallérossy 
Zebulon), Szarvas Attila (Baradlay Richárd) és 
Tordai Teri (Baradlayné) kapta. A jó hangulat 
egyrészt a darabnak, másrészt a pandémia 
miatti hosszú kihagyásnak is köszönhető. 
Annak, aki nem vagy régen olvasta a regényt, 
íme néhány idézet.
„A hallgatás és a nem szólás két különböző 
dolog.”
„Hogy volnánk mi szegény emberek, mikor 
nekem itt vagy te; teneked meg itt vagyok én?!”
„Az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a 
fűszálak hegyénél.”

„Egyetlen jótettnek emléke jobban világít 
miutánunk, mint ezer fáklyának lobogása.”
„Óh, a bátrak, az erős idegű emberek  
nem tudják megítélni, mily óriási heroizmus  
kell ahhoz, mikor egy ideggyönge ember 
elszánja magát, hogy odamenjen a veszély 
közé, mit az erősek kinevetnek, föl sem vesznek, 
de melynek jelenlététől a beteg kedély 
pokolbeli kínokat szenved! Nem a bátraké – a 
félénkeké a pálma, kik rettegnek, reszketnek a 
golyófütyüléstől, de azért mégis nekimennek 
- becsületért, –szerelemért, – hazáért, – 
asszonyért!”

Nyergelj, fordulj! 
Színházlátogatás a hetedikesekkel:  
A kőszívű ember fiai

Östör Katalin

Iskolánkban végre, két év kihagyás után 2022. 
április 4-én és 5-én újra megrendezhettük 
az eddig hagyományunkká vált „Iskola- 
kóstolgatót". Ezen az eseményen a leendő 
elsős tanítók bemutatkoznak az ősszel iskolába 
kerülő gyermekeknek és szüleiknek.
Itt már megtörténik az első „elszakadás" 
a szülőktől, amíg a tanítók röviden 

bemutatkoznak, addig a gyermekek csopor- 
tokban felfedező útra indulnak az iskolában 
tanítókkal és a még biztonságot nyújtó óvó 
nénikkel.
A személyes benyomás a leendő tanító nénik- 
kel a szülők és a gyerekek számára is nagyon 
fontos, ezért, hogy kicsit ismerkedjenek a gye- 
rekek is, minden tanító néni rövid foglalkozást 
tart a gyerekcsoportoknak. Ez idő alatt az 
ebédlőben a szülők az iskola vezetőit hallgatják, 
akik az iskola működéséről, lehetőségekről, 
előnyökről beszélnek, felkészítve a szülőket is, 
hogy jól tudjanak iskolát, tanítót választani.

Ildikó, Andrea és Melinda néninél a csillogó 
szemű, cseppet sem megszeppent gyermekek 
mesét hallgathattak, papírmadárkákat díszít- 
hettek, tavaszi kartonvirágcsokrot állíthattak 
össze saját ízlésük szerint, miközben meg- 
nézhették azt a helyet, az iskolát, ahová ősszel, 
reményeink szerint izgalommal és bizakodóan 
lépnek majd be.

Jó volt újra „kóstolgatni", és biztosítani a kedves 
szülőket arról, hogy szemük fénye a legna- 
gyobb biztonságban, tanítójuk óvó szárnyai 
alatt kezdi majd el az első osztályt.

Iskolakóstolgató
Meszlényiné Ritli Márta intézményvezető-helyettes
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Néhány gondolat az 5.b osztálytól:
„Jó, modern feldolgozás volt és vicces is.”
„Nagyon izgalmas volt, néha úgy éreztem, 
mintha ott lennék a helyszínen.”
„Tetszett, hogy a rendőrkapitány sokat sípolt.”
„A mi korosztályunknak való volt.”
„A kedvenc jelenetem az volt, hogy Hanna 
barátai mikróból készítettek teleportálót.”
„Nagyon tetszett, még egyszer megnézném, ha 
lehetne.”
Köszönjük a szervezőknek ezt a kellemes 
délutánt!

A megmérettetés során elért pontok alapján 
állítottuk fel az iskolai forduló rangsorát. 
5.-es évfolyam 
1. hely: Mayer Benedek, 2. hely: Bolváry 
Franciska, 3. hely: Andersen-Soós Anna
6.-os évfolyam 
1. hely: Mátyás Bence, 2. hely: Győrffy Csanád,  
3. hely: Palai Panna
7.-es évfolyam 
1. hely: Takács-Bajay Fruzsina, 2. hely: Kőszegi 
Kira, 3. hely: Rantal Sára

8.-os évfolyam
1. hely: Sebők Zsófia, 2. hely: Márta Szilárd,  
3. hely: Papp Levente
A fenti versenyzők, valamint a 8. osztályos 
Erdős Kata és Tafferner Márton olyan magas 
pontszámokat értek el, hogy meghívást kaptak 
a megyei fordulóra. 

Gratulálok mind a versenyzőknek, mind a 
felkészítő tanáraiknak!

Napsütés, madárfütty, boldog gyerekek. Kell-e 
még valami egy jól sikerült programhoz? Szer- 
dán a felső tagozat két év kihagyás után végre 
kiszabadult a természetbe. A helyszín ezúttal 
a Forrás-dűlő volt. Erdei Sándor testnevelő 
tanár jelölte ki a terepet és az állomásokat. Az 
állomásokon tanárok fogadták a gyerekeket, 
ahol furfangos feladatokat kellett megoldani. 
Osztályonként két csapat indult a rajtból, az 
állomásokat tetszőleges sorrendben érintették 

a csapatok a kapott térkép alapján. A legjobb 
csapat alig több mint 2 óra alatt teljesítette 
a távot, a legkomótosabban haladók pedig 
majdnem 4 órát gyalogoltak. A feladatokért 
kapott pontok is nagy eltéréseket mutattak. Az 
idő, a feladatokért- és a magatartásért kapott 
pontok alakították a végső sorrendet. Nagy volt 
a szórás. Nagy volt az izgalom. A jókedv és a 
lelkesedés végigkísérte a délelőttöt. Köszönöm 
kollégáim segítő, türelmes, alapos munkáját.

