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Ez nyílt titok – vagy nem is titok.
Radikálisan nő a villamosenergia és a földgáz ára, és ezt a brutális, 
esetenként 12-szeres emelkedést egyszerűen az önkormányzatok 
nem tudják kigazdálkodni.
Jelenleg ott tartunk, hogy a szolgáltatók még ajánlatot sem ad-
nak, mert a piac olyan változékony, hogy egy napon belül is óriási 
az áringadozás a tőzsdéken.
Az nem lehet, hogy a lakosság önkormányzati alapszolgáltatások, 
például bölcsőde, óvoda, iskola, szociális ellátás nélkül maradjon. 
Ezeknek működniük kell, hiszen a lakosság számít rá, és számít 
ránk.
Már a járvány alatt is bebizonyosodott, hogy az önkormányzatok 
szerepe és értéke felbecsülhetetlen a helyiek számára, hiszen itt 
vagyunk az emberek közelében, itt jelentkeznek a problémákkal, 
helyi szinten tudjuk megoldani a feladatokat. Ezért nincs más út, 
mint szoros partneri együttműködés az állam és az önkormányza-
tok között, mert állami szerepvállalás nélkül számos önkormányzat egyszerűen fizetésképtelen lesz.
Mindeközben persze a településvezetőknek menedzselniük kell az energiahatékonysági intézke-
déseket.
Fontosnak tartom tájékoztatni Önöket, hogy Nagykovácsiban milyen lépéseket tettünk, teszünk.
Minden intézményvezetőtől megoldási javaslatokat kértem és kaptam. Ezeket mérlegeltük, 
szakértőket vontunk be, és megtérülési számításokat végeztünk. 
Két irányt határoztam meg: olyan javaslatok kerülhetnek az asztalra, amelyekben egyrészt a gyer-
mekek ellátása nem sérül, másrészt közbiztonságot és személybiztonságot nem veszélyeztet.
Így mi, Nagykovácsiban például nem gondolkodunk abban, hogy a köztéri világítást akár részlege- 
sen is csökkentsük. Viszont a karácsonyi díszkivilágításon kénytelenek vagyunk spórolni, ezért idén 
csak a Főtér lesz feldíszítve.
Ha szükséges lesz, részleges home office-t vezetünk be a Polgármesteri Hivatalban a téli hónapokra, 
illetve a szokásosnál valamivel hosszabb igazgatási szünetre teszünk javaslatot.
A jegyző már megkezdte a hatósági bizonyítványok kiállítását a lakás rendeltetési egységek 
számáról, a társasháznak nem minősülő családi fogyasztói közösségek számára, hogy minden lakás 
külön tudja érvényesíteni a kedvezményes árú földgáz mennyiséget. 
Kezdeményezem a Képviselő-testület felé a szociális rendeletünk módosítását, eszerint változta-
tunk a határértékeken és a támogatás módján. Alapvető cél, hogy a lakosok eddiginél szélesebb 
rétege részesüljön rezsi támogatásban és a jelenleginél magasabb összegben. 
A szociális tűzifa már megérkezett, helyi vállalkozóval vágatjuk fel és szállíttatjuk ki a családokhoz, 
a szokásosnál korábban. 

A Fejér György Szociális Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke a mindenkori polgár- 
mester. Lépéseket teszünk annak érdeké-
ben, hogy a helyben rászoruló családoknak 
az alapítvány is segítsen pénzadománnyal. 
Most az egymás iránti szolidaritás min-
den eddiginél fontosabbá válik. Most 
megérezheti egy település a közössé-
gében rejlő erőt. Egymásrautaltságunk 
kétségtelen. Hiszen nekünk önkormány- 
zatként helyt kell állnunk, hogy az alapellá-
tási feladatokat megoldjuk, nyitva tartsuk a 
bölcsődét, óvodát, hogy a szülők el tudjanak 
járni dolgozni. Miközben a lakosságnak el 
kell fogadnia, hogy végső esetben a kulturá-
lis, szabadidős rendezvényeken spórolnunk 
kell.
A jövő évi energiaköltségek összegét 
megjósolni sem tudjuk. Azt tudom ígér- 
ni Önöknek, hogy minden lehetőségre 
felkészülünk, szükség esetén gyors dön-
téseket hozunk, és a gyermekellátást, a 
közbiztonságot és a személybiztonságot 
veszélyeztető intézkedést nem hozunk, 
amíg én vagyok Nagykovácsi polgármes-
tere.

