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Az Európát fenyegető energiaválság elérte hazánkat és lecsapni 
készül a helyi közösségekre is. Egész Európában hallani az egyre 
szigorodó intézkedésekről. Van, ahol lekapcsolják a közvilágítást, 
meghatározott időintervallumban biztosítanak csak melegvizet, 
szolgáltatásokat csökkentenek, sportlétesítményeket, intézmé-
nyeket zárnak be, rendezvényeket mondanak le. 
Nagykovácsi permanens fejlődési pályán van. Még a nehezedő 
körülmények mellett is elkészültek a tervezett új fejlesztések: 
kerékpárút, bölcsődei új szárny, járdák, utak, vízelvezetés. 
Az önkormányzat – a felelős és takarékos gazdálkodásának 
köszönhetően – eddig nem kényszerült drasztikus szigorító dön-
tések meghozatalára. Eddig! 
Az energiaválság várhatóan döntéskényszerbe hoz minket is. 
Cselekvőképesnek kell maradnunk. Ezért hetek óta számolunk, 
döntéseket készítünk elő, hogy az alapvető közszolgáltatásokat biztosítani tudjuk és mindenkép-
pen megőrizzük a munkahelyeket. 
Az intézményvezetőkkel együttműködve azon dolgozunk, hogy a helyzet kezelhető maradjon, a 
működőképességet fenntartsuk és a nehézségekből az intézményfelhasználók a legkevesebbet 
érezzék meg. 
Mivel az önkormányzatiság nem csupán a költségvetési intézmények fenntartásáról szól, hanem 
a lakosság közvetlen támogatásáról is, ezért legsürgetőbb feladataink között szerepel a szociális 
ellátásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Az energiaválság magánszemélyeket érintő 
negatív hatásainak fokozódásával bizonyára meg fognak szaporodni a támogatási igények is. Jelen-
leg Nagykovácsi szociális hálója erős. A környékbeli települések között a legmagasabb pénzbeli 
támogatást kapják a nagykovácsi rászorulók, és a Fejér György Szociális Közalapítvány is segíteni 
tudja a bajba jutottakat. 
Azonban minden jószándékunk ellenére nem tudjuk segíteni az illegálisan épült, osztatlan 
közös tulajdonú, többlakásos házak „társasházasítását”. Ez nagy nehézséget fog okozni azoknak, 
akik az engedélyezettnél több lakást alakítottak ki a házukban és most nem fognak tudni külön 
fogyasztásmérőket felszerelni minden háztartásban. 
Bizonyára emlékeznek arra, amikor néhány éve szigorú, de betartható új építési szabályokat ho-
zott a Képviselő-testület az itt élők érdekében. Nem véletlenül. Akkor mindannyian egyetértettünk 
abban, hogy „Nagykovácsi megtelt”. Ezen továbbra se kívánunk változtatni. A Képviselő-testület 
a meglévő rendeletei módosításával, a jogtalan lakásszám növelés lehetőségét korlátozó rendel-
kezésekkel, vagyis minden lehetséges jogi eszköz felhasználásával igyekezett és továbbra is igyek-
szik megállítani a kialakult tendenciát. Mindezt annak érdekében teszi, hogy megőrizze telepü- 

lésünk élhetőségét, mind infrastrukturális ellá-
tottság, mind környezetterhelés tekintetében, azaz, 
hogy továbbra is élvezhessük azt a környezetet, 
amiért Nagykovácsiban élünk.
A fentiek ellenére nem szeretnénk hátrányos 
helyzetbe hozni azokat a többgenerációs csalá-
dokat, akik közös házban élnek, de külön háztar-
tást vezetnek. Ezért Menczer Tamás, országgyűlési 
képviselőnk felé javaslatot tettünk egy kiegészítő 
szabályozásra, amivel a közeli hozzátartozók 
együttlakás esetén igénybe tudnák venni a ked-
vezményt. Várjuk ennek a törvényi kiegészítésnek a 
mielőbbi megjelenését. 
Addig is, amennyiben bármilyen kérdés merül 
fel lakásszám megváltoztatása ügyében, 
érdeklődjenek a Polgármesteri Hivatalban a 
jogszerű lehetőségekről. (e-mail: tothne.hedvig@
nagykovacsi.hu  tel.: 117 mellék)
(További részleteket a témában: 5. old.)

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

Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében 2022. október 1-jei 
kezdettel tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban – minden lakásra 
és személyre kiterjedő – népszámlálásra.

Ez egy mindannyiunkat érintő, kötelező, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és 
egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és 
személyre. 

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor 
fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.

Kérdőívet kell kitölteni
•   mindenkiről, aki Magyarországon él;
•   azokról is, akik átmenetileg 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön 

tartózkodnak;
•   a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon 

tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozni kell. A 
lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartások 
lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az ország területén minden
•   lakás,
•   lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
•   közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.

Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a kérdőívet!

A KSH a népszámlálásról minden magyarországi lakcímre postai felkérő 
levelet küld szeptember utolsó napjaiban.

A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges 
élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött 
kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél 
nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba eljussanak, 
kérjük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk 
falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám. Ezzel nagymértékben 
megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesítők munkáját.

Kérjük, őrizze meg a felkérő levelet!

A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett 
egy 12 jegyű belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden 
háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1. 
és 16. között lehet kitölteni egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, 
online felületen, amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű 
belépési kóddal lehet belépni.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten 
a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. 
között.

Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 
percet vesz igénybe.

A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk 
lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian részt 
vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk is.

A népszámlálással kapcsolatban bővebb információkat a 
nepszamlalas2022.hu webhelyen olvashatnak.

Népszámlálás 2022.
Grégerné Papp Ildikó – jegyző
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A Képviselő-testület augusztus 11-én rendkívüli testületi ülést tartott, 
az ülés összehívásának indoka a közétkeztetési szolgáltatás közbe- 
szerzési eljárás lezárása, a szolgáltató kiválasztása volt.

Az első napirend keretében tárgyalta a testület a „Közétkeztetési szol-
gáltatás beszerzése Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén”  
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést. Az 
uniós eljárásrendben kibocsátott ajánlattételi felhívásra a megadott 
határidőig egy ajánlattevő, az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó 
Zrt. nyújtott be ajánlatot. Az értékelési adatok alapján a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság az ELAMEN Zrt. ajánlattevő ajánlatát javasolta érvé-
nyesnek nyilvánítani, mert az teljeskörűen megfelelt a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek. 
A Képviselő-testület egyszerű többséggel, névszerinti szavazással a 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az ELAMEN Zrt. 
ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdette ki.

Ezt követően a testület döntést hozott a Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. által Nagykovácsi Nagyközség ellen kibocsátott fizetési meg- 
hagyás ügyében. A DMRV Zrt. által kibocsátott 24.185.155,- Ft főkövetelés 
és 300.000,- Ft eljárási költség kifizetéséhez a testület hozzájárult, az 
előirányzat átcsoportosítás a következő költségvetés-módosítás során 
kerül majd átvezetésre.

A testületi ülés harmadik, egyben utolsó napirendjének témája egy 
38 évvel korábban elrendelt építési tilalom törlése volt. A Nagykovácsi 
Községi Tanács V.B. 1984. december 13-án kelt 2104-2/1984. számú ha-

tározatával döntött, a Gáz- és Olajszállító Vállalat kérésének helyt adva, a 
Budapest II. jelű gázvezeték építése miatt, a vezeték nyomvonalán lévő 
24 Nagykovácsi ingatlanra vonatkozó, határidő nélküli, építési tilalom 
elrendeléséről. Az építési törvény (Étv.) szerint az építési tilalmat a fel-
tétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, és azt hala-
déktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló 
okok már nem állnak fenn. A tilalom elrendelését eredményező földgáz 
körvezeték a jelenleg hatályos magasabb szintű területrendezési terv-
ben, illetve tervi mellékleteiben nem szerepel, így annak fenntartása 
nem indokolt, ezért a testület önkormányzati rendeletben döntött az 
érintett ingatlanok tekintetében az építési tilalom törléséről. 

A felülvizsgált gyermekétkeztetési térítési díjak 2022. szeptember 
1-től történő alkalmazhatósága érdekében a Képviselő-testület  
augusztus 30-án is rendkívüli testületi ülést tartott. A gazdaság min-
den ágazatát sújtó áremelkedések a közétkeztetési szolgáltatásra is ki-
hatással vannak, mely körülmény a közétkeztetés tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás ajánlati árában is megmutatkozott, így a közét-
keztetési térítési díjak felülvizsgálata elkerülhetetlen volt. A hatályos 
jogszabályi környezet is lehetővé tette az Önkormányzat által nyújtott 
szolgáltatás díjának emelését, melyre legutóbb két évvel ezelőtt került 
sor. A Képviselő-testület a térítési díjakról új rendeletet alkotott, a koráb- 
bi szabályozást hatályon kívül helyzete.
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:
– a válságban lévő nagykovácsi emberek  

és családok;
– nagykovácsi munkanélküliek;

– a társadalom perifériájára szorult  
nagykovácsi emberek;

– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 
nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

Tájékoztató  
a 2022. évi közmeghallgatásról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény értelmében a Képviselő-testület előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart 

2022. szeptember 22-én 17 órától,

amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek a 
Képviselő-testületnek.

Helyszín: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Nagyterem  
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)

A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság 
által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javasla-
tokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható.

A kérdéseket előzetesen is feltehetik a téma rövid megjelölé-
sével, a kérdező nevével és címével ellátva 2022. szeptember 19-
én 16 óráig elektronikus úton a jegyzo@nagykovacsi.hu e-mail 
címre küldött emailben, papír alapon bedobhatják ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán elhelyezett 
ládába, illetve a közmeghallgatás helyszínén személyesen is el-
mondhatják.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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Adóügyek
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. II. félévi adók befizetésének határideje: 
szeptember 15.         
Az adó befizetésével vagy a tartozással kapcsolatban kérdéseiket az  
ado@nagykovacsi.hu-ra jelezzék, vagy telefonos elérhetőségeinken.    
Tájékoztatjuk adófizetőinket továbbá, hogy a hátralékos összegek besze-
désére 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.

Tisztelt Nagykovácsi Ingatlantulajdonosok!
A kedélyeket napjainkban leginkább borzoló, és a háztartások többségét 
érintő, az energia-árak bizonyos kvóta feletti emeléséről szóló intézkedé- 
sek sokakat arra késztetnek,, hogy a tulajdonukban lévő lakóépületet 
„társasházasítsák”, az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezhető, önálló 
rendeltetési egységeket, azaz társasházi albetéteket létesítsenek.
A Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2019. (VI.3) 
(a továbbiakban: HÉSz) önkormányzati rendelet azonban meghatározza 
az egyes építési övezetekben létesíthető rendeltetési egységek számát, 
ami a telek területének függvénye. Ez azt jelenti, hogy például az Ófalu és 
annak közelében fekvő területeken (Lf-1, Lf-1-Óf, Lf-2, Lf-2-Óf, Lf-3, Lf-3-
Óf, Lf-4, Vt-1-Óf, Vt-2-Óf, Vt-3 és Vt-6 övezeti besorolású építési övezetek) 
és a régebben, nem a 2000-es évek elején létesült kertvárosi területeken 
(Lke-1 – Lke-6 övezetek) két lakás a legalább 1000 m²-es telken létesíthető. 
(A HÉSz megfogalmazása szerint „A telken elhelyezhető lakásszám 
legfeljebb: a telekterület 500-zal való osztásából nyert egész szám”.) Az 
újabb kertvárosi területeken (Lke-8 Nagyszénáskert és Lke-11 Kálváriakert 
övezete) két lakás kialakításához legalább 1200 m²-es telek szükséges. 
(A HÉSz megfogalmazása szerint „A telken elhelyezhető lakásszám 
legfeljebb: a telekterület 600-zal való osztásából nyert egész szám”.)
A Nagyszénásalja és Zsíroshegyalja (régi üdülőterület, Lf-5, Lf-6 és Lf-7 
övezetek) területén két lakás a legalább 1400 m² területű telken alakítható 
ki. (A HÉSz megfogalmazása szerint „A telken elhelyezhető lakásszám 
legfeljebb: a telekterület 700-zal való osztásából nyert egész szám”.)
A HÉSz a Kecskehát területén lévő ingatlanok esetében – telekmérettől 
függetlenül – csak egy lakóegység elhelyezését teszi lehetővé.
A társasházi albetétek, vagyis önálló rendeltetési egységek földhivatali 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a földmérő által elkészített 
vázrajzon, és az ügyvéd által készített társasházi alapító okiraton kívül 
azonban be kell nyújtani a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) kormányrendelet 48. §-ban 
foglaltak szerint kiadott hatósági bizonyítványt is. 
Településünkön ezt a hatósági bizonyítványt – átruházott hatáskörben 
a Polgármester adja ki, de – ahogy ez a fenti jogszabályhelyen is 
olvasható csak akkor, ha a rendeltetésváltozás (ami ebben az esetben a 