Föld napja 2022. 04. 13.   
felső tagozat – akadályverseny
Smetana Erika szervező

XXV. Simonyi Zsigmond  
Kárpát-medencei  
helyesírási verseny
Bárány Judit, a verseny helyi szervezője

Színházi élmények
Zsohovszky Edit az 5.b osztályfőnöke

Az idei tanévben újra számítógép elé ültek azok a felső tagozatos gyerekek, akiknek 
szívügyük az anyanyelvünk, és a helyesírás nem könnyű talaján otthonosan mozognak. Az 
elmúlt tanévtől a verseny szervezését és lebonyolítását a Károli Gáspár Református Egyetem 
vette át. Nemcsak ezért, hanem a járvány okozta nehézségek miatt is a korábbi papíralapú 
versenyzést felváltotta az online feladatmegoldás. 

A harmadik és a negyedik osztályosok 
Gazdakalendárium programja a Húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódott.
Navratil Andrea mesélt, megtanultunk egy dalt, 
megismerkedtünk az őshonos baromfifajták- 
kal. Megtudtuk, hogyan különböztethetjük 
meg a főtt tojást a nyers tojástól – feltörése 
nélkül. Csodaszép motívumokat írókáztunk, 
berzseltünk. Kérésünkre Navratil Andrea az 
Aranymiatyánk éneklésével zárta ezt a szép 
délelőttöt.

Gazdakalendárium
Veres Ildikó 4. b osztálytanító

Informatika órákon a biztonságos internethasz- 
nálat témáját dolgoztuk fel a SAFER INTERNET 
MAGYARORSZÁG oktató anyagaival. A témák: 

online játékok, internetes zaklatás, internetfüg- 
gőség, adatvédelem, közösségi oldalak voltak. 
Néhány érdekesség a hétről még! 
Magyar órán Östör Katalin digitális újság 
készítésére ösztönözte a hatodikos-hetedikes 
diákokat a Canva program segítségével, be 
is mutatta az általa szerkesztett „A kőszívű 
ember fiai” című példányt. Tallián-Kubinyi 
Nikolett informatikát tanító tanárnő a WordArt 
programot alkalmazta kreatív szófelhők 
készítésére. Ezt a gyerekek boldogan fogadták. 
Játéknak tekintik, de kiváló tanulási technikát 
adott kezükbe Niki néni.

A webináriumok idén nagy számban álltak 
rendelkezésünkre. A legjobban a Főző 
Attila által készített Digitális kincskeresés 
(geolokációs játék) tetszett, mivel sokféle 
iskolai felhasználásra, tanórai motiválásra ad 
lehetőséget. 
Szerencsére a legtöbb 
program, alkalmazás az 
év hátralévő részében is  
elérhető lesz, így a peda- 
gógusok, diákok digitális 
kompetenciája tovább fej- 
lődhet!

Digitális témahét
Dér Viktória informatikatanár

Idén hetedik alkalommal rendezték meg 
április 4-8. között a diákok, pedagógusok 
számára a Digitális Témahetet. A Témahét 
programjait, oktatóvideóit sikeresen hasz- 
náltuk most is.. 

Április 7-én csütörtökön a Lázár Ervin 
Program keretében színházlátogatáson 
vett részt iskolánk ötödikes évfolyama. 
Izgatottan várták a gyerekek a programot, 
hisz a járványhelyzet miatt régen mehettek 
így együtt színházba, Budapestre. A Pesti 
Magyar Színházban Az időfutár című 
előadást láthattuk. 
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A házigazdák szervezése, vendégfogadása, a 
méltó megnyitó és a záró eredményhirdetés,  
igazán ünnepivé varázsolták ezt a délelőttöt. 
Iskolánk hat tanulójáért izgulhattunk. Büszkék 
voltunk mindenkire, s igazán örültünk, mikor   
háromszor is elhangzott a díjazottak között 
(1-6. helyezés) a Nagykovácsi Általános Iskola 
neve.

Prózamondásban
1–2. évfolyamon – Rokaj Zalán 2. b –  
     V. helyezést 
3–4. évfolyamon – Somogyi Léda 4. a –  
     III. helyezést ért el.

Versmondásban
1–2. évfolyamon – Czabafy Julianna 2. d –  
     III. helyezést ért el.

Gratulálunk tehetséges diákjainknak, az őket 
felkészítő pedagógusoknak – Görtlerné Kocsis 
Andreának, Patócs Editnek, Virágh Jácintnak és 
a támogató szülőknek!

Szép eredmények a területi vers 
és prózamondó versenyen, Pátyon
Veres Ildikó tanító

Az idén is ott voltunk a pátyi Bocskai István Általános Iskola által szervezett területi vers- és 
prózamondó versenyen. Több, mint húsz iskola első helyezettjei versenyeztek, mérték össze 
előadói képességüket április 9-én, szombat délelőtt.

A megyei forduló eredményhirdetése április 
8-án került megrendezésre Gödöllőn a 
Premontrei Iskolaközpontban.
Az Észak-Pest megyei fordulón 3. osztályosok 
között Oláh Koppány 15. helyezést; 5. 
osztályosok között Győrffy Levente 13. 
helyezést; 6. osztályosok között MÁTYÁS 
BENCE 1. HELYEZÉST, Győrffy Csanád 7. 
helyezést; 8. osztályosok között Telek 
Csongor 14. helyezést ért el. Mátyás Bence és 
Győrffy Csanád meghívást kaptak az országos 
fordulóra is, aminek nagyon örültek.