Bajban vannak  
az önkormányzatok!
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

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére 
és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos 
és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nem- 
zetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A 
népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei 
mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági 
döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre 
szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küldött. Ez nem 
névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe 
szerepel. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A 
levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 
jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás 
önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket 
a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu). 

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 nyilatkozunk. Az ország 
területén minden

•   lakás,

•   lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,

•   közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása 
megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott 
esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre 
érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell 
kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 
1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között 
lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen 
keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal 
lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási 
kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az 
online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint 
értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a 
kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, 
mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki 
lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig 
nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. 
között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. 
Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 
20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a 
település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért!

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!
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A Képviselő-testület szeptember 8-án munkaterv szerinti rendes 
testületi ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen 
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtti szokásos 
tájékoztatása keretében ismertette a két ülés között eltelt időszak fon-
tosabb történéseit.
Szeptember elején rendben elindultak az intézmények. A gyerekeket 
tiszta, szép épületek várták, rendezett körülmények között kezdhették 
meg a nevelési, illetve a tanévet. 
A legutóbbi rendkívüli képviselő-testületi ülésen felmerült a saját 
főzőkonyha létesítésének és üzemeltetésének a kérdése, de a jelenlegi 
helyzetben ennek nincsen reális lehetősége. Amennyiben pályázati 
lehetőség nyílik főzőkonyha létesítésére, akkor ismételt vizsgálatra kerül 
sor.
A nyár végén átadásra került a bölcsődének az új épületszárnya, így itt 
is megindult az élet. A beruházás következő üteme egy egészségügyi 
épület kialakítása lenne, az erre vonatkozó pályázatot az önkormányzat 
már be is nyújtotta. 
A legnagyobb beruházás az idei nyáron a Kossuth Lajos utca vízelveze-
tése, amivel párhuzamosan történt a Száva utca, illetve az Erdő utca  
vízelvezetésének a megoldása is. A Száva utca már el is készült, az Erdő 
utca és a Kossuth Lajos utca most van folyamatban. A kivitelezési munkák 
kellemetlenségekkel járnak alkalmanként az ott lakók számára, de na- 
gyon örömteli lesz mindenki számára, ha ezek a beruházások elkészül-
nek.
A Képviselő-testület első napirendje keretében tárgyalta a Kolozsvár té-
ren található, nagy vízhozamú épített kútból történő üzemszerű vízkivé-
telhez elektromos bekötés, közterületi mérőszekrény kiépítését, melyhez 
bruttó 875.000 forint beruházási összeget a 2022. évi költségvetés ter-
hére biztosít az önkormányzat.
A Képviselő-testület minősített többséggel, egyhangú szavazattal el-
fogadta a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletének 2. sz. módosítását, mely alapján az önkormányzat 2022. évi 
összevont költségvetésének összesített bevételi és kiadási előirányzata 
az eredeti 2.277.586 ezer forintról 2.362.419 ezer forintra változik. A tar-
talék összege az eredeti 45.460 ezer forintról 14.334 ezer forintra mó-
dosul, ezen belül az általános tartalék 30.960 ezer forintról 14.334 ezer 
forintra változik, a céltartalék felhasználásra került.
A rendeletmódosítás elfogadását követően az Önkormányzat és költség-