rendeltetési egységek számának növekedése) megfelel a helyi építési 
követelményeknek. 
A hatósági bizonyítvány kiadását megelőzi a településkép védelméről 
szóló 28/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 31. § h) pontja szerinti, 
az önálló rendeltetési egységek számának változtatása esetén szükséges 
településképi bejelentési eljárás. Ennek során történik a helyi építési 
követelményeknek, azaz a HÉSz-ben foglaltaknak való megfelelés 
ellenőrzése.
A régebben, vagyis a jelenlegi HÉSz hatályba lépése előtt, jogerős építési 
engedéllyel létesített, és jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező 
– de nem generációs - lakásokra természetesen ez nem érvényes. Ezek 
esetében a hatósági bizonyítvány településképi bejelentési eljárás nélkül 
is kiadható, hiszen egy végleges hatósági döntés már legalizálta ezeket.
Ha jogerős építési engedéllyel, annak hatálya alatt, az abban, és az ahhoz 
tartozó, záradékolt tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően 
létesített rendeltetési egységre használatbavételi engedélyt nem 
adott ki az építési hatóság, akkor ez utóbbi pótlására le kell folytatni 
a használatbavétel tudomásul vételére irányuló eljárást. Ezt a Pest 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 1., 
Budakeszi Építésügyi Osztályánál kell kérelmezni elektronikusan, 
az ÉTDR-en keresztül. (A kérelem ÉTDR-be történő feltöltésében a 
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályon belül működő 
Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat is segítséget tud nyújtani.) A társasház 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére csak az építéshatósági eljárásban 
született döntés meghozatala, és az ezt követően, ennek nyomán kiadott 
polgármesteri hatósági bizonyítvány kézhez vétele után kerülhet sor. 
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) 
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő címet a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 25/2017. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet 14.§ (4) bekezdése alapján csak önálló, és a 
HÉSZ-nek megfelelő számban létesített rendeltetési egység szám erejéig 
lehet megállapítani.
Kérjük, hogy amennyiben felmerül a rendeltetési egységek számának 
megváltoztatása, minden esetben érdeklődjenek a Polgármesteri 
Hivatalban a jogszerű, szabályos, HÉSz-nek megfelelő lehetőségekről, 
még a földmérő és az ügyvéd felkérését megelőzően. Ezzel elkerülhetők 
a felesleges kiadások. 

Társasházi albetétek létesítése Nagykovácsiban
Tóthné Halász Hedvig
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Bár legtöbbünknek a nyár a szabadság, pihenés ideje, ahogy tisztelt 
lakosaink tapasztalják, komolyabb fordulatra kapcsoltak a közterületi 
építések a településen. Természetesen hivatalunk munkatársai, a 
kivitelező cégekkel közösen, a műszaki ellenőr folyamatos felügyelete 
mellett, minden esetben próbálják úgy ütemezni, szervezni a 
munkafolyamatokat, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarjuk a 
kivitelezések környezetében élőket. Sok esetben egyedi megoldások 
is szükségessé válnak, például egy költözés biztosítása a „feltúrt” Erdő 
utcából.

Kossuth Lajos utca vízelvezetés
Talán a leglátványosabb munkafolyamat a Kossuth Lajos utca zárt 
csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése, ami jelenleg kb. 50%-
os készültségi foknál tart. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódik – a már 
megvalósult – Száva utcai levezető csatorna cseréje is, az Ördögárokba 
való bevezetéssel. Elkészült az utca és a járda új aszfaltburkolata is, és 
visszaépítésre került a forgalomlassító, így az óvoda nyitásakor már nem 
lesz forgalmi akadály az utcában.

A Kossuth Lajos utca alsó szakaszán, a kastély felöli oldalon már kiépítésre 
kerültek a víznyelők, megkapta az útburkolat a toldást, és beépítették a 
„K” szegélyeket. A korábbi élelmiszerbolt és a főtér között még zajlanak a 
munkálatok. Az út másik oldalán – az Ady Endre utcánál – megépültek a 
nyílt, betonozott árkok, illetve a feljebb lévő csatornák is. Itt is megvalósult 
a szegély és az útszélesítés.
Ahogy az már látható az útpálya az átlagos 6 méterről, 7 méterre szélese- 
dik oly módon, hogy az összefolyóknak ún. öblök kerültek kialakításra.  
Ez a műszaki megoldás a biztonságosabb kerékpáros közlekedést 
szolgálja, mivel a főutcán nincsen hely önálló kerékpárút, vagy sáv 
létesítésére, de így a 3,5 méteres sávszélesség lehetőséget nyújt a 
kerékpáros jelek felfestésére is. 
A pályázat nem támogatta a parkolók kialakítását, de ez a „K” szegélyes 
megoldás biztosítja  a párhuzamos parkolók létesítését, természetesen a 
zöldfelületek minél nagyobb mértékű megőrzése mellett. Jelen beruhá- 

zási fázisban ezek murvaterítést kapnak, a szabálytalan, zöldfelületen 
történő várakozást pedig fa pollerekkel kívánjuk meggátolni. Ahogy az 
látható, a már meglévő, és engedéllyel rendelkező merőleges parkolók 
megtartásra kerülnek. A végleges kiépítést – a szűkös anyagiak mellett –  
a légvezetékes hálózatok tervezett kiváltása is gátolja. 
A zárt elvezetés megvalósítása mellett – különös tekintettel a klimatikus 
változásokra – nagy hangsúlyt fektetünk a csapadékvíz helyben tartására, 
szikkasztására is. Ez első sorban a közterületre kivezetett tetőcsatornák 
esetében lehetséges, melyeket – ahol erre van területünk – összefogva, 
szikkasztó árkok közbeiktatásával vezetünk be a rendszerbe.
Reményeink szerint az iskola megkezdésekor már nem lesznek komoly 
fennakadások a főtér környékén, azonban a kivitelezési munkálatok 
novemberig még eltartanak.

Erdő utca felújítása
Az Erdő utca felújítása terv szerint halad, bár a közműtérképek 
pontatlansága miatt, a Kolozsvár tér és a Park utca közötti szakaszt 
módosítani kellett, ráadásul itt az ELMŰ is trafócserét és földkábeles 
fejlesztést hajtott végre. A vízelvezető csatorna már teljes hosszában 
– a Csendes utcáig – elkészült, jelenleg a víznyelők szintbehelyezése 
folyik. Ezzel párhuzamosan – BM pályázati forrásból – az alsó szakaszon 
megvalósul a járda rekonstrukciója is, kellő szélességben térköves 
burkolattal. A vízelvezető kialakítása már megtörtént, a járda és az út 
építése még folyamatban van. Az Ördögárok medrének rendezése is 
szépen halad, mely munkálatokkal párhuzamosan a NATÜ munkatársai 
elvégezték az árkok, átereszek szükséges tisztítását, karbantartását. 
A kivitelezés utolsó fázisában az út alsó szakasza új 5,00 m széles 
aszfalburkolatot fog kapni.   
Természetesen itt is számos akadályba ütköztünk, de a lakók segítő- 
készsége és pozitív hozzáállása segített a problémák gyors megoldásában.

Zsíroshegy „C” vízgyűjtőterület vízrendezése I. ütem
A sikeres TOP Plusz pályázat után elkészültek a kiviteli tervek, a vízügyi 
létesítési engedély kérelem benyújtásra került. A műszaki ellenőr 
kiválasztása megtörtént. Folyamatban van az Erdősétányon a távköz- 
lési hálózat kiváltásának tervezése is. A tervek engedélyezése, és a 
közbeszerzés lefolytatása után jövő tavasszal kezdődhet meg a tényleges 
kivitelezés.
A rendszer tervezése során a nagy mennyiségű csapadék biztonságos 
elvezetése mellett törekedtünk a csapadékvíz jelentős részének helyben 
tartására is. Ennek érdekében a kisebb esésű árokszakaszokat vízáteresztő 
kőmatrac burkolattal vagy burkolás nélkül terveztük, illetve a Völgy utca 
melletti vízmosásban szikkasztó tározót alakítanánk ki, melyek lehetővé 
teszik a csapadékvíz nagy részének a talajba szivárgását. A nedvesség 
felszívódásának elősegítése érdekében ún. esőkertet is telepítünk a nyílt 
árkok mentén. 
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 létesülne, a 
Völgy utcai vízmosásban kialakítandó szikkasztó tározóba vezetve.

Folyamatban lévő fejlesztések 
Kossuth Lajos utca, Erdő utca, Zsíroshegy „C” vízgyűjtőterület, csapadékvíz elvezetése I. ütem
Györgyi Zoltán főépítész
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Mindannyian tapasztaljuk, hogy az elmúlt években megnövekedett  
a hirtelen lezúduló villámárvizek esetszáma településünkön. A hatal- 
mas mennyiségű lezúduló víz nemcsak hordalékot hoz, hanem szá- 
mos kérdést is felvet az árkok tisztításával kapcsolatban. A vízelvezető 
árkok és vízelvezetési rendszerek kialakítása önkormányzati kö- 
telezettség, annak működtetése és karbantartása azonban a 
lakossággal közös feladat.
Az önkormányzati ingatlanok melletti útszakasz, járda, és vízelvezetés 
karbantartása, tisztítása a település üzemeltetési intézményünk, a NATÜ 
feladata. Ebben a feladatkörben munkájuk alapvetően az önkormányzati 
árkok, gátak, védművek és átereszek karbantartása, működtetése. 
Ezeket a feladatokat folyamatosan végzik az éves feladat ellátási tervük 
keretében. A nyári hónapok folyamán kitisztításra kerültek az Ördögárok 
bizonyos szakaszai, különös tekintettel a feliszapolódott átereszekre. Az 
Erdő utca felújítása kapcsán a patak Kolozsvár téri szakasza ki lett tisztítva, 
a kivitelezés keretén belül reno matrac kerül a meder aljára, valamint 
gabion támfallal erősítjük meg a mederfalat.
A másik feladat azonban a lakosságé, és ebben a kérdésben a helyzet 
egyértelmű. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának 
biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra vonatkozóan – az ingatlan 
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 
A lakóingatlanok előtti közterületek gondozása mindig ebben a 
rendszerben működött. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 21/2017. (X.24.) 
önkormányzati rendelete alapján az ingatlan és az út közötti területet az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondozni, karbantartani. A szabályok tehát 
egyértelműek, annak betartása pedig kötelező közösségi érdek.
Sajnos sok helyen tapasztalható, hogy nem tisztítják rendszeresen az 
ingatlanok előtti árkokat, az abból kinővő növényzet akadályozza, vagy 
éppen lehetetlenné teszi a csapadékvíz szabad elfolyását.
Ha egy hosszabb árokszakasz esetében egy vagy több ingatlantulajdonos 
betömi vagy megváltoztatja az ingatlana előtt lévő árok keresztmetszetét, 
hiába tartják karban az ingatlan előtti vagy utána lévő árkot a 
jogszabálykövető ingatlantulajdonosok, a szabálytalan vagy hanyag 
ingatlantulajdonos miatt az utcai vízelvezető árok nem fogja ellátni 
megfelelően a feladatát.
Az elkövetkező hónapokban a közterület felügyelet munkatársai felmérik 
a települést, az eltömődött, elgazosodott árkok menti ingatlanok 
tulajdonosait felszólítják, a takarítási munkák elvégzésére. 
Amennyiben az ingatlana előtti árok már nem tisztítható házilag – 
komolyabb árokmélyítésre, lejtéskorrekcióra van szükség, úgy kérjük 
keresse meg a NATÜ Településüzemeltetési Intézmény munkatársait,  
akik kapacitástól függően tudnak ajánlatot adni a munkák elvégzésére.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.
Tel./fax: 06 26 355 159
E-mail: natu@nagykovacsi.hu
A vízelvezetőkkel, árkokkal kapcsolatos problémák, hibák, szükséges 
javítások bejelentését a muszak@nagykovacsi.hu címen tehetik meg.
Együttműködésüket és munkájukat előre is köszönjük!