A csapatversenyen (itt minden évfolyam 
három legjobb helyezettjének összpontszáma 
számít) 6. osztályosaink mindenkinél jobbak 
voltak, ELSŐK lettek. A csapat tagjai: Mátyás 
Bence, Győrffy Csanád, Palai Panna

Legjobbjaink:
3. osztály: 356  induló
 15. Oláh Koppány 
 29. Kulcsár Ágoston 
 55. Bolváry Gellért Döme 
Csapatverseny : 42 iskolából 9. helyezés

4. osztály: 389  induló
   28. Mayer Blanka
 154.  Dávid-Szabó Kamilla
 165. Sebők Luca  
Csapatverseny: 49 iskolából 23. helyezés  

5. osztály: 297  induló
 13. Győrffy Levente 
 53. Andersen-Soós Anna
 60.  Zsiros Áron 
Csapatverseny: 41 iskolából 6. helyezés

6. osztály: 195  induló
    1. Mátyás Bence 
    7. Győrffy Csanád 
 27. Palai Panna 
Csapatverseny: 33 iskolából 1. helyezés 

7. osztály: 179  induló
 44. Takács-Bajay Fruzsina 
 57. Rantal Sára 
 60. Tomasovits Árpád 
Csapatverseny: 34  iskolából 12. helyezés

8. osztály: 123  induló
 14. Telek Csongor 
 34. Sebők Zsófia 
 63. Tafferner Márton
Csapatverseny: 29 iskolából 8. helyezés

Gratulálunk minden versenyzőnek,  köszönetet  
mondunk a szülőknek és a felkészítő tanárok- 
nak:
3. évfolyam: Balik Mónika, Bertalanné Boros 
Kinga, Telekné Horváth Cecília 
4. évfolyam: Patócs Edit, Veres Mária Ildikó, 
Széllné Menydörgős Melinda
Felső tagozat:  Dér Viktória, Eperjesi Tamás, 
Zsohovszky Edit 

Matekos hírek 
Zsohovszky Edit matematika tanár

Ebben a tanévben végre a versenyek is 
újraéledtek. Igaz, nem teljesen a meg- 
szokott módon. A Zrínyi Ilona Mate- 
matikaversenyt 3  fordulósnak hirdették. 
Októberben az iskolai fordulót a jár- 
ványhelyzet miatt elhalasztották feb- 
ruárra. Így is sok versenyző indult, 
3. osztálytól 8. osztályig 68 fő. Ők 
mindannyian indulhattak a márciusi me- 
gyei fordulón is, melynek eredményei 
már döntöttek az országos versenyre való 
továbbjutásról.

A Természettudományi Csapatverseny 
ORSZÁGOS DÖNTŐJÉN 3. helyezést ért el 

iskolánk 8.b osztályos csapata:  
Papp Levente, Márta Szilárd, Pásztor Áron, 

Tafferner Márton!  
Felkészítő tanárok:  

Smetana Erika és Zsohovszky Edit.

Szívből gratulálunk!
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Az idei évben ismét megnyitotta kapuit 
az óvodai bolhapiac a Dózsa György utcai 
tagóvodában. A Föld napja tiszteletére 
megrendezett zöld programról Szabó Éva 
tagóvoda vezető készített beszámolót.
Hosszú évek óta hagyomány már a Forrás 
tagóvodában, hogy a Föld napjához 
kapcsolódóan Bolhapiac szervezésével 
próbáljuk felhívni a lakosság figyelmét az 
újrahasznosítás eme formájára.
Az idén, rekord számú jelentkező vett részt a 
programon, annak ellenére, hogy az időjárás az 

épületbe szorított mindenkit. A siker talán an- 
nak is köszönhető, hogy a járványhelyzet miatt 
nem volt alkalom közösségi összejövetelek 
szervezésére, együttlétekre.
A piac nem csak a csereberéről szól, hanem 
jóízű beszélgetések színtere is.
Hasznos az eladó számára, akinek a kinőtt, 
megunt, feleslegessé vált árucikkei nem a 
szemétbe kerülnek.
Hasznos a vevőnek, aki helyben vásárolhat, 
jóval olcsóbban számára hasznos termékeket.
És fontos az óvoda számára, hiszen példát 
mutat a gyerekeknek és formálja a családok 
környezettudatos gondolkodását. 
A belépőként kapott virág és zöldség palánták 
nem csak a csoportok kiskertjeit díszítik, hanem 
a gyerekek megtanulják a növénygondozás 
tudományát.
A virágokban gyönyörködhetnek, a megtermelt 
zöldségeket pedig egész nyáron fogyaszthatják.
Bízunk benne, hogy legközelebb naposabb 

és melegebb időben fogadhatjuk a felelősen 
gondolkodó Nagykovácsi piacozókat.
Köszönjük minden jelenlévőnek a részvételt!

Bolhapiac
Az idei évben ismét megnyitotta kapuit 
az óvodai bolhapiac a Dózsa György utcai 
tagóvodában. A Föld napja tiszteletére 
megrendezett zöld programról Szabó Éva 
tagóvoda vezető készített beszámolót.