vetési szervei 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről hang-
zott el beszámoló. 
Döntés született a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellá-
tásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
A döntés értelmében önköltségszámítás alapján az intézményi térítési 
díjhoz igazítva került megállapításra a szociális étkezés díja, illetve mó-
dosult a Szociális kerekasztal tagjainak köre. 
Az ötödik napirend témája a gépjármű-várakozóhelyek létesítéséről 
és megváltásáról szóló rendelet megalkotása volt. A rendelet célja, 
hogy Nagykovácsi területén a jogszabályban megállapított gépjármű-
várakozóhely létesítési kötelezettség teljesítését elősegítse, valamint 
szabályozza a gépjármű-várakozóhelyek kialakítását vagy pénzbeli meg-
váltását. A gépjármű-várakozóhely megváltási alapdíját bruttó 800.000,-
Ft/gépjármű-várakozóhely összegben határozta meg a testület. A már 
szabályszerűen kialakított gépjármű-várakozó helyeket megváltási díj 
kötelezettség nem terheli.  
A hatodik napirend keretében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős úgy döntött, hogy a 
Nagykovácsi víziközmű rendszer üzemeltetését ellátó víziközmű szol-
gáltató kiválasztása érdekében ismételten víziközmű-üzemeltetési jog-
viszony létrehozására irányuló pályázati eljárást indít.
Ezt követően döntés született az Önkormányzat 2023-2037. évekre szóló 
gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról. A DMRV Zrt. által megküldött 
terveket a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály munka-
társai részletesen áttekintették, a testület által jóváhagyott tervek ezt a 
változatot tartalmazták.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete eb-
ben az évben is döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 
Felhatalmazta a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására, vala-
mint felkérte, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
A Képviselő-testület 2022. szeptember 22-én 17 órakor tartotta meg 
a Közmeghallgatást. A jelenlévők tájékoztatást kaptak a tavalyi zár- 
számadásról, a 2022. évi költségvetésről, a fejlesztésekről, pályázatokról, 
illetve kérdéseket tehettek fel a Képviselő-testület tagjai vagy a Polgár- 
mesteri Hivatal dolgozói számára közérdekű témákban. Az előzetesen 
írásban benyújtott kérdésekre, valamint a helyszínen feltett kérdésékre 
a kérdésfeltevők válaszokat kaptak, a közmeghallgatás jegyzőkönyve a 
település honlapján teljes terjedelemben elérhető. 
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs 
Minisztériummal együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

•   a felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és 
a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan (Bursa_palyazati_
kiiras_A_2023), illetve

•   a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (Bursa_
palyazati_kiiras_B_2023).

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a Polgármesteri Hivatal 
belső hirdetőtábláján olvasható.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászo- 
ruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), aláírva a Nagy- 
kovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:

–   A felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony 
igazolás (csak „A” típusú pályázat esetében!)

–    Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetében!)

–    Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. („A” és „B” típusú pályázat  
esetében!)

–   Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és abból kinyomtatott pályázati 
adatlap