Az árkok, vízelvezetők tisztítása közösségi érdek, 
közös feladat
Szemesy Barbara alpolgármester
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A fakitermelésre vonatkozó kormányrendelet kapcsán Nagykovácsi 
Önkormányzata is megkereste a Pilisi Parkerdő képviselőit. A 
megkeresésre kapott válaszban megnyugtatták az Önkormányzatot, hogy 
a fenntartható erdőgazdálkodás lényege éppen az, hogy a fához, mint 
megújuló nyersanyaghoz, az erdő megóvása mellett juthasson hozzá, 
akinek arra szüksége van. Ezen az erdőgazdálkodási gyakorlaton nem 
kell változtatniuk a kormányrendelet miatt, hiszen az nem utasításokat, 
hanem energiavészhelyzetben alkalmazható lehetőségeket tartalmaz. 

„Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékenység, ezért a mennyiségek 
átcsoportosíthatóak, így tudunk több faanyagot szükség esetére 
elérhetővé tenni úgy, hogy magát az erdőt, mint Magyarország zöld 
tőkéjét semmiképpen sem veszélyeztetjük” – olvasható Reinitz Gábor, a 
Pilisi Parkerdő vezérigazgatójától.

A vezérigazgató a Pilisi Parkerdő honlapján megjelent tájékoztatóban 
azt is elmondta, hogy: „A Pilisi Parkerdő 65.000 hektáron gazdálkodik a 
főváros és tágabb térségében, működési területünkön jelenleg 11 millió 
köbméterre tehető az erdők élőfakészlete, mely minden évben 267 ezer 
köbméterrel növekszik. Évente átlagosan 180-190 ezer köbméternyi 
faanyagot hasznosítunk, melynek több mint 50%-a lakossági tűzifa. A 
Parkerdő is tapasztalta a nyáron megnövekedett lakossági tűzifa igényt, 
amit a fenntartható erdőgazdálkodásnak köszönhetően ki is fog tudni 
elégíteni.”
Kiszelné Mohos Katalin polgármesternek személyes célja és elvárása 
a témában, hogy a Nagykovácsit ölelő erdők nagysága semmiképpen 
ne csökkenjen! Ennek érdekében fog kiállni és tevékenykedni az ügyet  
érintő kérdésekben. 

Fakitermelési  
kormányrendelet

Lassan itt a fűtési szezon, sokan már elkezdték megrendelni, beszerezni 
a tüzelőnek való fát, böngészik az újságok hirdetéseit, az internetet, az  
elsőre nagyon kedvezőnek  tűnő  ajánlatokat, beszerzési lehetőségeket.
A hirdetésekben feltűnnek rendkívül olcsó, jó minőségű akciós tűzifa 
ajánlatok. 
Azonban kevesen gondolnak arra, hogy vásárlás előtt fontos lenne 
leellenőrizni a tűzifát áruló, esetleg házaló árusok hitelességét, 
megbízhatóságát, pedig ezzel megelőzhető lenne a csalás, amely akár  
egy egész éves megtakarítást is elvehet a csábítónak tűnő árú és minő- 
ségű tűzifát megvásárlótól.
Fontos tudni, hogy a tűzifa lerakodása előtt lehetőséget kell biztosítani 
a vevő részére, hogy meggyőződjön arról, hogy valóban a megrendelt 
mennyiség érkezett-e meg. Ha súlyra történt a megrendelés, akkor az 
eladó a mérés adatait is feltünteti a szállítójegyen (a méréshez használt, 
hitelesített mérleg hitelesítési jelének feltüntetésével), vagy úgynevezett 
mérlegjegyet kap a vevő.
Ha köbméterre, vagy kalodában történt a megrendelés, akkor a vevő 
maga is megmérheti a lerakodás előtt a teherautón lévő fát.
Lerakodás után meg kell meggyőződni arról, hogy a teherautón, a lerakott 
tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb tárgy (autógumi, 
papírhalom stb.), amelyet beleszámítottak a tűzifa térfogatába. 

•   Csak ismert, megbízható, ismerőse, rokona által ajánlott kereskedőtől 
vásároljon! 

•   A családtagok segítsék idős hozzátartozóikat a tűzifa megrendelésében!
•   A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlato- 

kat jól gondolja át!

•   Ha nem ismeri jól a vállalkozót, céget, ne utaljon előre, és ne adjon át 
pénzt!

•   Ellenőrizze a kereskedő EUTR azonosító számát! Ha a hirdetésben nincs 
ilyen EUTR azonosító szám, akkor ne foglalkozzon a hirdetéssel. 

•   Tűzifát csak szállítójeggyel vegyen át! 
•   Lerakodás előtt alaposan nézze meg a kiszállított fát! 
•   Soha ne utaljon előre pénzt, főleg ismeretlen hirdetőknek! Csak akkor 

fizessen, ha a szállítmány megérkezett, lepakolták, ellenőrizte annak 
megfelelőségét, meggyőződött arról, hogy az eladót a későbbiekben is 
megtalálja. 

•   A tűzifavásárlás szakértelmet igényel, soha ne a legolcsóbb ár alapján, 
hanem az eladó megbízhatósága, ismertsége alapján válasszon! 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, a legrövidebb időn belül 
értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón.  

Előzzük meg a csalást,  
ne dőljünk be a tűzifa árusok hamis ígéretének!
Budaörs Rendőrkapitányság
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Megrendülve gyászoljuk Tren- 
csényi Lászlót, Nagykovácsi 
díszpolgárát. 
Trencsényi László 2009 óta 
Nagykovácsi díszpolgára, de 
sokkal régebb óta szeretjük és 
tiszteljük őt Nagykovácsiban, 
mint ahogy a díszpolgári címet 
elnyerte. 
Klári nénivel Nagykovácsi iko- 
nikus házaspárja voltak ők, akik 
mindig elválaszthatatlannak tűn- 
tek számomra. Laci bácsi, leg- 

utóbbi találkozásunkkor, amikor hogylétük felől érdeklődtem, nem 
beszélt magáról, nem beszélt a betegségéről, csak Klári nénit emlegette. 
Hogy mennyire aggódik érte, és siet haza, ne legyen sokáig egyedül. Ez 
megható volt, Laci bácsi önzetlenségét és szeretni tudását jelképezte 
számomra. 
Ahogy önzetlenségről tett tanúbizonyságot 1956-ban is, vidékiként 
beállva a forradalom ifjú harcosai közé, egy hétköznapi hősként a pesti 
srácok között. 
Eddig személye, mostantól emléke irányít minket a magyar történelem 
kiemelkedő történésének, ’56 ügyének méltó gondozásában. Ígérem, 
tanítását ’56 ügyéről, szellemiségéről megőrizzük, tovább visszük, a 
fiataloknak tovább adjuk.
Laci bácsi személyiségét nem feledjük, emlékét tisztelettel megőrizzük és 
sírjánál minden évben emlékezni fogunk életére, tanításaira. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és minden nagykovácsi 
nevében fejet hajtok előtte. Köszönjük Laci bácsi mindazt, amit 
nemzetünkért és amit Nagykovácsiért tettél. Nyugodj békében! 

Gyászol Nagykovácsi
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Eltelt egy év és nincs olyan nap, olyan program, olyan összejövetel, ahol 
ne gondolnánk rád. Mikor összegyűlünk a fiúkkal – a KEMÉNY MAG, 
– bizony mindig érezzük a fizikai jelenléted hiányát, bár tudjuk, hogy 
lélekben ott vagy közöttünk. Így volt ez az 50. születésnapodra szervezett 
főzésen is. Sokáig szerveztük, hogy mindenkinek jó legyen az időpont, 
de az időjárás előrejelzés heves esőzést mondott. Úgy voltunk vele, hogy 
akkor is megtartjuk, nem volt B terv, majd intézel nekünk jó időt! Így  
is lett! Egész nap sütött ránk a nap, amikor a nagy beszélgetések, sörözé- 
sek, sztorizások közben megjelent az égen egy furcsa jelenség, tudtuk,  
hogy TE vagy!
És így volt ez az idén újra megrendezésre került Varázskastély főző- 

versenyen is, amit Feri és a 
Te tiszteletedre Bihari-Kukla 
főzőversenynek neveztek el. Nem 
volt kérdés, hogy indul a Kemény 
Mag, hiszen Neked ez volt az 
egyik kedvenc rendezvényed 
itt a településen. Összeálltunk a 
fiúkkal, megterveztük a menüt, 
beszereztük a hozzávalókat, és  
a versenyt megelőző nap min- 
dent megpucoltunk, feldarabol- 
tunk, előkészítettünk, ahogy ezt 
régen veled is tettük.

Eljött a nap és bizony 
meg kell valljam nehéz 
volt nélküled. Valahogy 
mindig ott voltál kö- 
zöttünk ellenőrizve a  
tüzet, megkóstolva az  
ételt, mindenkihez egy- 
egy jó szót szólva, koc- 
cintva, beszélgetve. Most  
ez hiányzott! De csi- 
náltuk érted, értünk, a 
közösségért. És szép las- 
san elkészült a Boeuf 
Bourguignon, avagy a 
burgundi marharagu, és 
a köretnek megálmodott fokhagymás újburgonya, gyöngyhagyma és 
fokhagymás gombaragu.
Feltálaltuk a szigorú zsűrinek és vártuk az eredményt. Biztosan te is 
így tettél ott fent egy felhőn ülve izgultál értünk, a csapatért. És igen, 
nyertünk! Mikor átvettük a Bihari-Kukla kupát, bizony sokunknál eltört 
a mécses. Ott volt Anikó és a gyerekek, a csapat, Nagykovácsi apraja-
nagyja, és akkor, ott csak ennyit mondtunk jó hangosan: SÜSSÖN RÁTOK 
A NAP! 

Szia Balázs! Itt most nyertünk! –  
Varázskastély 2022
Ádám András gondolatai alapján – Szemesy Barbara alpolgármester

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  

hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1997. évben temetett vagy újraváltott sírok

25 éves használati ideje, továbbá  

a 2012. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  

10 éves használati ideje

2022. december 31-én lejár.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy a most lejáró  
és a korábban már lejárt sírhelyek újraváltása 
érdekében érdeklődjenek a NATÜ irodában  

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

+36 30 190 9274

Az újra nem váltott sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!

HIRDETMÉNY
2022. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL
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A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítésének kö- 
szönhetően 2022. szeptember 1-től már dupla annyi állami 
bölcsődei férőhely lett Nagykovácsiban, mint az elmúlt időszakban. 
Az idén májusban megtartott beiratkozás alátámasztja a bővítés 
szükségességét, miszerint az eddigi 24 férőhely helyetti 48 helyre is 54 
felvételi kérelem érkezett.