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

A Kispatak Óvoda befogadóhelyként regisztrált 
a Köszönjük Magyarország programra. A 
program célja, hogy a pandémiás időszak 
elmúltával a hivatalos előadóművészek 
továbbra is aktív szereplői maradhassanak a 
kulturális életnek. Továbbá, hogy a program 
keretében megvalósuló produkciók által 
az újrainduló kulturális élet országszerte 
gyarapodhasson, a közönség pedig a 
tehetséges fiatal előadóművészekkel, illetve 

az ország neves előadóival egyaránt ingyenes 
feltételek mellett találkozhasson.
Rüll Orsolyának, a Szülői Szervezet elnökének 
köszönjük, hogy a lehetőségről informált minket 
így részesei lehettünk az élménysorozatnak.
Elsőként március 24-én és 25-én Zséli Csilla 
és Popovics Márk táncművészek tartottak 
bemutatót és tánctanítást, ahol egyéni és páros 

táncokat ismerhettünk meg. A népi táncok a 
Kaszáló és a Dózsa György utcai tornaterem- 
ben zajlottak, melyen három turnusban vettek 
részt az óvodás gyerekek. Népzenére táncol- 
tunk, megismerkedtünk népi viseletekkel és 
néptánc lépéseket sajátítottunk el. A produk- 
ciók között megtalálhattuk: a kalotaszegi 
legényes, illetve páros táncot, marosmenti 
ritmus táncot, mezőségi párostáncot és 
legényest, üveges táncot, valamint szatmári 
verbunk és páros tánc színesítette a műsort. A 
néptánc az egyik leghatékonyabban fejlesztő 
tánc. Nem csak azért, mert megismerteti az 
óvodás gyerekekkel az egyes tájegységre utaló 
táncokat, hanem a gyerekek a néptánc során 
alaplépéseket, népi mondókákat, és népdalokat 
tanulnak meg, amivel szókincsük is bővülhet. 
Köszönjük ezt a bemutatót és együtt táncolást 
az előadóknak. A Kispatak óvoda apraja és 
nagyja remekül érezte magát a programon!

Néptánc
A „Köszönjük Magyarország” program 
partnereként vett részt a Kispatak 
Óvoda gyerekserege egy fergeteges 
hangulatú néptánc eseményen. Erről 
készített összefoglalót Tóth Mária 
intézményvezető helyettes, a Barackfa 
csoport óvodapedagógusa.

Láng Máriának hívnak, 18 éve élek Nagy- 
kovácsiban szüleimmel és 6 testvéremmel.
Gyermekként a Száva utcai óvodába jártam, 
majd a Nagykovácsi Általános Iskola elvégzése 
után a Szent Angéla Ferences Gimnáziumban 
érettségiztem.
2021. tavaszán diplomáztam az ELTE Tanító 
és Óvóképző karán óvodapedagógusként. 
Szakmai gyakorlatomat a Kispatak Óvodában 
végeztem.

Szeptembertől fél évet töltöttem a Szent 
Ferenc Alapítvány dévai gyermekotthonában 
önkéntesként.

Nagy örömmel és lelkesedéssel kezdem 
munkámat egykori óvodámban, és remélem, a 
Cinege csoportban felnövő gyermekek is olyan 
szép és meghatározó élményekkel válnak el az 
óvodától, ahogy én annak idején. 

Új óvodapedagógus 
a Száva utcai Cinege csoportban
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A Budapesti és Pest megyei Tavaszi Pedagógiai 
Napok egyik házigazdája volt a Kispatak Óvoda. 
Programjáról és a megvalósításról ír Horváth-
Meszes Bettina óvodapedagógus, szakmai 
munkaközösség vezető.
A Tavaszi Pedagógiai Napok idei program- 
felelőse a Levendula csoport volt. A módszer- 
tani skála sokszínű témái közül nálunk az érzel- 
mi nevelés került a bemutató középpontjába 
„Szabad szomorúnak lenni?” címmel. 

...„Én nem bánnám,  
ha néha-néha meglátogatna a Szomorúság. 

Mondjuk, havonta egyszer.  
Vagy inkább félévenként.  

Elüldögélhetne itt.  
Még be is sötétítenék a kedvéért. 

Összehúznám magam.  
És sajogna, sajogna a szívem.  

De hogy mindennap eljön!  
Na nem, azt már mégsem!”...  

(Lázár Ervin – A négyszögletű kerekerdő, részlet)

Napokig az érzelmek birodalmában utazgat- 
tunk a gyerekekkel. Meséken, zeneműveken, 
alkotásokon keresztül próbáltuk megsze- 
mélyesíteni azokat az érzelmi állapotokat, 
melyek átszövik mindennapjainkat, de oly 
nehéz verbalizálni. Egy levendulás kislány azt 
mondta az egyik beszélgetés alkalmával, hogy 
„Félek, de nem tudom mitől!” – milyen bölcs 
megfogalmazás egy majdnem 6 évestől, és 
milyen fontos mondat. Hányszor, de hányszor 
érezzük ingerültnek, feszültnek, 
bánatosnak magunkat, anél- 
kül, hogy meg tudnánk 
magyarázni annak pontos 
okát. Ilyenkor vesszük fel, mi 
felnőttek a vidámság álarcát 
elrejtve gyermekeink és saját 
magunk elől is az érzelem 
forrását, mellyel több bajt 
okozunk, magunknak és a 
környezetünkben élőknek 
is, mintha beszélnénk róla.  
Beszélni pedig nem köny- 
nyű, ezért fontos már 
kisgyermekkorban teret adni  
az ön- és társismeret alap- 
jainak. Ha felruházzuk a 
megfoghatatlant olyan külső 

jellemzőkkel, melyek segítenek vizualizálni 
az érzelmeket, máris egy lépéssel közelebb 
kerülünk az empátia és érzelmi intelligencia 
fejlődéséhez. Napjainkban számos olyan 
külső hatás éri gyermekeinket, melyek 
szorongást kelthetnek, ezért a téma aktualitása 
vitathatatlan volt. Vendégeink egy egész 
délelőttöt töltöttek velünk, majd egy szakmai 
előadás után saját élményű tapasztalatot is 
szereztek. A visszajelzések alapján érzelmi 
biztonságot sugárzó légkörben, számtalan 
új ötlettel tudtuk gazdagítani az érzelmi 
nevelés sokszínű palettájának repertoárját és 
bízunk benne, hogy jó gyakorlatunkat tovább 
éltetve egyre több teret kapnak majd az 
érzelmek valódi megélései, mert igenis szabad 
szomorúnak lenni!