BURSA 2023 felhívás
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Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. II. félévi adók befizetésének határideje: 
szeptember 15.-én lejárt.         
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.
Tájékoztató a régi és új „KATÁSOK” iparűzési adójáról 
A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (továb-
biakban KATA tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton 
módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban Htv.).   
A fentiekből következik, hogy a 2012. évi CXLVII. törvény szerinti „régi KATA” 
adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva - megszűnik.
A KATA tv. új szabályai az alábbiak szerint érintik az iparűzési adófizetést és 
kötelezettségeket.
A „RÉGI KATA” alanyiság megszűnésével kapcsolatos teendők 
(Az alábbiakban részletezett „A” és „B” esetben is.)
Mivel a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. §-a szerinti egyszerűsített 
iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultság megszűnik, „a régi 
KATA” adózási mód megszűntetését a kisadózó vállalkozásoknak nem 
kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Adóirodánk azt hi-
vatalból lezárta és a 2022. szeptember 15-én esedékes KATA időarányos 
részét törölte.
Az a kisadózó vállalkozás, amely/aki 2022. évre az önkormányzati 
adóhatóságnál is a „régi KATA” adózási módot választotta, és a 2022.01.01.– 
2022.08.31. időszakra adóalap-mentességet, adócsökkentést kíván  
igénybe venni az iparűzési adóban, 2023. január 15-ig nyújthat be 
adóbevallást (Az alábbiakban részletezett „A” és „B” esetben is!) a Htv. 39/B. 
§. (6) bekezdése alapján (22HIPAK_A nyomtatvány NY-01 lap A) 4.-5. pont 
jelölésével és a 8. pontban bevallás benyújtás okának leírásával).
2022. szeptember 1. utáni időszakkal kapcsolatos információk 
A) „ÚJ KATA” ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSA ESETÉN
Az „új KATA"-ba jelentkező egyéni vállalkozóknak (a NAV-hoz történő be-
jelentés mellett) a  Htv. 39/B. § (9) bekezdés alapján, a tételes hipa szerinti 
adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig 
van lehetősége.
Az az egyéni vállalkozó, aki 2022.09.01-től az állami adóhatóságnál és a helyi 
iparűzési adóban is a KATA szerint kíván adózni, az erre vonatkozó változás-
bejelentést az E-önkormányzat portálon keresztül tudja beküldeni adó- 
irodánknak.
Adófizetési kötelezettség: a Htv. 39/B. § (4) a) pontja alapján a 2022.09.01.– 
2022.12.31. időszakra vonatkozó időarányos KATA adó esedékessége:
2022. szeptember 15.
Amennyiben az „új KATÁ”-t választó egyéni vállalkozó az önkormányzati 
adóhatóságnál is az „új KATA” adózási módot választotta 2022. október 15-
ig, és a 2022.09.01.– 2022.12.31. időszakra adóalap-mentességet, adó- 
csökkentést kíván igénybe venni, 2023. január 15-ig nyújthat be iparűzési 
adóbevallást (22HIPAK).
B)   MÁS ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSA ESETÉN
A Htv. rendelkezései alapján, a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti 
adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni.
A 2022.09.01.–2022.12.31. időszakról 2023. május 31-ig benyújtan- 
dó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni. E bevallás-benyújtás során  
– amennyiben a bevallást az előírt határidőig teljesíti – az adóalany 
dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (áta-
lányadózóként vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA 
alanyként). Amennyiben ezekre nincs lehetősége, akkor a főszabály, azaz 
a Htv. 39.§ (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia. Eb-
ben a bevallásban a 2023.07.01.-2024.06.30. előlegfizetési időszakra köteles 
adóelőleget bevallani.
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 behaj-
tása, közműigazolások, adó-és értékbizonyítványok, külterületi földadó, 
iparűzési adó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó-és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok anyakönyvi ügyintézés

Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:

– a válságban lévő nagykovácsi emberek  
és családok;