A bővítést egy 2018-ban beadott és elnyert pályázat tette lehetővé, 
melynek realizálása 2021 májusában kezdődhetett el. Az addigi elő- 
készületek gördülékennyé tették az építkezést, mely 2022 februárjában  
már be is fejeződött. Az ezt követő időszakban a használatbavételi enge- 

dély és működési engedély megszerzése volt a feladat, melyeket a hiva- 
tallal együttműködve sikeresen teljesítettünk a tavaszi-nyári időszakban. 
A bölcsőde bővítésnek köszönhetően 6 új munkahely létesült, így a Védő- 
női Szolgálattal együtt már 20 dolgozója van augusztustól az intézmény- 
nek. Az új belépők mindegyike helyi lakos, melynek külön örvendünk, 
szeretettel fogadjuk őket családias légkörünkbe és bízunk a hosszútávú 
hatékony közös munka sikerességében. Külön örömünkre szolgál, 
hogy az eddig itt dolgozó bölcsődei dajkák tanulmányaiknak kö- 
szönhetően, szeptembertől már kisgyermeknevelőként folytathatják 
munkájukat.
Az új épületet augusztus 31-én délután 2-kor adta át hivatalosan Menczer 
Tamás országgyűlési képviselő úr és Kiszelné Mohos Katalin polgármes- 
ter asszony, így a gyermekek birtokba vehették az új csoportszobákat is.
Kollégáimmal együtt továbbra is mindent megteszünk, hogy a bölcsőde 
színvonala a szülők megelégedettségét szolgálja, valamint a gyermekek 
bölcsődei életének mindennapjai derűs, boldog percekkel teljenek az 
elkövetkező években is.

Lenvirág Bölcsőde – átadó ünnepség
Móczár Ágnes intézményvezető
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Önökre nézek, és a legerősebb érzés, ami elfog, hogy itt állunk 
államalapításunk ünnepén, és ezeréves történelmünk kérdése ma is 
ugyanaz, mint ezer évvel ezelőtt: 
Engedelmesség vagy lázadás?
Kelet vagy nyugat? István vagy Koppány?
Két tűz között állunk. Most is.
És ez a szembesülés nyugtalanító 2022. augusztus 20-án!
Két tűz között ugyanis csak két út áll előttünk. Mindössze kettő! 
Két tűz között csak kétféle állásfoglalás lehetséges. Mindössze kettő! 
Engedelmesség vagy lázadás.
Engedelmeskedünk, de már azt sem tudjuk, miért és kinek; lázadunk, 
de már azt sem tudjuk, miért és ki ellen. Vagy a kényszerítők vagy a 
kényszerítettek falkája fogad be. 
NEM! Mi nem így képzeltük el a rendet!
A gondolkodás szabadsága a létünk alapja. A gondolkodás szabadsága a 
szabadságunk alapja.

A kelet-nyugat beszéd- 
mód áthatja a hazai és 
a nemzetközi politikai 
gondolkodást. Ez a két 
nézőpont első látásra a 
magyar politikai paletta 
két ellentétes oldalán 
foglal helyet, holott – 
mély meggyőződésem –, 
hogy valójában közelebb 
vagyunk egymáshoz, mint 
mutatjuk. Rendíthetetlen 
hitem, hogy közelebb 
vagyunk egymáshoz, mint 
azt mutatjuk!
Magyarország nyugathoz  
való tartozását egy- 
értelműen kívánatosnak 
és történelmi szükség- 
szerűségnek tekintjük 
mindannyian.
A nyugati integrációnak 
nincsen alternatívája. 
Ez ma világos. István és 
Koppány harcában viszont 

ez nem volt ilyen egyértelmű. Amikor István elfoglalta a fejedelmi trónt, 
meg kellett küzdenie az új társadalmi renddel szembenálló nagybátyjával, 
Koppánnyal. Harcukban Koppány képviselte a régit, a megszokottat; 
István az újat, a szokatlant.
Szent István könyörtelen következetességgel hajtotta végre történelmi 
feladatát. 
Neki köszönhető, hogy mi magyarok ma is államba szerveződve élünk 
Európában. 
Neki köszönhető, hogy a magyar törzsszövetség vezetői ezer évvel 
ezelőtt belátták, hogy a magyarságot nyugat-európai jellegű állammá  
kell szervezni, különben megsemmisül.
És neki köszönhető, hogy ma van mit ünnepelnünk. 
István az európai kereszténység hőse és példaképe lett. Tisztelete 
elterjedt az egész keresztény világon, még akkor is, ha koronként el- 
térően értelmezték és ünnepelték.
Volt, amikor nem engedélyezték ünneplését; a két világháború között 
törvénybe iktatták Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet; a 
kommunista hatalom sem törölte el, bár a népköztársaság ünnepének 
nevezte. A rendszerváltás után az Országgyűlés a nemzeti ünnepek  
közül kiemelve ÁLLAMI ÜNNEPPÉ nyilvánította.
Kedves nagykovácsiak!
Önökre nézek, és a legerősebb érzés, ami elfog államalapításunk ünnepén, 
hogy mi büszke nagykovácsiak, büszke magyarok, és büszke európaiak 
vagyunk. Ez nekünk közös minimum. Bármelyikük szemébe nézek, ezt 
látom. 
Az, hogy ki-ki engedelmeskedve vagy lázadva büszke nagykovácsi, 
büszke magyar és büszke európai, az már vérmérséklet kérdése. Egy 
biztos: az ezeréves történelmünk alatt belénk nevelt beidegződéseknek 
mi nem csupán egy indigómásolata vagyunk. A szellemi öntudatunk, 
önrendelkezésünk és képességünk teret követel magának. És ez a szellemi 
képesség át fog minket segíteni akkor is, amikor kénytelenek leszünk 
szembenézni az ismeretlennel, a váratlan meglepetésekkel, válságokkal, 
döntési helyzetekkel. 
Kedves nagykovácsiak!
Önökre nézek, és a legerősebb érzés, ami elfog, hogy érdemes folytatni. 
Ha önmagamba nézek, azt látom, az én személyes lázadásom is 
megváltozott: sokkal toleránsabb lettem a világgal szemben. Ez azt 
jelenti, hogy rájöttem, két tűz között a válaszúton kedvedre választhatsz – 
és ez az értékválasztás nem más, mint a SZABADSÁG.
Isten éltessen Magyarország! Isten éltessen Nagykovácsi! Milliók áldása 
szálljon Ránk!

Ünnepi beszéd 2022. augusztus 20.
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Karczewicz Ágnes – óvodapedagógus

Karczewicz Ágnes neve összeforrott Nagykovácsival és összeforrott 
a nagykovácsi gyerekek, családok életével. Hivatása és élete olyan 
példa, és olyan érték ma településünkön, amely nélkül kevesebbek és 
szegényebbek lennénk. Sokak számára szinte láthatatlan a munkája, 
melyet végtelen elhivatottsággal, alázattal és szerelemmel tesz immár 
több, mint 40 éve. Olyan ember ő, aki mindig másokról gondolkodik, 
másokért cselekszik, a legjobbat adja önmagából. Hittel, szívvel, ésszel.
Karczewicz Ágnes 1958-ban született Cegléden. Olyan apró koraszülött 
volt, hogy örökbefogadó anyja a sublód fiókjába tette bölcső híján és 
egy szitával takarta le, hogy el ne vigye a macska. A törékeny kicsi lány 
küzdőnek, kitartónak, álmokat megvalósítónak született és maradt is 
mind a mai napig. Pedagógussá lett, mert az ég is annak teremtette, hogy 
segítsen, hogy megértsen és tanítson. 
1983-ban végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus 
szakán. A Zugligeti Óvoda vált szakmai kibontakozásának nyitó terepévé, 
ahol a Freinet pedagógia egyik legnevesebb hazai képviselője és gya- 
korló mestere lett. Alapító tagja volt a Magyarországi Freinet Egyesü- 
letnek, amely szervezettel a hazai táborok szervezését is vállalta.  
A „Hétköznapi varázslatok” címet viselő országosan adaptálható peda- 
gógiai program szerzőjeként az ország egyetlen gyakorló óvoda- 
pedagógusa volt, aki ilyen volumenű tudományos művet alkotott. Tette 
mindezt három gyermeke születése és nevelése közben, egyedülálló 
édesanyaként.
2000-ben Nagykovácsiban, szellemi társával megalakították a Boróka 
Óvodai Alapítványt és a hozzá kapcsolódó családi napközit. 
A 2004-es év hozta el Ági számára a találkozást a Kispatak Óvodával, mely 
utolsó munkahelye lett egészen a nyugdíjig. Szakmai élete itt teljesedett 
ki az országos hírnévig és elismertségig. Fejéből egyedi és innovatív 
pedagógiai művek bújtak elő sorra, amelyekből a pedagógus társadalom 
java tanulta el tőle a nevelés-oktatás titkait. 
Több, mint 15 könyv viseli nevét szerzőként, a legnevesebb hazai 
könyvkiadók versengenek azért, hogy következő műve náluk jelenhessen 
meg. Számos szellemi alkotása ma már tananyag a hazai óvodapedagógus 
képzésben. 
Előadóként személyesen is átadja a tudást, a gyakorlatot, melyet immár 
javarészt Nagykovácsiban szerzett. A Cinege csoport évek óta fogalom

szakmai berkekben. Nagykovácsiról pedig már határainkon túl is 
hallhatnak Ágitól a konferenciákon. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola 
óraadó tanáraként hallgatók százai itták gyakorlati élményekkel tűzdelt 
szavait hosszú éveken át. A Budapesti Tanítóképző Főiskolának is 
rendszeresen meghívott előadója.  
Civil élete összefonódott a tanítással, hiszen felkérést kapott a Gondolkodj 
Egészségesen Alapítvány munkájának koordinálására, a szakmai munka 
szervezésére. Több, mint 10 évig végezte a képzések és jótékonysági 
munka dandárját a családokért és a gyerekek fejlődésének támogatásáért. 
Tovább szélesítette tanítói szerepvállalását, amikor a közösségi háló adta 
lehetőségeket kihasználva igyekezett még szélesebb körben megszólítani 
a családokat és a családokért dolgozó szakembereket. A facebook 
világában bebizonyította, hogy örökké fiatal marad és folyamatosan 
képes tanulni azért, hogy adhasson. A „Kincsek és kacatok szülőknek, 
gyerekeknek, óvodáknak” elnevezésű oldal, 50.000 főt meghaladó tábora 
megmutatta Ági személyiségének és tudásának hatását közel és távol 
egyaránt.
2014-től felkérésemre vállalta el 2022-ig Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata Humánpolitikai bizottságának külsős tagi feladatait.  
A Képviselő-testületek két cikluson keresztül számíthattak rá 
oktatáspolitikai, környezetvédelmi és szociális kérdésekben, hogy 
segítségével a legjobb döntést legyenek képesek meghozni.
Nagykovácsiban két civil egyesület is tagjai között tudhatja Ágit. A 
Szépkovácsi Faluszépítő és Közösségépítő Egyesület önkénteseként 
folyamatosan részt vállal a település értékeinek megőrzésében. Aktív 
munkájára és jobbító gondolataira egyaránt számíthat a civil kör. 
A Családkovácsoló Egyesület alapító tagjaként a Nagykovácsiban élő 
családokról kíván gondolkodni, és tenni értük. Szeretné visszaadni 
számukra a generációkon átívelő tudásmegosztást értékekről, cselekvési 
lehetőségekről. Ági célja civilként is harmonizál szakmai énjével, 
hiszen küldetésének tekinti a gyermekek és a felnőttek pozitív érzelmi 
beállítódásának előmozdítását a közösségi cselekvések, programok útján. 
Gyökereket és szárnyakat szeretne adni minden Nagykovácsinak.
Elismerései közül két országos díj jelent kiemelkedő tisztelgést. 
2015-ben az Aranyanyu díjazottak sorában 2. helyezett lett, amelyre a 
nagykovácsi családok nevezték. Az Aranyanyu díj csak nőknek szól és 

célja, hogy olyan segítő 
foglalkozású nőket kutasson 
fel, mutasson be és díjazzon, 
akik minden nap bizonyítják 
különleges erejüket, kiváló- 
ságukat. 
2018-ban pedig a Brunszvik 
Teréz díjat vette át Kásler 
Miklós oktatási minisztertől. 
Ez a díj olyan szakmai el- 
ismerés, amely kiemelkedő 
óvodapedagógiai munkáért 
és az óvodapedagógus kép- 
zésben kiemelkedő munkát 
végző oktatók elismerése- 
ként adományozható. 
Ági ma már nyugdíjasként 
dolgozik Nagykovácsiért, a 
nagykovácsi gyerekekért. 
Töretlenül és vég nélkül, 
szerelemmel.
Karczewicz Áginak köszö- 
nettel tartozunk, mert vele 
és általa egy jobb világ lett 
Nagykovácsi, mindannyiunk 
otthona. Köszönjük Ági!