Tavaszi Pedagógiai Napok
A Budapesti és Pest megyei Tavaszi Pedagógiai Napok egyik házigazdája volt a Kispatak 
Óvoda. Programjáról és a megvalósításról ír Horváth-Meszes Bettina óvodapedagógus, 
szakmai munkaközösség vezető

Az idei évben a következő napokon tartjuk a beiratkozást:
2022.05.16. hétfő 8-16 óráig
2022.05.17. kedd 8-16 óráig

2022.05.18. szerda 8-16 óráig
A beiratkozáshoz szükséges iratok: (formanyomtatványaink elérhetőek honlapunkon: nagykovacsibolcsode.hu) 

•  felvételi kérelem
•  30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 
•  jövedelemigazolás 
•  a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa
•  a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
•  egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint az 
Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 15 napon 
belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes 
képviselőt).
 
Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális még, 
legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beiratkozásra.

Beiratkozás a Lenvirág Bölcsődébe
Móczár Ágnes intézményvezető

Állásajánlatok a Nagykovácsi Kispatak Óvodában
2 fő óvodapedagógus

2 fő dajka
1 fő konyhai munkatárs (4 vagy 8 órás)

Jelentkezés: 06/26 355-607, kispatak.nagykovacsi@gmail.com
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu

Könyvajánló:
TENGERECKI
Kalandok Magyarországon
Kortárs mesék és mondák
Szerkesztette: Lovász Andrea
Cerkabella Könyvkiadó
Májusi mesekönyv ajánlatunk egy modern legendárium, örömmel  
ajánljuk inspirációként tavaszi-nyári országjáró kirándulásokra. Huszon-
három író negyven mese illetve monda feldolgozása, jól és kevésbé is-
mert helyszíneken játszódik.  A teljesség igénye nélkül néhány különleges 
látnivaló:

Ásottha lmi- láprét , 
Haramia-forrás, Hold-
világ-árok, Kunhal-
mok, Megyer-hegyi 
tengerszem,
Remetebarlang, Tün-
dérkapu, Vasas-szaka-
dék, Zsivány-sziklák...
Borítója egyedi: szét- 
hajtható, rajta egy 
mesés térképpel, ked-
vünkre böngészhetjük 
rajta a helyszíneket. 

A könyvet Takács Mari szép, néhol vicces illusztrációi teszik még élveze-
tesebbé.

Páhokiné Arany Piroska: Akik megérintették a szívemet
Egy nyugdíjas gyógypedagógus visszaemlékezése pályájára és legem-
lékezetesebb tanítványaira
Magánkiadás, 2021

Szívet-lelket melengető történetet írt Páhokiné Arany 
Piroska, aki 45 éven át beszédhibás, értelmi sérült, 
nem beszélő, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 
és felnőttek közt dolgozott gyógypedagógus-logopé-
dusként. Megnevettet és könnyeket csal a szemünkbe 
a hosszú életpályája során megtörtént eseteivel, me- 
lyeket novellákká formált azokról, akik mások valami-
ben, ezért még több szeretetre és empátiára van szük-
ségük a fejlődéshez.

Ajánljuk a könyvet 
akár kezdő és gyakorló 
szakembereknek, akár 
szülőként-nagyszülőként 
érintett olvasóknak, 
hogy ötletet, erőt me-
rítsenek belőle, hogy 
könnyebben szembe- 
nézzenek a kihívásokkal, 
jobb megoldásokat ta-
láljanak az író tapaszta- 
lataival, tudásával fel- 
vértezve.

Könyvtári hírek
Illés Gabriella – Magyar Judit
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Májusban két olyan kisközösség életébe pillanthatunk be, amely a pan-
démiás időszak után formálódott az Öregiskola berkeiben. Mindkét 
csoportra igaz, hogy életre hívói olyan lelkes hölgyek, akik tevékeny-
ségükkel jelentősen hozzá tudnak járulni az általuk vezetett csoport 
testi, lelki és szociális jóllétéhez. Erre pedig napjainkban egyre nagyobb 
szükségünk van, legyen szó akár a kisgyerekeket nevelő anyukákról, 
akár a kamasz gyerekeinkről.
Baba-mama klub 
a Faluházban

Baba-mama klubunk elsősorban 3 év alatti gyermekeknek és édes- 
anyjuknak szól. Nagykovácsiban élő anyukák vagyunk, és leginkább 
közösségépítési célból keltettük életre a klubot. Szerettünk volna megis-
merkedni és barátkozni olyan édesanyákkal, akiknek a mi gyermekünkkel 
hasonló korú a gyermeke. Olyanokkal, akik hozzánk hasonlóan tudatosan 
és örömtelin igyekeznek megélni a gyermeknevelést.
Minden kedden 10.00-11.00 között vannak a programjaink a Faluházban. 
Minden páros héten kedden Fodor Krisztina vezetésével beszélgetős, 
téma feldolgozós délelőttöket tartunk. A beszélgetős alkalmakkor fontos-
nak tartjuk az elfogadó attitűd kialakítását, gyakorlását. A foglalkozásokat 
a Dr. Marshall Rosenberg féle erőszakmentes kommunikáció módszer-
tana hatja át. A módszer célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel 
és kevesebb félreértéssel tudjanak kommunikálni egymással. Két fókusza 
van: az egyik az empátia, vagyis a másikra való együttérző odafigyelés, a 
másik az őszinte önkifejezés. Konkrét, hétköznapi szituációs példákon is 
gyakoroljuk ezt. Az anyai lét számos megosztó témát vet fel, kezdve on-
nan, hogy természetes szüléssel vagy császármetszéssel hozta világra va- 
laki gyermekét, szoptat vagy sem, 25 éves vagy 40, pürésít vagy BLW-zik, 
használ homeopátiás szereket vagy sem, bölcsődébe adja a gyermekét 
vagy sem stb. Az ítélkezés mentes légkörben minden édesanya megél-
heti az elfogadást, a kisközösségünkhöz való kapcsolódást és tartozást. 
A hasonló élethelyzetünk összeköt és sok közös témát felvet. Sokszor 
azt is támogatásnak éljük meg, hogy más is szembesül ugyanazokkal a  
gyermeknevelési nehézségekkel és kihívásokkal. Helyi szerveződésű kis 
klubunknak köszönhetően sok tehetséges anyuka társra leltünk, akik 