– nagykovácsi munkanélküliek;
– a társadalom perifériájára szorult  

nagykovácsi emberek;
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 

nagykovácsi gyermekek és fiatalok.
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000
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Alábbiakban olvashatják a 2022. szeptember 22-én tartott közmeghallgatásra 
érkezett kérdésekre adott szűkített válaszokat. A közmeghallgatás teljes 
jegyzőkönyvét a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatják.
1.) Dr. Nagy Bálint kérdésére adott válasz a Zsíroshegyi úton az út menti fák, 
valamint az útszakasz rendbetétele témában:
A Zsíroshegyi út menti, Pilisi Parkerdő területén található fák közlekedés 
biztosításához történő legszükségesebb vágását a NATÜ Intézmény munkatársai 
végezik. Mivel ez a terület a Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett 
területe, valamint egyben Natura 2000 terület, így valóban csak a forgalom 
biztosításához szükséges legszükségesebb mentesítési munkák végezhetők el. 
A Bánya utca végénél, a Zsíroshegyi út kezdeténél a kanyarban, a felezővonal 
felfestés indokoltságát, valamint annak műszaki lehetőségeit megvizsgáljuk. A 
Zsíroshegyi út és a Kút utca kereszteződésében az út mellett feltorlódott murva 
padka az őszi kátyúzás ideje alatt igazításra kerül. Többek között a Zsíroshegyi út 
felújítási szándéka miatt is folyamatosan figyeljük az újonnan megnyíló pályázati 
lehetőségeket, mivel csak önkormányzati forrásból nincs lehetőségünk egy 
ilyen hosszú útszakasz felújítását elvégeztetni. Sajnálatosan a Zsíroshegyi út 
külterületi volta a pályázati lehetőségek számát erősen lecsökkenti. 
2.) Forgács Eszter és Koskovics Éva kérdésére adott válasz a csapadékvíz 
elvezetéséről, hasznosításról: 
Önkormányzatunk elkötelezett a klímaválság okozta kihívások kezelésére, így 
természetesen a környezetbarát csapadékvízkezelési rendszerek megvalósítása 
irányában is. Ahogy arról a helyi médiában már hírt adtunk, sikeresen pályáztunk 
a Zsíroshegy a C vízgyűjtő terület 1. ütemének megvalósítására. Ennek keretében 
nem csak a Kút, Erdősétány, Gerecse utcák vízelvezetését oldjuk meg, hanem – 
ahol arra lehetőség nyílik – esőkert, illetve szikkasztó, záportározó létesítésével 
törekszünk a csapadék helyben tartására. A főutca zárt csapadékvíz elvezetési 
rendszerének kialakítása során a tetőfelületekről a közterületre vezetett 
esővizet – ahol lehetséges – szikkasztó rendszereken keresztül csatlakoztatjuk 
a gerincvezetékhez. Régi terv az Ördögárok patakon egy záportározó létesítése 
is. Erre korábban elvi vízjogi létesítési engedélyt is kértünk és elképzeléseinket 
a Nemzeti Park is támogatná, ugyanakkor a tulajdonviszonyok rendezetlensége 
miatt ezidáig nem tudtunk pályázni rá. Bár az országos és a helyi szabályozások is 
előírják, hogy a telken keletkező csapadékvizet a telken belül kell kezelni, tárolni, 
szikkasztani, sajnálatosan a tulajdonosok ezt sok esetben nem tartják be, ezzel 
is növelve elvezető rendszereink terhelését. Az ilyen tulajdonosokkal szembeni 
fellépési lehetőségeink korlátozottak. Az ivóvízellátás biztonsága érdekében 
folyamatosan megújítjuk a karsztkút vízjogi létesítési engedélyét, illetve 
keressük a finanszírozásához a lehetőségeket. Az Önkormányzat korábban több 
tanulmánytervet készített a helyi biológiai szennyvíztisztitó megvalósíthatósága 
tárgyában, de a befogadói szabályozások, illetve a tisztított szennyvíz Ördög- 
árokban való elvezetésének problematikája miatt ez nem valósulhatott meg. 
Forgács Eszter kérdésére adott válasz a környező erdők fakitermeléséről:
A fakitermelésre vonatkozó kormányrendelet kapcsán megkerestük a 
Pilisi Parkerdő képviselőit. Megnyugtattak minket, 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.
3.) dr. Kneipp István kérdésére adott válasz a környezet állapotáról szóló 
beszámolóról:
Településünkön a lakosság tájékoztatása a lakóhelyi környezet állapotáról 
nem egy dokumentum formájában történik meg, hanem szükség szerint, az 
aktuálisan felmerülő környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a 
lakosságot az önkormányzat különböző kommunikációs csatornáin keresztül. 
Sok ilyen témájú tájékoztatást található a Tájolóban, az önkormányzat honlapján 
vagy a közösségi médiában. 
dr. Kneipp István kérdésére adott válasz a község zöldterület nagyságáról: 
A településünk zöldfelületeinek területe az elmúlt év során lényegesen nem 
változott, ugyanakkor közterületeink biológiai értéke mindenképpen javult, 
hiszen, pl. 2019 óta 500 fa került elültetésre. Természetesen beruházásaink 
során is törekszünk a füves, bokros, fás területek létrehozására, a meglévők 
gyarapítására, így pl. az Antónia, Sport utca ívkorrekciójánál a faház részleges 
elbontását követően is cserjésítettünk, az Erdő utca – folyamatban lévő – 
felújítása során, a Táncsics utcai csatlakozás amorf aszfalt-tölcsére helyett 
szabályozott csomópontot alakítottunk ki, növelve a patakparti zöldfelületet.  
A Pók utcában – sajnálatos módon – az elmúlt évtizedekben kialakított behajtók, 
és a meglévő fás növényzet miatt nem lehetett a járdát a kerítés mellett tovább 
vezetni, kialakítani, így az a murvás padkán létesült. A funkcióját vesztett régi 
betonjárdát zöldfelület kialakítása céljából meg kívánjuk szüntetni.   
dr. Kneipp István kérdésére adott válasz a klímastratégiáról:
Nagykovácsi Nagyközség a KEHOP 1.2.1. számú pályázat keretében 2021-ben 
elkészítette, társadalmasította, majd ezt követően a Képviselő-testület elfogadta 