Nagykovácsi Díszpolgára 2022.
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Aktuális

Kriesch Katalin 
Kriesch Katalin csaknem 20 éve tanít a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskolában, de községünkben kifejtett közösségi munkája távolabbi időkre 
tekint vissza.

Kati elkötelezett híve az énektanításnak, éneklésnek, énekkari munkának. 
Ezért is hozta létre községünkben a Református kamarakórust, amelyet 
nagy elvárásokkal, magas színvonalon működtetett majd tíz éven 
keresztül, sikeresen. Tagjai zenekedvelő, helybeli amatőr énekesek voltak. 
Kórusával több alkalommal léptek fel Nagykovácsiban, az országban és 
országhatáron kívül egyaránt.

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolában szolfézst tanít, és a 
növendékekből kialakított énekkart vezeti. A gyerekekkel rendszeresen 
szerepelnek községi és iskolai rendezvényeken. Rövid ideig az irodai 
munkában is részt vett, de szíve visszahúzta a tanításhoz. Csodáljuk 
tájékozottságát, érdeklődését a világ dolgai iránt. Naprakész 
információkkal szolgál akár művészetről, akár pedagógiai érdekességek- 
ről vagy általános hírekről legyen szó.

Érdeklődési köre sokirányú: részt vett a Bárdos Lajos szimpóziumon, 
különböző továbbképzéseken, például a „Hagyomány és megújulás a 
Kodály módszer alapján”, „Képességfejlesztő zenei játékok, élményszerű 
zenehallgatás”. Ezeken szerzett tapasztalatait is hasznosan alkalmazza a 
zeneoktatás terén. 

Elhivatottsága, magas színvonalú szakmai munkája meg- 
kérdőjelezhetetlen. 

Kedves Kati, szívből gratulálok a kitüntetéshez, további sikereket kívánok 
a zene, a zeneiskola és a magánélet terén egyaránt. 

Tinkó Bódi Szilvia
Tinkó Bódi Szilvia évtizedes múltra tekint vissza az itt élők tevőleges 
támogatásában.

Aktív tagja a Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesületének. 
Önkéntes tűzoltóként elsők között érkezik és küzd a károk elhárításában, 
polgárőrként felügyeli és vigyázza településünk biztonságát, 
mentőápolóként pedig a kisebb-nagyobb baleseteknél a nagykovácsiak 
egészségéért, épségéért dolgozik.

A nagykovácsi rendezvények elmaradhatatlan segítője, legyen szó 
búcsúról, Varázskastély fesztiválról, néptánc gáláról vagy Mobilitási hétről. 

Tevékeny aktivistája a Magyar Vöröskereszt Nagykovácsi Alap- 
szervezetének is. Nincs a segítsége nélkül véradás, egészségnap, 
elsősegélynyújtó tanfolyam vagy elsősegélynyújtó verseny. Az 
alapszervezet munkájában ő látja el a titkári feladatokat is. 

Mindezek mellett az iskolai szülői munkaközösség lelkes tagja, minden 
helyzetben számíthatnak rá a gyerekek, pedagógusok és a szülőtársak 
egyaránt.

A közösségi hálón neve összefonódott Nagykovácsi nevével, hihetetlen 
sebességgel jut minden információ birtokába és adja azokat tovább a 
nagykovácsiak hasznára, tájékoztatására. 

Ezzel a kitüntetéssel szeretnénk megköszönni azt a társadalmi munkát, 
amit munkája és három gyermeke nevelése mellett mindannyiunk javára, 
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejében végez. 

Kedves Szilvi, kitüntetésedhez gratulálok, köszönjük odaadó 
tevékenységedet nagykovácsi közösségéért!

Nagykovácsiért Emlékérem 2022.

Szabó Éva
Szabó Éva a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai Forrás 
tagóvodájának vezetője.

Pedagógus nagycsaládban nőtt fel, ahol a gyermekek szeretete, az 
értékek átadása, a magyarság megélése fontos volt mindenki számára. 
Már tizenévesen tudta, hogy óvónő szeretne lenni. Szülei azonban más 
területre orientálták, így könyvelői képesítést szerzett.

Három lánygyermeke született, akik ma már önálló, felnőtt életüket élik. 
Napjainkra pedig egy csillogó szemű kislány boldog nagymamája.

1999-ben az országban elsők között nyitotta meg családi napközijét, 
hogy megvalósítsa korábbi terveit és gyerekekkel foglalkozzon. Ezzel 
hozzájárult községünk bölcsődés korú gyermekeinek ellátásához. 

A családi napközik népszerűsítésén is munkálkodott, rádióműsor és 
oktatófilm is készült a napközi működéséről.

Csaknem 20 éve helyezkedett el a Nagykovácsi óvodában, képesítés 
nélküli óvónőként, majd elvégezve az Apor Vilmos Katolikus Főiskolát, 
diplomás óvodapedagógusként folytatta a gyermekek nevelését.

2010-ben, a Kaszáló utcai székhely óvoda megnyitását követően a Dózsa 
György utcai tagóvoda vezetője lett.

2016-ban szakvizsgázott, közigazgatás vezetői képesítést szerzett.

Időközben számos tanfolyamon bővítette tudását, mivel fontos volt 
számára a folyamatos szakmai megújulás, a széleskörű tájékozottság. 

A jövőt építve vállalja folyamatosan főiskolai és pályakezdő óvoda- 
pedagógusok mentorálását. Gyakornokok szakmai gyakorlati képzésének 
trénereként igyekszik szakmai tudását és tapasztalatát átadni a jövő 
nemzedéknek.

Munkaközösség vezetőként céljául tűzte ki a gyerekek, és a gyerekeken 
keresztül a szülők környezettudatos szemléletének megreformálását. 
Egyre több zöld programot, újrahasznosítási lehetőséget szervezett 
kollégáival a gyerekeknek és a családoknak is, hogy a környezettudatos 
magatartást erősítse. Ennek eredményeként már harmadik alkalommal 
nyerte el tagóvodája a „Zöld óvoda” címet.

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány a gyerekekért, a szakmai 
munka feltételeinek javításáért jött létre több mint 25 éve. Évi sok éven át 
részt vett a kuratórium munkájában. 

Két európai projektnek is részese volt 2008-ban és 2009-ben. Az egyik 
a digitális technika óvodai keretek közötti alkalmazása volt, a másik a 
multikulturális társadalom, ill. az elfogadás nehézségeivel foglalkozott. 

Az évek során a Dózsa György utcai tagóvoda Évi negyedik gyermeke lett. 
A tagóvoda 2014-ben megvalósult átépítésében és korszerűsítésében 
tevékenyen részt vett és képviselte a nevelőtestület elképzeléseit. 
Javaslatainak többsége megvalósításra került. Így segítségével válhatott 
valóra a Dózsa György utcában egy minden igényt kielégítő, korszerű 
óvoda, ahol minden feltétel adott a színvonalas szakmai munkához.

A Nagykovácsi Óvoda 120 éves jubileumát ünneplő programsorozat fő 
szervezője volt, amikor is a pedagógus elődök munkája előtt tisztelegtünk 
mindannyian. Fontosnak érezte, hogy a nagykovácsi óvodatörténetet 
bemutassa és kiemelje azoknak a vezetőknek, pedagógusoknak és 
dolgozóknak a munkásságát, akik sokat tettek Nagykovácsiban az 
intézményes óvodai nevelés fejlesztéséért.

Kedves Évi, kitüntetésedhez gratulálok, köszönjük közösségépítő 
munkádat. 



2015. március4

Fókusz

2022. szeptember14



152022. szeptember

Fókusz

A felvonuló veterán autócsodák  
   tulajdonosai

A katolikus templom zenekara

Budakeszi Rendőrörs,  
   Hoffmann Kornél r. alezredes  
   és Farkas Szilárd körzeti megbízott

Dr. Hadusfalvy-Sudár Soma

Iskolai közösségi szolgálatos fiatalok

Jäger Kft.

Készenléti Szolgálatok  
   Nagykovácsi Egyesülete

Közterület Felügyelet csapata

Nagy András képviselő

Nagyszénás Menedékház,  
   Grubits György és csapata

Nagykovácsi  
   Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nagykovácsi  
   Településüzemeltetési Intézmény

S.O.S. Mentőkutyás Egyesület

Római Katolikus Egyházközség

Zöld Moszkvics Kft.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az együttműködést és felajánlásokat a Nagyboldogasszony ünnepe –   

Nagykovácsi búcsú sikeres lebonyolításában a következő magánszemélyeknek és szervezeteknek:

Fotók: Köves Szilvia, Huszár Antal Virág



Idén hetedik alkalommal is csatlakoztunk a Magyarország legszebb 
konyhakertjei programhoz. A helyi versenyre 9 kert jelentkezett. 4 kert a 
normál kategóriában, 2 a miniben (50 nm alatt), 1 zártkert és 2 közösségi 
kert. Nagy öröm, hogy sokak számára fontos, hogy saját kertjükben 
termesszenek egészséges, többnyire vegyszermentes zöldségeket. 
Ebben az évben a talaj védelme kapott külön hangsúlyt a versenyben.
Idén is gyönyörű kerteket láttunk, nehéz volt a döntés, kik legyenek az 
első helyezettek, mely kerteket jelöljük országos díjra.

Eredmények:
Normál kategória:

1. helyezett: Pócsi Család
2. helyezett: Váradi Eszter
3. helyezett: Bedő Antalné

Mini kategóriában az idén nem adtunk ki  
I-III. díjat, a jelentkezők emléklapot kaptak,  
és nagyon köszönjük nekik is a részvételt.
Zártkert kategóriában Virágh Jánosné kapott I. díjat.
Közösségi kert:

1. helyezett: Kasvirág Közösségi Kert
2. helyezett: Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa Gy. utcai tagóvodája

Országos díjra jelöltük a Pócsi Család és Virágh Jánosné kertjét, valamint 
a Kasvirág Közösségi kertet, ahol 14 család plusz egy osztály kertészkedik.
Hálásan köszönjük a Latinkert és a Zöld Moszkvics díjakhoz nyújtott 
támogatását. Köszönjük Monoki Péterné, Fábos Éva és Grubitsné Szabó 
Beáta segítségét a kertek zsűrizésében.

Legszebb konyhakertek  
Nagykovácsiban 2022.
Vojczek Judit NATE

Az idei évben júliusban került sor a Virágot Nagykovácsinak pályázaton 
indult versenyre benevezettek kertjeinek szemléjére. A zsűri tagjai 
idén is nehéz helyzetben voltak, mert szebbnél szebb kertek közül 
kellett kiválasztani a legszebbet. Láttunk nagyon ötletes megoldásokat. 
Versenyzőink a természetes módszereket alkalmazzák, természetes 
tápanyagot adnak a növényeknek, esővizet és mulcsot használnak, 
komposztálnak. Kertjeikben megtalálható a madarak és rovarok számára 
kialakított rovarház, és madárodú is.