rendszeresen megosztják velünk a szakmai tudásukat is. Poór-Bagyinszki 
Diána, helyi pedagógus anyuka, rendszeres vendégünk és előadónk is, 
és évszaknak megfelelő dalokat, mondókákat tanít nekünk és gyerme-
keinknek. Van a csapatban Montessori kisgyermeknevelő, pszichológus, 
aromaterapeuta mami is. A legújabb kezdeményezésünk az olvasó klub, 
ahol gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket dolgozunk fel, és osz-
tunk meg egymással.
Páratlan héten Lánchidi Anett tart baba-mama tornát. A baba-mama 
tornán az anyukák – gyógytornász vezetésével – speciális gyakorlatokat 
tartalmazó tornán mozgathatják át testüket és erősíthetik izmaikat. A tor-
na összeállításánál Anett figyelembe veszi az anyukák fennálló, jelenlegi 
problémáit, állóképességét és erőnlétét. Minden izomcsoportot átdol-
goztat, egyben nagy hangsúlyt fektet a hát és hasizmok erősítésére.  
A tornából nem maradhat ki az izmok nyújtása sem, ami megelőzi a sé-
rüléseket és megőrzi az izmok rugalmasságát. Egy lassabb tempójú, saját 
testsúllyal dolgozó, átmozgató órára számítson az érdeklődő édesanya. 
Míg az anyukák tornáznak, a gyerekek mellettünk játszanak a faluházban 
lévő játékokkal.
Várunk benneteket minden kedden 10.00-11.00 között, díjmentes  
programunkra.
Alkalmanként sor kerülhet programváltozásra, és ilyenkor a beszélgetős 
alkalom és a torna felcserélődhet. Programjaink követhetőek az 
Öregiskola facebook oldalán. Ezúton is köszönjük az Öregiskolának, hogy 
helyszínt biztosít programjainkhoz!
Fodor Krisztina és Lánchidi Anett
A fotót Hegyes-Nyíri Imola készítette.

„Kamasznak lenni jó!” – Kamaszcsoport a kézműves műhelyben

20 év tanári tapasztalata indított arra, hogy pár évvel ezelőtt össze-
állítsak egy foglalkozássorozatot, ahol kamaszokkal olyan témákról 
beszélgetünk, melyekre az iskola keretein belül nehéz módot, és főleg 
időt találni. A programot nem véletlenül állítottam össze a 12–14 éves 
korosztály számára, mert véleményem szerint ez az egyik legnehezebben 
kezelhető időszak a kamaszok életében. Függetlenül attól, hogy valaki jó 
tanuló-e vagy sem, szerintem már ebben a korban fontos foglalkozni a 
gyerekek helyes énképének kialakításával, segíteni őket abban, hogy 
kezelni tudják konfliktusaikat, hogy kialakulhasson egészséges önbizal-
muk, megtanulják kifejezni érzelmeiket, és képesek legyenek szorongásu-
kat oldani. A kreatív, játékos, beszélgetős, rajzolós foglalkozásokon  
szinte észrevétlenül megnyílnak és visszajelzéseket kapnak önmagukra 
egy bizalmas, elfogadó légkörben, és rájönnek, milyen izgalmas szaka- 
sza ez életüknek, és kamasznak lenni nem is olyan rossz!
A program a coaching, az érzelmi intelligencia, a pszichológia és a pe- 
dagógia eszközeire épül. Az eredetileg 10 alkalmas, 6–7. osztályosoknak 
szánt, heti egyszeri egyórás foglalkozást ebben a tanévben meghosszab-
bítottuk még négy alkalommal és szülői kérésre ötödik osztályosoknak 
szerveztük. Főbb témáink voltak az önismeret, önbecsülés, az érzelmek, 
a helyes kommunikáció, értékrendszer, pályaválasztás, melyek feldol-
gozására Márkus Laura rajztanárnő segítségével művészeti eszközöket is 
felhasználtunk.
Terveink szerint 2022 szeptemberétől rendszeresen indítunk foglal- 
kozásokat 6–7. évfolyamon is az Öregiskola kézműves műhelyében, me- 
lyekre már most lehet jelentkezni.
Mészáros Ildikó pedagógus, life coach
Márkus Laura múzeumpedagógus, képzőművész