a helyi Klímastratégiát és annak célkitűzéseit. A rögzített terveknek megfelelően 
kiemelt fontosságot kapott a károsanyag és az ÜHG kibocsátás csökkentése. 
Ezen célkitűzés megvalósulásának egyik fontos eleme az elkészült, a települést 
a fővárossal összekötő kerékpárút, valamint ennek megfelelően népszerűsítjük 
továbbra is a mobilitás hetét, az autómentes közlekedést. Vizsgáljuk és pályázunk 
a közintézményeink energetikai korszerűsítése, valamint a gázalapú fűtésről 
való leválás lehetőségeinek a témakörében. A villámárvizek hatását enyhítő 
csapadékvíz elvezetés keretében megkezdődött és ebben az évben befejezésre 
kerül a Kossuth utcai zárt csapadékelvezető rendszer. A zöldfelület megőrzése és 
a hőhullámok hatásának csökkentése érdekében önkormányzatunk pályázatot 
adott be újabb kút reaktiválása érdekében, e mellett már üzembe is helyezett 
egy magas vízhozamú kutat, amely alkalmas a közterületen lévő növények 
öntözésére. A NATÜ segítségével folyamatosan fásítunk, amely a tervek szerint a 
károsanyag elnyelésében és zöldfelület növelésében játszik szerepet, így elérve 
a 2030-ig tervezett 4 %-os csökkentést. Sajnos az egészségügyi helyzet és az 
egyéb megszorítások nem tették lehetővé a tervben szereplő klímareferens 
pozíció kialakítását, egy újabb munkatárs felvételét, de a Klímastratégia céljainak 
megvalósítása kiemelt fontosságú az önkormányzat számára. Az elkészült 
fejlesztésekről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Nemcsak az elmúlt egy évben, hanem folyamatosan szemléletformálás történik 
az óvodában és az iskolában a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében, 
ahogyan ezt a klímastratégiánkban lefektettük. A Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda Zöld óvoda és Madárbarát Óvoda címmel rendelkezik, a Nagykovácsi 
Általános Iskola pedig örökös ökoiskola. Az önkormányzat fontosnak tartja a 
felnőtt lakosság környezettudatosságának fejlesztését is, pl. ennek érdekében 
szerveztük meg az idei évben a lakosság körében a komposztláda programot, 
melynek eredményeként 150-nel több háztartás hasznosítja helyben a 
zöldhulladékát.
dr. Kneipp István kérdésére adott válasz a településközpont kialakításáról:
A 2015-ben elfogadott Településfejlesztési Koncepcióban – mely dokumentum 
egy település hosszútávú fejlesztési céljait határozza meg – fejlesztési 
területkét szerepel „az új intézményi, kereskedelmi és sportterületek kijelölése 
(Nagyszénás-kert délkeleti része)”. Ezek a célkitűzések jórészt megvalósultak, bár 
az új iskolaépület kivitelezése a mindenki által ismert körülmények miatt nem 
tudott megindulni. A bölcsőde és a Nagyszénás utca közötti közpark tervezése 
megkezdődött, a koncepciót közösségi tervezés során fogjuk véglegesíteni. Itt is 
célunk a minél nagyobb és intenzívebb zöldterületi rendszer biztosítása, így pl. 
az Ön által is említett kereskedelmi központ területén 135 fa került elültetésre és 
közel 3000 m2 zöldtető létesült. 
dr. Kneipp István kérdésére adott válasz a községházáról:
A Polgármesteri Hivatal épülete mindannyiunk számára jól ismert, mérete, 
kialakítása nem felel meg a település igényeinek, műszaki állapota – a folyama- 
tos karbantartás ellenére is – nagyon leromlott. A Linum bevásárlóközpont 
engedélyezése körüli peres eljárás a beruházást oly mértékben eltolta, hogy 
az új polgármesteri hivatalnak tervezett épületre vonatkozó szerződés 
hatályát vesztette, a beruházó által ajánlott új kondíciókat önkormányzatunk 
pedig már nem tudta vállalni. Az önkormányzat folyamatosan vizsgálja egy 
új polgármesteri hivatal megépítésének lehetőségét, a különféle opciókat 