A verseny nyertesei:
nagy virágoskert kategóriában:

  I.       helyezett Müller Imre
 II.     helyezett Kővári Béla
III.     helyezett Balanyi Bibiána

Külön díjban részesültek:
Bakó család, Bedő Antalné, Monoki Péterné

A mellékelt képek magukért beszélnek.
Köszönjük a jelentkezők és a zsűritagok munkáját.

Virágot Nagykovácsinak 
kertszemlék
Grubitsné Szabó Beáta
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Civil

Van egy régi jó barátom. Nos ez a barátom, mikor megtudta, hogy 
Nagykovácsiba költözöm, megemlítette, hogy lakik egy barátja a 
faluban, akivel szívesen összeismertet. A Nagyszénásban történt meg 
az esemény egy közös vacsora keretében, és a barátom barátjával 
azóta elválaszthatatlan barátok lettünk. Együtt járjuk a nagykovácsi 
rendezvényeket, sűrűn közös programokat szervezünk, meglátogatjuk 
egymást. Szinte nem telt el nap anélkül, hogy fel ne hívtuk volna a mási- 
kat.
Mire jó, hogy érdek nélkül, egyszerűen csak barátkozunk egymással?
Ez a kérdés merült fel bennem, mikor visszaérkeztünk a Bordeaux 
melletti kis településről, Canejanból, ahol testvérvárosok találkozóján 
vettünk részt. Ez is úgy kezdődött, hogy az olasz testvérvárosunk, Poggio 
Mirteto képviselője megkereste a franciákat azzal, hogy van nekik egy 
kis magyarországi testvértelepülésük, amit szívesen ajánlana franciák 
figyelmébe. Így kaptunk meghívást Franciaországba a – most már 

Nagykovácsival kibővült – négy testvérváros (Canejan Fr., Poggio It., 
Silleda Sp., és Nagykovácsi Mo.) találkozójára. A résztvevők száma elérte 
a száz főt, amiből Magyarországot hatan képviseltük. Megérkezésünk 
pillanatától kezdve érezhető volt a fenntartás nélküli elfogadás, az 
önzetlen emberbaráti szeretet és segíteni akarás. Mindenki számára 
találtak lakóhelyet az elkövetkezendő egy hétre helyi családoknál, akik 
felajánlották hajlékukat a vendégek részére. A fogadó család feladatai 
közé tartozott a szállásadáson kívül az étkeztetés biztosítása is, kivéve 
a közös rendezvényeken történő vacsorákat. A helyi szállítást is a 
szállásadók oldották meg saját gépkocsijukkal. 
Rendkívül tartalmas, szerteágazó programokon vettünk részt, aminek fő 
vezérfonala a klímastratégia, környezetvédelem a fenntartható fejlődés 
helyi feladatainak egyeztetése, tapasztalatcseréje volt.
Persze emellett lehetőség volt Bordeaux és a közeli nevezetességek 
megismerésére buszos és hajós kirándulások keretében. A franciák 
büszkén ismertették meg velünk kedvenc ételeiket, italaikat, príma 
közösségi tereiket és a környékük természeti szépségeit. 
Esténként közös vacsorák, zenével, tánccal színesített programok mellett 
szélesítettük tovább a baráti kapcsolatokat. Érdekességként meg kell 
említenem, hogy az olaszok és spanyolok részéről legalább harminc 15-25 
év közti fiatal is részt vett a találkozón, ami részükre kiváló nyelvtanulási 
lehetőség is. A fiatalok szívesen táncoltak a spanyol dudával kísért népi 
zenére közösen, ellesve a koreográfiát egymástól.
Megnéztük a helyi közösségi kertet is, ahol nyolcvan parcellán 
gazdálkodnak a helyiek, megtermelve a zöldségeket a konyhába.  
Az elmúlt hetek aszálya a környező erdőkben kialakult tűzvész során 
iszonyú károkat okozott, a tüzet hatalmas erőfeszítés árán több hét alatt 
tudták csak megfékezni. A helyi közösség összes épkézláb embere kivet- 
te részét a mentési munkálatokban.
A testvérvárosi program költségeinek nagy részét az EU fedezi célirányos 
pályázatokon keresztül, a résztvevőket gyakorlatilag csak az utazási 
költség terheli, ily módon a kevésbé tehetős családok is eljuthatnak olyan 
helyekre Európában, ahová a költségek miatt egyébként nem lenne 
lehetőségük. A találkozó csúcspontja a testvérvárosi megállapodások 
megerősítésének aláírása és a helyi polgármesteri hivatal előtt felállított 
„Nagykovácsi 1965 km” irányjelző tábla leleplezése volt.
Biztatunk mindenkit a francia, olasz vagy spanyol nyelv társalgási színtű 
elsajátítására, hogy újabb távlatok, új barátságok és lehetőségek nyíljanak 
meg a nagykovácsiak előtt.
Remélhetőleg hamarosan mi is viszonozhatjuk – most már méltán 
nevezhetjük barátainknak – azt a mérhetetlen kedvességet, önzetlen- 
séget és jóakaratot, amit az elmúlt egy hétben tapasztaltunk.

Élménybeszámoló  
testvérvárosi találkozóról
Héra Gábor

Mikorra várható az új iskolaépület munkálatainak megkez-
dése Nagykovácsiban? 

A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsi- 
csökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdeké-
ben szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. 
(VI.4.) Korm. határozattal felfüggesztették a Nagykovácsi Álta-
lános Iskola bővítésére irányuló állami beruházást, ahogyan min-
den, kivitelezést meg nem kezdett állami beruházást felfüggesz-
tettek felülvizsgálat céljából.

Az Érdi Tankerületi Központtal (továbbiakban: Tankerület)  
egyetemben az igazgató úr kiemelten kezeli az Iskola tanulóinak 
létszámnövekedéséből adódó fenntartói és egyéb feladatokat. 
A növekvő létszámra átmeneti megoldást a konténer tanterem 
telepítése jelentette és jelentheti a jövőben, amelyről a fenntartó 
Tankerület gondoskodik az igények függvényében. Egyelőre 
az iskola igazgatója nem nyújtott be konténer tanterem iránti  
igényt a Tankerület felé.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)



Vége a nyárnak, indul a 2022/23-as szezon 
a labdarúgásban. Az előző év nagyszerű 
eredményeket hozott a NUSE focistáinak, hiszen 
szinte minden korosztályunk valamilyen bajnoki 
éremmel zárta a szezont. Mindhárom színből 
sikerült bezsebelni legalább egyet, így szépen 
csillogott a májusban megrendezett hagyományos 
Családi Focinap díjkiosztóján a bronz, az arany és 
az ezüst is.

A nyári napközis táborok és az augusztusi edzőtábor mellett a 
legszerencsésebbek – a Puskás Stadion nézőterén –, együtt szurkolhatták 
ki a diáksereggel a magyar válogatott nagyszerű győzelmét az Európa 
bajnoki ezüstérmes angol csapat felett. Óriási élmény volt!
A legkisebbek pedig a Bozsik tornákon olyan sikerrel szerepeltek, hogy a 
sorozat végén csapatainkat külön elismerésben részesítette a szervező. 
A kicsik mellett természetesen felnőtt játékosaink is megkezdték a sze- 
zont, reméljük idén is rengeteg örömet szereznek mindannyiunknak!
Új év, új gólok, új kalandok! Fiatal edzőink és labdarúgóink alig várják már, 
hogy felharsanjon a szurkolók kiáltása a pálya mellől, Hajrá NUSE, hajrá  
Nagykovácsi! És ha az égiek is velünk lesznek, akkor mindig a pirosak 
dobják majd a bedobásokat, mindig nekünk pattan majd jól a labda és 
mindenhol süt ránk majd a nap!
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csatornánkon, ahol a 
leggyorsabban értesülhetsz egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb  
vagy jelentkezz hozzánk focizni!
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék!
NUSE – A FOCI SZAKÉRTŐJE
info@nuse.hu • tel.: 06 30 857 3836 • www. nuse.hu

Egy új kaland kezdete – 
NUSE FOCI

2015. március4

Sport – NATÜ hírek 

2022. szeptember18



192022. szeptember

Aktuális



2015. március4

Kispatak Óvoda

2022. szeptember20

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

Fejes Judit – óvodapedagógus
Fejes Judit, 50 éves 4 gyermekes boldog anyuka vagyok. 
A gyermekek szeretete, azok nevelése, a velük való foglalkozás lett 
a hivatásom, melyet a közgazdász tanulmányaim után megszerzett  
diploma sem tudott felülírni. Gyakorló idealistaként 15 éves bölcsőde-
vezető koordinátori munkám mellett az Eötvös Loránd Tudományegye- 
tem Tanító- és Óvónőképző Karán Óvodapedagógusi szakán is sikerrel 
diplomáztam.   
Szerencsés vagyok, mert bár a legkisebb gyermekem is a felnőttkor 
küszöbén áll, a munkám a közeli jövőben is gyermeki közegben tart. 
Szeptembertől a Nagykovácsi Óvoda csapatához csatlakozom, ahol 
szeretettel várom a Vackor csoport kis óvodásait!
Meggyőződésem, hogy a jövő legjobb befektetése a legkisebb ifjúság 
szeretetre való nevelése, szeretettel.

Hajduska Tímea – dajka
Öt éve élek Nagykovácsiban férjemmel 
és 4 éves kisfiammal, aki szintén a 
Kispatak oviba jár.
Nagyon szeretek sportolni, a ter- 
mészetben kikapcsolódni, tájékozódási 
futásban versenyeztem évekig. Most 
családilag űzzük ezt a sportot, illetve 
sokat kirándulunk a környéken.
A Pázmány Péter Egyetemen végeztem 
hitoktatóként. A diploma után általános 
iskolában tanítottam néhány évet, de 
később másfelé sodort az élet. Örülök, 
hogy most újra gyerekek között lehetek 
majd.

Bemutatkoznak a Kispatak Óvoda új munkatársai 

Talpasné Kiss Csillag – óvodapedagógus
Óbudán nőttem fel szüleimmel és három 
testvéremmel. 2009-ben végeztem a 
Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
óvodapedagógus szakán. 
2010-től 8 évig a II. kerületben egy 
önkormányzati fenntartású óvodában 
dolgoztam óvónőként. 
2013-ban költöztem Nagykovácsiba 
férjemmel. 2019-ben megszületett 
kislányunk, így idén szeptemberben 
ketten kezdjük az ovit. A Dózsa György 
utcai Forrás tagóvodába járó Nyuszi 
csoportosok pedagógusa leszek. 
Nagyon izgatottan várjuk, hogy mit hoz 
nekünk ez az új életszakasz. 

Fodor Klára – gyógypedagógus
Fodor Klári, gyógypedagógus vagyok. 
Több, mint 20 éve foglalkozom 
kisgyerekekkel.
Örömmel jövök Nagykovácsiba az 
ovisokhoz szeptembertől!
17 éve élünk Remeteszőlősön, 
ugyanennyi ideje futok a környező 
erdőkben. Három gyerekem is itt 
nőtt fel. Majdnem az összes ösvényt 
ismerem... :-) 
Munkám során is hiszek a mozgás 
és a természet támogató erejében, 
képességfejlesztő hatásában. Ez 
szenzoros integrációs gyógypedagógiai 
szemléletemben is visszatükröződik.

Bízom benne, hogy minél többet tudok majd a gyerekeknek segíteni, 
akikkel foglalkozni fogok, és remélem, a családok is bátran mernek 
majd együtt gondolkodni velem a gyerekek érdekében! Várom a közös 
kalandokat!