KlubKörKép
Diószeghy Tünde – Dienes Beáta
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Nagy izgalommal készültünk 2022. április hatodikára. A Pest Megyei 
Könyvtárosok Szervezete, a PEMEKSZ keretében ekkorra ígérte a 
megye könyvtáros kollégáinak látogatását és szakmai napját, hozzánk 
Nagykovácsiba, a legutóbbi aktualizált dátum szerint. Akkor is nagyon 
örültünk volna és megtiszteltetésnek vettük volna, ha erre az első elha-
tározás után azonnal sor kerülhetett volna, de a covid, a zárások, egyre 
csak tolta és tolta az időpontokat, halasztottuk a terveket és teltek a 
hónapok, sőt lassan az évek. Ennek a találkozónak hagyományosan a 
tavasz az ideje, a tavaszi hónapok az utóbbi két évben sajnos korlá-
tozások között teltek.
A megye könyvtárosai szép számban regisztráltak a programra, mindenki 
vágyott már az új szakmai hírekre és a személyes találkozásra is, így ötven 
feletti jelentkező volt az eseményre. 
A szakmai nap programját a PEMEKSZ vezetősége határozta meg, ők 
kérték fel az előadókat is. Az idei találkozó témaköre a közösségek és a  
könyvtárak voltak. Nem véletlen, hogy a két pandémiás év után a közös-
ségek kerültek az érdeklődés középpontjába, hogyan lehet pótolni mind-
azt ami a két év alatt elmaradt, hogyan lehet újraépíteni azt, amit esetleg 
szükséges, hogyan kell hozzáfogni új akciókhoz, szervezésekhez.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete Nagyková- 
csiban az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban Közösségfejlesztés a 
könyvtárban címmel ma tanácskozást szervezett. A polgármester asszony 
– Kiszelné Mohos Katalin – köszöntőjét követően tartalmas előadásokat 
hallhattak a kollégák Péterfi Ritától (OPKM), Goda Beatrixtól (OPKM), Dr. 
Magyaródi Tímeától (ELTE PPK) – olvashattuk a napról szóló összefogla-
lókban.
Dr. Magyaródi Tímea egyetemi adjunktus a közösségek elméleti aspek-
tusát vezette fel, Társas támogatás és közösség nehéz és könnyű időkben 
címmel. Előadásában a közösség, a társas kapcsolatok, visszajelzések 
megerősítő, építő erejét mutatta be. Goda Beatrixtől nemzetközi jó 
példák sokaságát láthattuk, hogyan támogatják a közösségi kezdemé-
nyezéseket Finnországban, Németországban és szerte a világban, illetve 
azt is megismerhettük hogyan hoznak létre közösségi kezdeményezések 
könyvtárakat. Péterfi Rita előadásában a Pest megyei könyvtárakban 
felmért legfrissebb, közösségépítési gyakorlatokról hallhattunk.
Házigazdaként Nagykovácsit és az Öregiskola intézményét, a helyi gya-
korlatot mutathattuk be. Talán nem véletlenül kellett ennyit várnunk erre 
a napra, így a szakmai találkozó keretében hirdethettük meg az Öregisko-
la ünnepi könyvtári évét, idén ugyanis 120 éves Nagykovácsi közkönyv-
tárügye. 1902-ben ugyanis a Földművelődésügyi Minisztérium támoga-
tásával 173 kötettel megalakult a Községi Népkönyvtár. Az előadásban 

intézménytörténeti, tevékenységszerkezeti bemutatót tartottunk filmet 
vetítettünk a településről és az Öregiskoláról.
(Az ünnepi év keretében számos akciót és meglepetést tartogatunk, 
és a könyvtár ügy történeti feltárására is kísérletet teszünk, elöljáróban 
most azt osztjuk meg örömmel,  a szakmai nap óta a levéltári kutatás 
eredményeképp megszereztük a 120 évvel ezelőtti képviselőtestületi 
jegyzőkönyv eredetijének másolatát, amely a nagylelkű adományt fel- 
jegyzi. 1902. február 19-én a Tárgysorozat, ma napirendnek mondanánk, 
5. pontjaként. A részletes jegyzőkönyv rögzítette azt is, hogy további 20 
korona segély is küldött a miniszter egy könyvtári szekrény vásárlására.  
Az alapítás további részleteiről további anyagokban számolunk be.)

A szakmai napon büszkén mutattuk be az intézményünket élőben is, 
a kollégák nagy elismeréssel nyilatkoztak munkánkról, az épületeket 
betöltő lelkes, szakmai újításainkról.
Kísérőprogramként Cakó Ferenc, Héra Gábor képzőművészeti kiállítását, 
Jókainé Gombosi Beatrix népi iparművész és tanítványai hímestojás kiállí-
tását a kisteremben nézhették meg a kollégák. A szakmai nap zárásaként 
a Teleki -Tisza-kastély parkjában sétáltunk, majd Szórád Előd úr és csapata 
bemutatta a kastély tereit is az érdeklődőknek. Köszönjük ezt a szép napot 
a kollégáknak, akik elfogadták a meghívásunkat.
Bővebb fotóanyag érhető el: http://www.nagykovacsikronika.hu/ 
2022/04/14/szakmai-unnep-az-oregiskola-konyvtaraban/

Könyvtáros szakmai nap 
az Öregiskolában 
120 éves Nagykovácsi könyvtári ügye

G. Furulyás Katalin

Könyvtárosaink
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 Vertreibung 1946.
Nagykovácsi 

Német Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

Nagykovácsi német ajkú lakossága kitelepítésének 
76. évfordulója alkalmából
2022. május 8. napján
tartandó megemlékezésre.

11:30 órakor ünnepi szentmise a Nagykovácsi 
Nagyboldogasszony katolikus templomban 

A szentmise után koszorúzás  
a kitelepítési emlékműnél 

Dr. Klein Ferenc
elnök
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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 

Május 6. csere a pénteki rendelésben! 
8-11-ig dr. Jakab Erika,

13-15-ig dr Kordé Izabella rendel.
Május 20. péntek, dr. Kordé Izabella szabadságon 

van, ekkor dr. Jakab Erika 8-11-ig rendel.
Május 24-25 kedd-szerda, dr. Jakab Erika  

szabadságon van, helyettese dr. Kordé Izabella  
a saját rendelési idejében várja a betegeket

Május 31 kedd, dr. Jakab Erika továbbképzés miatt 
csak a tanácsadást tartja meg, a beteg rendelés  

elmarad, helyettese dr. Kordé Izabella 8-11-ig rendel.

Egészséges tanácsadás:
Kedd: 11.30–14.00; Szerda 11.00 – 13.30

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

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

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

rendelés.
Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

A házi orvosok rendelési ideje
Száva u. 4.

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

Dr. Koltay Angéla május 23-án
szabadság miatt nem rendel.