Solymosné Proszonics Patricia – óvodapedagógus
Budapesten születtem, 2016 óta lakom 
Nagykovácsiban párommal, akivel 2017-
ben házasságot kötöttem, és 2018-ban 
megszületett első gyermekünk, akivel 
kiteljesedett az életünk.
2003-ban szereztem meg a csecsemő- 
és kisgyermeknevelői képesítésemet, 
majd 2008-ban végeztem az ELTE 
óvodapedagógusi szakán.
18 éve foglalkozom kisgyermekekkel, 
ebből 12 évig bölcsődében terelgettem 
kis csöppségeim útját az önállóság, 
majd az ovi felé. 2016-ban ezt az utat 
már a Kispatak Óvoda Süni csoportjában 

folytattam tovább kisfiam születéséig. Fontos számomra a mese, a közös 
mondókázás, éneklés, az együtt átélt közös pillanatok, és élmények. 
Fontos számomra a mozgás és a tánc is. A legnagyobb ajándék egy 
pedagógusnak, az az önfeledt mosoly, nevetés, egy nagy ölelés, 
egy-egy puszi az arcra, amit a gyerekektől kap. Sokszor kihívás elé 
állítanak bennünket, de a munkánkba, hivatásunkba fektetett energia, 
a gyerekekkel töltött idő, foglalkozás és törődés mindig meghozza a 
gyümölcsét.
Most kettős szerep elé állít az élet: egyszerre kell helytállnom anyukaként 
és pedagógusként, hiszen szeptemberben nemcsak kisfiam kezdi meg az 
óvodát a Maci csoportban, hanem én is újra óvó néniként segíthetem a 
gyerekek útját az önálló élet és iskola felé, immár a Katica csoportban. 
Egyszerre izgalmas és kihívásokkal teli feladat.
„Szeresd, öleld, játssz vele sokat, és ha eljön az idő, engedd el, hogy 
visszajöhessen!”
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Kispatak Óvoda – Civil

Munkatársaink elvégezték a három óvoda 
épület nyári nagytakarítását, a karbantartáso- 
kat. Az elmúlt évi terasz kialakítást követően 
tovább szépült a Száva utcai Berkenye tag- 
óvoda játszóudvara. Új, kétlapos hintaállványt 
helyeztünk el valamint egy 6x7 méteres 
árnyékolás került kialakításra az óriás homokozó 
felett. 
Elkészült a Kaszáló utcai székhely óvoda 4 
csoportszobájának parketta csiszolása. 
Mivel a székhely óvoda játszóudvar átépítésre 
benyújtott pályázati terve nem nyert, ezért 

szükségessé vált a meglévő játékok nagyobb 
volumenű karbantartása és felújítása. Két 
hintaállvány, két mérleghinta és két óriás 
mászóka komplett felújítására került sor a 
fa elemek elhasználódása, korhadása miatt. 
A Dózsa György utcai Forrás tagóvodába 
induló új kiscsoport (Maci csoport) szobájának 
kialakításában végzett önkéntes munkáját 
nagyon köszönöm a résztvevő szülőknek 
és munkatársaknak. Köszönöm minden 
kollégámnak a sok-sok munkát, mellyel a nyár 
során segítették az óvoda szeptemberi sikeres 
indulását.

Nyári munkák a Kispatak Óvodában
Szabó Orsolya intézményvezető

Parketta csiszolás után a gesztenyefa csoportNyári munkálatok Maci csoport újra álmodása a szülőkkel
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5. alkalommal indultunk erdei vándortáborba. 
Idén a Vasi- Hegyhát dimbes-dombos táját 
választottuk. Csapatunk összetétele: Kőszegi-
Kovács Noémi, Smetana Erika táborvezetők 
és 20 remek gyerek. Látnivalók, programok, 
élmények (a teljesség igénye nélkül(-: vasvári 
Szentkútfürdő, szúnyogok, Feneketlen-tó a 
Kígyókirállyal, számháború, rengeteg nyílt terep, 
Vasvári Sánc és Vaskapu, Katonák útja, Oszkói 

Hegypásztor Kör, darazsak, bőrműveskedés, 
ping-pong bajnokság, szaporodó vízhólyagok, 
Jeli Varázskert, lombkorona tanösvény, kilátók, 
Szajki-tavak, röplabda vízben és szárazföldön, 

Csehimindszent – Mindszenty József szülőháza, 
bedagadt bokák, napszúrás, erdő bejárás 
Károly erdész bácsival, sok-sok szántó bálákkal, 
traktorokkal és rengeteg fürdőzés. 
Noémit idézve: „Szuper volt az idei tábor 
is! Nagyszerű gyerekek és egyéniségek, 
hihetetlen kitartás, barátságok, csapatjátékok, 
feledhetetlen élmények! Mi ezért szeretjük!”
A képek tükrözik a hangulatot.

Gyalogos vándortábor -  
Hősök a hőségben 2022.07.18-25.

Smetana Erika és Kőszegi-Kovács Noémi

Már februárban elkezdődött a szervezés, 
aminek eredményeként ebben a csodás kis 
palóc falucskában 34 gyermek 4 pedagógussal 
és 4 fiatal piliscsabai zenésszel ideiglenesen 
otthonra lelt.
Az öt nap alatt szoros napirend mellett tanulták 
a néptáncosok az új táncokat, koreográfiákat 
Huszárné Czene Zsuzsa és Kiss Zsolt oktatókkal, 
a karikázó táncokhoz a dalokat Kuti Tünde 
tanítónővel, a rajzolást, festést Virág Jácint 
tanítóval. A kézműveskedésben mindenki részt 
vett. Nemezből labdát készítettünk, nyakláncot 
fűztünk-csomóztunk, pólókat batikoltunk. A 
tavalyról már ismert „karkötőzésnek” idén is 
nagy sikere volt. A hímzőcérnából ujjfonással 
készült saját karkötőket minden este egy pár 
jó szó kíséretében továbbadták egyesével 

a gyerekek egy másik gyereknek vagy 
felnőttnek, és így jó érzésekkel a szívükben 
térhettek nyugovóra a minden este megtartott 
táncház után. Az esti táncházakban nem 
csak a „hivatásos” zenészek zenéltek, hanem 
azok a gyerekek is, akik elhozták magukkal 
hangszereiket – hegedűt, furulyát, klarinétot. 
Egyik este vadlesre indultunk egy közeli 
domboldalra, vadat ugyan sajnos nem láttunk, 
de annál nagyobb volt az élmény, hogy a 
gyerekek még 30 percnél is tovább tudtak 
néma csendben figyelni, várni, szemlélni a 
lemenő napban a csodás természetet. Ilyenben 
nekünk, pedagógusoknak is ritkán van részünk. 
(a 30 percnyi csendben (-:  )
A negyedik este meghívtuk a falu lakosságát 
és a gyerekek szüleit egy kis előadásra, hogy 

bemutassák, mivel is 
gazdagodtak a héten 
a régebben tanult 
táncok, dalok mellett. 
Nagy sikere volt 
az előadásnak, a 
végén a közönség 
is együtt táncolta a 
moldvai táncokat a 
szereplőkkel.
Voltunk a helyi 
tájházban is, ahol 
egy már nyugdíjas 

vadász érdekfeszítő történeteket mesélt a 
környező erdőkben élő vadakról, vadászatokról, 
a gyerekek kezükbe vehettek szarvas- és 
muflon agancsokat, vaddisznó agyarakat, 
sőt fegyvereket is, a fiúk nagy örömére. A 
(szerencsésebb) lányok a palóc népviseletet 
ölthették magukra.
Hazafelé tartva a felújított várba látogattunk 
el Hollókőn, ami szintén nagy élmény volt 
felnőttnek, gyermeknek.  Az öt nap alatt a 
foglalkozások igazán egymásra épültek, és 
kiegészítették egymást a különböző művészeti 
ágak – a tánc, zene, ének, néprajz, népi játékok, 
és velünk volt a földrajz, történelem, honisme- 
ret is.
Köszönjük a Nagykovácsi Önkormányzat anya- 
gi támogatását!
Reméljük, jövőre már visszatérhetünk régi, hőn 
szeretett táborhelyünkre Erdélybe, Inaktelkére, 
Kati nénihez. 

Népművészeti tábor Nógrádban
Kuti Tünde, Huszárné Czene Zsuzsa, Kiss Zsolt, Virág Jácint

Idén augusztusban a Nagykovácsi Művészeti Iskola Rézpatkós és az általános iskola néptán- 
cos, zenei és rajzos növendékei a nógrádi Szandán tölthettek el öt napot a népművészeti 
táborban.
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Hétfőn a Mezőgazdasági Múzeumba 
mentünk, ahol az Égbolt légy, ne kalitka című 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 
részt. Magyarország jellegzetes madárfajaival 
ismerkedtünk meg a kiállításon és feltártuk, 
hogy milyen viszonyban vannak azok a 

mezőgazdasággal. Megkerestük 
jellegzetes tulajdonságaikat, 
hogy melyik a legnagyobb, a 
leghangtalanabb, a legokosabb, 
a legravaszabb, a leggyorsabb... 
Megtudtuk, miben rejlik egy 
madár hasznossága, és hogy mi 
hogyan lehetünk az ő hasznukra. 
A múzeumot a mi kedvünkért 
nyitották ki aznap. Ezek után 
megszemléltük a Vajdahunyad 
várát és szobrait. Kipróbáltuk, a 
Városliget legnagyobb játszó- 
terét, ahol mindenki megtalálta 
a neki tetsző mászási le- 
hetőségeket. 
Kedden a Pilisi Len Látogató- 
központban jártunk. A Pilis- 
szentivánon található megújult 
látogatóközpontban interaktív 
természetvédelmi kiállítás mutat- 
ja be a Szénások Európa Diplomás 
Terület élővilágát. Megnéztük a 
kiállítást, játékos foglalkozáson 
vettünk részt, majd átsétáltunk 
a Slötyihez (bányató a község 
határában). Merítőhálókkal, lavó- 
rokkal, mikroszkóppal felsze- 
relt természetbúvárkodás követ- 
kezett, ahol megismertettek 
bennünket a tó élővilágával is.

Szerdán a Fővárosi Állat- és Növénykertben 
barangoltunk. Megnéztük a fókashowt, 
az állatbemutatót a Nagysziklában, és sok 
érdekességet tudtunk meg az állati részekről 
a TapiZooban. Majd a játszótéren levezettük 
a felesleges energiáinkat. A párakapukat sem 

hagytuk ki, hiszen nagyon nagy volt a hőség. 
Így a golyósfagyi is jól esett a program végén.
Csütörtökön a Szemlő-hegyi-barlangban jár- 
tunk szakvezetéssel. Igazi mesevilág várt itt 
bennünket. Láttunk borsóköveket, jegesmedve 
formájú képződményeket, karácsonyfákat, 
sőt a barlang örök őrzőjét, a vasorrú bábát 
is. A túra után a vetítőterem 3D filmjének 
megtekintésére, és az interaktív kiállításra is 
jutott idő. A barlang feletti parkban pedig 
jólesett a játék.
Mindenhova külön busszal mentünk. Délután, 
ha még jutott idő, akkor kidobóst játszottunk a 
tornateremben, majd kézműveskedtünk vagy 
kvízfeladatokat oldottunk meg. Gyorsan eltelt 
az idő. Fantasztikusan éreztük magunkat. A 
tábor végére mindenki teljesítette a próbákat, 
így jutalomként az élmények mellett egy szép 
könyvet is vihettek haza a gyerekek. 
Köszönet a pedagógusoknak: Bertalanné 
Boros Kingának, Lovas Szilviának és Erdőszegi 
Klárának. 

Ökohírek – Ökotábor
Erdőszegi Klára

Idén június végén került megrendezésre a 15. Ökotábor. Ebben az évben, kivételesen csak 
négy napig tartott, mert az iskola július 1-jén bezárta kapuit a nyári szünetre. 25 gyermek vett 
részt a színes programokon, három pedagógus felügyeletével. Minden nap valami más-más, 
érdekes helyszínre jutottunk el, ahol sok új információval és élménnyel lettünk gazdagabbak. 

„Táskámban könyvek, füzetek,
vár rám egy pad és sok gyerek,
számok, betűk és dallamok...
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!” (Kálnay Adél)

Örömteli, sikeres tanévet kívánok diáknak,  
szülőnek, pedagógusnak egyaránt! 

És mindannyiunknak sok türelmet egymáshoz,  
egész éven át! 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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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

Kedves Olvasóink, Látogatóink!
A könyvtár 2022. szeptember elsejétől a rendes nyitvatartás szerint várja 
az olvasóit!
Sok szép könyvet vételeztünk be a nyáron, érdemes benézni, válogatni. 
A Visszatekintés az elmúlt 120 évre könyvtártörténeti kiállítás egész  
szeptemberben megtekinthető a könyvtári órák szerint. 

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit

Kiállításunkhoz kapcsolódóan egy kérdéssort állítottunk össze, melyet az 
információs sátornál lehetett kitölteni. A kérdések egyaránt tartalmaztak 
szubjektív és tényekre alapuló kérdéseket. A kitöltésénél a két könyvtáros 
mellett kedves gimnazista lányok segítettek a program lebonyolításában.

Örültünk, mert nagy volt az érdeklődés! Kicsik és nagyok egyaránt jöttek, 
mindenki szívesen kapható volt egy kis játékra. Nem mellesleg, értékes 

könyveket és egyéb apróságokat lehetett kapni a jól megjelölt válaszo- 
kért. A nyeremények a könyvtár felesleges példányaiból és olvasók által 
adományozott könyvekből jöttek össze.
Összesen 94-en töltötték ki a kvízt és ezzel ugyanennyi könyv talált 
gazdára, került vissza a körforgásba az olvasókhoz, ünnepi díszpecséttel 
ellátva, emlékeztetve az évfordulóra. 
Nagyon köszönjük a részvételt, öröm volt játszani!

94 kvíz kitöltés = 
94 könyvnyeremény a búcsúban!
Illés Gabriella – Magyar Judit 

Búcsúi könyvtári kvíz az infosátornál
Bekerül az emlékpecsét  

a kvíz nyereménykönyveibe
A nyereménykönyvvel
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Az idei helyismereti kiállításunk témája Nagykovácsi 120 éves könyvtár- 
ügye volt. 120 éve gondolkodtak el az előttünk járó elöljárók, hogy nép-
könyvtárat fognak alapítani. 120 év intézménytörténetét igyekeztünk fel-
tárni, felkutatni a dokumentumokat, kitartóan megismerni a levéltárban 
rejlő iratokat. Régi fényképek között válogattunk, hátha feltűnik valame-
lyiken a hatvanas-hetvenes évek könyvtára vagy az egykori ÁMK épülete. 
Kibogoztuk, hol lehetett az első könyvtár, ki volt az első könyvtáros? Izgal-
mas feladat volt. 
Mi kell ahhoz, hogy nyilvános könyvtár (jól) működhessen egy településen? 
Kell hozzá egy kölcsönözhető állomány (már 1902-ben, a jegyzőkönyv 
alapán is látható, nem is olyan egyszerű tudomány az állomány kialakítá-
sa, a csak magyar nyelvű könyvekkel a sváb település nehezen boldogult 
volna). Az állomány gyarapítás, apasztás fogós kérdéseket rejteget. Nehéz 
döntéseket kell hozni. Mennyire vegyük figyelembe a közízlést, mennyire 
érvényesülhet a könyvtárosok ízlésformáló igénye, mely dokumentumokat 
ítélnek selejtezésre, mert „elszállt felette az idő”. A 120 év alatt nem csupán 
a történelem viharai miatt tűntek el állomány részletek, jócskán beleszóltak 
politikai-ideológiai szempontok is, mely könyvek maradhatnak a polcokon, 
vagy melyeknek kell okvetlenül ott lenniük. 
Kell a könyvtárhoz épület is, helyiség, amely jól megközelíthető, jól 
kifűthető, ahol kellemes tartózkodni. A tablókon sorra megismerhetjük mi-
lyen nehéz volt ez az út, amíg a mai körülmények kialakultak. 
Kell a könyvtárhoz könyvtáros, milyen jó, ha felsőfokú végzettségű,  
szakmáját, hivatását szerető szakemberek végzik a munkát, akik értenek a 
dolgukhoz, és értenek az emberekhez. 
Ahhoz, hogy legyen könyvtár, és az működjön, éljen, ahhoz a legfontosabb, 
hogy legyen olvasó! Legyen meg az olvasási kedv, sikerüljön azt felkelteni 
vagy megtartani. 
Feltétel az is, hogy szülessenek regények, okos-tanító irodalmak, szép,  
gyerekeket vonzó képeskönyvek, izgalmas kalandkönyvek, vidám  
könnyedek, amelyektől tudunk pihenni egy feszült nap után. 

Fontos a fenntartói akarat és lehetőség, hogy a körülmények biztosítva 
legyenek. 
Bizony, mindez szükséges ahhoz, hogy működhessen egy nyilvános (nép)
könyvtár. 
A négy nagy könyvtártörténeti korszakot örökítettük meg egy-egy élet-
képpel. A tárlókban és a padokon, polcokon a korszakoknak megfelelő 
könyveket helyeztünk el. 
A kiállításra hazajöttek a veszprémi színházban vendégszereplő régi 
Öregiskolás padok is, sokak örömére.
A kiállítás 2022. október 7-ig látogatható, a könyvtári nyitvatartás szerint. 

Visszatekintés  
az elmúlt 120 évre
G. Furulyás Katalin

Doroszlai Erik vagyok, 12 éve Nagykovácsi 
lakos, és többek között szeretek sakkozni is. 
Középiskolás diákkoromban egy alföldi vá- 
ros sakkcsapatának ifjúsági játékosa voltam.  
Később egy dunántúli város sportegyesü- 
letének tagja lettem, ahol azóta is aktív tag 
vagyok, igaz jelenleg már nem versenyző- 
ként, hanem elég régóta a sportegyesület 
vezetésében, irányításában tevékenykedek.
A Nagykovácsi sakk-klub indításának ötle-
tével fordultam az Öregiskola Közössé- 
gi Ház és Könyvtár munkatársaihoz (Reiss  

Borbála művelődésszervező-adminisztrátor, valamint Dienes Beáta 
művelődésszervező) és vezetőjéhez (G. Furulyás Katalin igazgatónő). 
Mindhárman nagyon pozitívan álltak az ötlethez, és támogatásukat 
fejezték ki. Így segítségükkel és hozzájárulásukkal szeptembertől 
hétfőnként, délután 5 órától 7 óráig sakk-klub indulhat és működhet 
a Faluházban. A sakk-klub célja, hogy a Nagykovácsiban élő, sak-
kozni szerető lakosoknak (akár 3 éves kortól 99 éves korig) sakkjáték 
lehetősége legyen, és ezzel hasznos szabadidő programot biztosít-
sunk, valamint, hogy felkeltsük a sakkozás iránti érdeklődést. Miért 
éppen a sakk? Mert a sakk kortól és nemtől függetlenül játszható, ezért 
alkalmas családi, baráti élményszerző forrásnak is, úgy a gyermekek, mint 
a felnőttek számára egyaránt. Továbbá a sakk sport, játék, tudomány és 
művészet is egyszerre. Sport, mert versenyszerűen is űzhető, játék, mert 
szórakoztató és amatőrök is játszhatják, művészet, mert esztétikai-, vi-
zuális élményt is nyújt, tudomány, mert a tudomány által meghatározott 
módszereket használ. A sakknak számos fejlesztő hatása van, így pl. az 
intellektuális fejlődésre, a helyzetértékelésre, a gyors megítélésre és dön-
tésre, a versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalom-
ra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, fegyelmezett viselkedésre tanít. 
A sakk a szabályok, normák tiszteletben tartására is nevel. Fejleszti a lo- 
gikus gondolkodást, kreatívvá tesz. Javítja a koncentrációs képességet, az 
összpontosítást. Jelentősen fejleszti az önfegyelmet, megtanítja kezelni a 
sikereket, és elviselni a kudarcokat, így pozitív irányba formálja a szemé- 
lyiséget. Fejleszti a gondos megfigyelést és észlelést, a pontos emléke- 
zetet, a kritikai gondolkodást, a problémamegoldó képességet és a 
megosztott figyelem képességét. 
Szeptembertől hétfőnként, délután 5-től 7-ig várjuk az érdeklődőket  
a Faluházban (Nagykovácsi, Tisza István tér 7.).

SAKK-KLUB a Faluházban

A kiállítást megnyitottam

Polgármesteri köszöntő a helyismereti kiállításon

Emblematikus – korszakkijelölő könyvek a hatvanas évek sarokban  
a helyismereti kiállításon
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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 

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!
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 szeptember 12-én
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:
szeptember 2.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
szeptember 9.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
szeptember 16.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
szeptember 23.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
szeptember 30.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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
Július

Áron, Balázs, Blanka, Benett, Léna

Augusztus
Kamilla Alba, Kornél, Lili

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)



272022. szeptember

Aktuális

Sokszor szembesülünk az- 
zal, hogy hirtelen kell 
beszerezni egy hiányzó 
ajándékot, játékot, vala- 
mi meglepit egy gyer- 
kőcnek. Így jártam én is, 
amikor még picik voltak a 
gyerekeim. Ekkor jártam 
először a Kossuth Lajos 
utca végén található játék- 
boltban, ahol az ilyen 
feladatokra könnyen ta- 
lálunk megoldást. E havi 
ismeretlen ismerősünk 
Dajka Zsolt, a bolt tulaj- 
donosa.
A Tisza István téren túl, 
ahogy haladunk a falu 
vége felé, találkozunk egy 
piros táblával az út szélén, 

miszerint ott található egy játékbolt. Elsőre nekem is meglepetés volt, 
de több anyuka mondta, hogy ott bizony minden van. Jó pár évvel 
ezelőtt tértem be oda először, amikor hirtelen valami nagyon fontos 
játékvásárlási projektben voltam. A bolt egy családi ház hátsó részében 
található, és nem lehet eltévedni, hiszen a bejárathoz vezető úton már 
mindenhol szuper kismotorok, triciklik, dömperek, babakocsik állnak. A 
gyerekeknek maga a kánaán! 
A boltba belépve, padlótól a plafonig mindenhol játékok vannak, 
és itt tényleg mindent IS lehet kapni. A legkisebbek kívánságától 

egészen a nagyok számára érdekes logikai vagy társasjátékokig 
minden megtalálható. Mi idén a kisebbik lányom ballagási lufijának 
megvásárlásával zártuk a játékboltos korszakunkat. 

Zsoltot, a bolt tulajdonosát nagyon sokan ismerik, hiszen gyermekkora 
óta itt él Nagykovácsiban. És természetesen helyi lányt vett el, így nem 
volt kérdés számukra, hogy a településen maradnak és itt szeretnék 
felnevelni gyerekeiket.

A lányuk 2001-ben született, és akkor fogalmazódott meg bennük a 
gondolat, hogy hiánypótló lenne egy gyermekruhákat és játékokat 
árusító bolt megnyitása. Korábban játéknagykerben dolgozott, így adott 
volt a kapcsolat és a termékismeret.

Egyre több család költözött a településre, egyre több gyermek született, 
de ilyen bolt még nem volt Nagykovácsiban.

Így történt, hogy a régi családi ház hátsó részében megnyitották 
Nagykovácsi első játékboltját. És jöttek a vevők, a kérések, a gyerekek 
kívánságai, és ennek alapján alakították ki az árukészletet. Zsolt 
mindenben segít, ha éppen nincs a kívánt játék, pár napon belül beszerzi, 
így okozva hatalmas örömöt a gyerekeknek.

A boltban leginkább a tulajdonossal találkozhatunk, de gyakran besegít 
felesége, és a ma már egyetemista lánya, aki annak idején a bolt ötletét 
adta.

Javaslom, hogy sétáljanak el a Kossuth Lajos utca vége felé, és látogas- 
sanak el erre a „kincses szigetre”, mert itt még felnőttként is biztos talál- 
nak maguknak valamit! Vigyázat! Gyerekkel betérni veszélyes küldetés!

Ismeretlen ismerős – Dajka Zsolt      
a település játékboltjának tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester