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

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

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

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

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
május 6.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
május 13.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
május 20.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
május 27.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Pénteki napokon reggel 7-8 óráig  
és 12-15 óráig terjedő időszakban  

az aznap rendelő orvos látja el  
az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Rendelési időn túl 19.00 órától  
másnap reggel 8.00 óráig,

 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni! 

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

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Április

Ádám Kristóf, Amélia, Bence,  
Maxim, Milán István, Nándor

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)
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Szerintem sokaknak nem 
kell bemutatnom Jucót, 
hisz ő egy igazi fogalom a 
településen. Alig van olyan 
ember, aki még nem járt 
a főút mellett található 
boltjában. Jucót több, 
mint 20 éve ismerem, 
végigkísérte a lányaim cse- 
peredését, hiszen minden 
alkalommal be kellett menni 
megnézni a virágokat mikor 
arra sétáltunk, és soha nem 
távoztunk üres kézzel. 
Jucónak mindenkihez van 

pár kedves szava, mindenkit meghallgat, mindenkivel beszélget. A 
riportunk is olyan Jucós lett, én ilyennek szeretem őt. Szeretettel és 
hatalmas tudással szolgálja ki a vásárlóit.
Mióta élsz Nagykovácsiban?
Jucó: Mikor is jöttünk Lali? 
Lali: 95-ben, 5 éves volt Emese, még óvodába ment.
Jucó: Ja, tényleg. Igen.  
Mikor és miért nyitottad a Jucó Mama Virágai üzletet?
Hát 21 évvel ezelőtt nyitottam, 40 éves koromra. Főleg azért történt a 
bolt nyitása mert sokkal kreatívabb munkahelyre vágytam, hisz előtte 
a Kastélyban voltam élelmezésvezető. Szerintem átlagon felüli módon 
szeretem az állatokat és a növényeket, így nem is volt kérdés mibe vágjak 
bele. Állatkertet nem nyithattam volna ilyen egyszerűen, így maradtak a 
virágok és mai napig szívvel-lélekkel vágok bele a szárukba.
Miért szereted csinálni?
21 év után azt tudom mondani, hogy mára már hozzám nőtt az egész. 
A Jucó virág egy fogalom, egy életérzés és egy brand. Az alkotó 
tevékenységen túl imádok a virágpiacra járni, ahol ismerek szinte 

mindenkit, hát persze jó érzés oda menni. A palánták pedig icuri-picuri 
virágbabák, akiket csak szeretni lehet. A megfeszített munka mit sem 
számít, amikor tetőznek az ünnepek. A húsvét, karácsony, anyák napja, 
ballagás. Ilyenkor lehet a legfantáziadúsabban alkotni, kiélhetem a 
vágyaim. Az ünnepi készülődést, pezsgést is kedvelem.
Kik dolgoznak rajtad kívül a boltban?
Egyedül dolgozom a kezdet kezdetétől. 5 éve nyugdíjas a férjem, Lali, aki 
azóta sokkal többet tud segíteni. Legalábbis a szállításban, locsolásban és 
pakolásban. 
Valami személyes történet a bolttal vagy Nagykovácsival kapcsolatban.
Van példám mind a kettőre:
Mikor ideköltöztünk, utána rögtön jött egy vihar, gömbvillámmal kísérve, 
ami a környező házakról cserepeket dobált le. A víz hömpölygött a járdán 
és a kiskertünkben is, ahonnét kimosta az összes virághagymát. 
Később volt akkora hó, amit reggeltől-estig lapátolni kellett, hogy be 
lehessen jönni az udvarra. Így a házra hófogókat telepítettünk, mert ha 
már a gömbvillám megkímélte a cserepeket, a sok hó viszont lesodorta 
volna magával azokat. Mondtuk is, „Na, Úristen, hova is jöttünk mi lakni?" 
A boltot pedig azért szeretem mert eljön úgy vevő, hogy nem tudja 
mit akar venni és még fél óra barkochba-zás után sem sikerült rájönni 
mit is szeretne. 21 év alatt sem tudtam megérteni, hogy miért kivétel a 
virágbolt, ahova nem hoznak a vásárláshoz sem szatyrot, sem ládát, sem 
dobozt, miközben célirányosan 50 palántáért érkeznek. Ilyenkor meg is 
szoktam kérdezni, hogy az élelmiszerboltba is táska nélkül mész?
Van ennek a munkának hátránya is – hajnali ébresztő a piacozás miatt, 
éjszakai koszorúkötés – és a szépsége pedig, hogy látom az örömet és 
elégedettséget a vásárlók arcán, amikor az alkotásaim, a csokraim átveszik 
és elviszik.
Itt a tavasz, virágosodnak a teraszok, erkélyek, beültetésre kerülnek a 
palánták. Látogassanak el Jucóhoz, biztosan találnak sok szépséges 
virágbabát!

Ismeretlen ismerős – Kudron Judit     
a Jucó Mama Virágai bolt tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester

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

ORTOPÉDIAI SZŰRŐVIZSGÁLAT
DR.SZISZ ORTOMED KFT. 2022. május 27-én pénteken 
9-12.30 óráig (60 fő, nagyobb érdeklődés esetén új időpont 
egyeztetése lehetséges) ortopédiai szűrővizsgálatot 
tart 18 éven felüli Nagykovácsi lakossága részére az 
Öregiskolában.

Szükség esetén talpbetét, cipő, sportcipő, papucs, 
gerincprobléma esetén fájdalomcsillapító fűző készítése 
TB alapon (1 évben egyszer jár 2.000- Ft – kettőezer forin- 
tos – önköltségi áron)

Kérjük hozza magával:
– személyazonosító igazolványát
– lakcímét igazoló kártyáját
– TB kártyáját
– ha van, közgyógyellátási igazolványát.

Egyéb információ:
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub – Fábos Éva 
30/813-7325