egyenként vizsgáljuk meg, az eredmények tükrében a Képviselő-testület fog 
dönteni. A vizsgálat alapja a gazdasági, közérzeti és környezeti fenntarthatóság 
egyensúlya.  Az Ön által említett, iskola melletti ingatlan magántulajdon és nem 
alkalmas polgármesteri hivatal számára.
4.) Horváth István kérdésére adott válasz a Kecskehát területén lévő illegális 
hulladéklerakóról:
Az ingatlantulajdonosok augusztus 4-i bejelentésében foglalt jelzést a hivatal 
megvizsgálta a kérdésre adott válasz változatlan: „Az Önök által jelzett ingatlan 
önkormányzati tulajdonban van, és jelenleg a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési 
létesítmények fejlesztése Nagykovácsiban" elnevezésű beruházásunk során a 
kivitelező vállalkozó részére biztosított ideiglenes felvonulási terület, melyet a 
közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában biztosítottunk a vállalkozó részére. Az 
ideiglenes jelleg arra is utal, hogy az ott, átmeneti jelleggel tárolt hulladékok, - 
melyek mennyisége folyamatosan változik, a kivitelezés lezárását követően, a 
vállalkozó közbeszerzési eljárásban vállalt kötelezettsége alapján, - a megfelelő 
lerakóhelyre lesznek elszállítva, a jogszabályban elvárt befogadónyilatkozattal 
igazolva.
Kollégáim pontosan felmérték az ingatlanon ideiglenesen tárolt hulladékot 
(mart aszfalt, darált beton, beton törmelék, föld, beton csatornaelem, műanyag 
csatornaelem), és veszélyes hulladékot nem leltek fel. Az ideiglenesen tárolt mart 
aszfalt nem minősül veszélyes hulladéknak. A kivitelező kötelezettsége, hogy a 
munkálatok befejezése után a területet eredeti állapotra történő helyreállítással 
adja vissza. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a hulladékkezelés, -tárolás 
és hulladékgazdálkodás során mindig a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően járt el és jár el jelenleg is. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 
látjuk el.”
Horváth István kérdésére adott válasz a Kecskeháti mezőgazdasági termelésre 
kiadott igazolásokról:
A Kecskehát területen 140 darab telekadót érintő ingatlan van, ebből 2020-ban 
és 2021-ben 51, illetve 49 igazolással érintett telek volt, ez a szám jelenleg 61, 
összesen 17.841.000 Ft adóértékben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – mint 
illetékes szakigazgatási szerv – 2020. évtől bocsát ki mezőgazdasági művelésről 
szóló igazolásokat a terület tekintetében. Az adózók az igazolás birtokában 
kérvényezhetik az adómentességet. A helyi adóhatóság véleménye szerint 
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2020. évben felmerültek olyan körülmények, amelyek a mentesség biztosítását 
nem tették lehetővé, azonban a Pest Megyei Kormányhivatal másodfokú 
határozatában ezeket a körülményeket nem tartotta meghatározónak, 
egyebekben felhívta a figyelmet arra, hogy az adózó részéről nem elegendő a 
kamarai igazolás becsatolása, az adókedvezmény megállapítását az adózónak 
kérelmeznie is kell. Mindezek mellett a felettes szerv adóellenőrzések lefolytatását 
is javasolta.  A jogszabály adta lehetőség szerinti adókedvezményt 2020. évben, 
valamint az azt követő években is biztosítottuk az arra jogosultaknak.
Horváth István kérdésére adott válasz a Kecskeháti területfejlesztésről, az 
ingatlanok rendezettségének ellenőrzéséről:
Az Önkormányzat semmilyen formában nem akadályozza a Kecskeháti 
területfejlesztést. Az érintett rész körforgalmának, belterületi úthálózatának és 
közműveinek tervezésével kapcsolatban minden esetben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések figyelembevételével születik döntés.
Ezen koncepció mentén az alábbi hozzájárulások kerültek kiadásra:

–   Kecskeháti ideiglenes behajtó kialakításához szükséges tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulás 2021 márciusában,

–   a Kecskeháti terület biztonságos megközelítéséhez szükséges körforgalom 
kialakítása érdekében tulajdonosi hozzájárulás 2022 júliusában

–   az 5257 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő 
szikkasztási vizsgálathoz történő tulajdonosi hozzájárulás 2022 júliusában, 

–   a körforgalom kialakításához lehatárolási helyszínrajz alapján közútkezelői 
hozzájárulás, 2022 augusztusában.

A fentieken túl az Önkormányzat személyes egyeztetési lehetőségeket biztosított 
a Kecskeháti felszíni csapadékvízelvezető rendszer és a közműrendszer ter- 
vezése kapcsán. A Kecskeháti terület közművesítése és belső úthálózatának, 
felszíni vízelvezető rendszerének kialakítása után várható el a kérdező által 
hiányolt rendezett állapot. A Kecskeháti terület belterületbe vonása során 
az ingatlantulajdonosok vállalták a terület infrastrukturális fejlesztésének 
teljes költségviselését, így a rendezettség mielőbbi kialakulása kizárólag a 
Kecskeháti ingatlantulajdonosokon múlik. Természetesen jelenleg is elvárt 
minden ingatlantulajdonostól a területe rendben tartása. Az Önkormányzat a 
tulajdonában lévő ingatlanokat rendszeresen kaszáltatja.
5.) Koskovics Éva kérdésére adott válasz a DMRV Zrt-vel szemben folyó peres 
eljárásról:
A Budapest Környéki Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a 2021. május 4-én 
kelt ítéletével kötelezte a DMRV Zrt. alperest, hogy 15 napon belül fizessen 
meg Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felperesnek, használati díj és 
kamat jogcímén, perköltséggel összesen több mint 600 millió Ft nagyságrendű 
összeget.
Az ítélet ellen a DMRV Zrt. alperes fellebbezést nyújtott be, amely alapján 
a Fővárosi Ítélőtábla, elsősorban az elsőfokú bíróság által elkövetett 
szabálytalanságra hivatkozva, részben új eljárásra utasította a Budapest Környéki 
Törvényszéket.
A megismételt eljárás jelenleg bizonyítási szakban van a Budapest Környéki 
Törvényszék előtt. A folyamatban levő peres eljárásról minden önkormányzati 
képviselő a munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések anyagának részeként 
rendszeres tájékoztatást kap.
Koskovics Éva kérdésére adott válasz a víziközmű vagyon állami tulajdonba 
adásáról: 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény teszi tehetővé az ellátásért felelős 
önkormányzatok számára, hogy a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonban álló 
víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen átruházzák az 
államra. A szabályozás nem kötelező jellegű, az ellátásért felelős önkormányzat 
egyedi döntésén alapulhat a víziközmű-vagyon állami tulajdonba adása. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős, a DMRV Zrt.-
vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés felmondására figyelemmel, jelenleg 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kijelölt közérdekű 
üzemeltető közszolgáltató útján biztosítja a víziközmű rendszer üzemeltetését. 
Az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve, víziközmű 
üzemeltetését ellátó víziközmű szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati 
eljárást folytatott le a tavalyi évben, és ezt teszi idén is. Az önkormányzat a 
nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás elve alapján mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a víziközmű-rendszer használatáért járó használati díj 
igényét érvényesítse. A víziközmű vagyon állami átadására döntési kényszer 
nem áll fenn.                                       
6.) Bakó Judit kérdésére adott válasz a térfigyelő kamerarendszerről:
Az elmúlt két évben 27 helyszínen, 3 ütemben több, mint 30 kamera került 
felszerelésre, mivel önkormányzatunk kiemelt célja, hogy aki itt él, éljen 
biztonságban. Első körben az Amerikai Iskola előtti csomópontban került 
üzembehelyezésre a két rendszámfelismerő kamera infravetővel. Egy sajnálatos 
közúti baleset során júliusban ezek megsérültek, javításuk nem lehetséges. A 
biztosítóval történő ügyintézés folyamatban van. Második körben 5 további 
helyszínen lettek felszerelve és bekapcsolva a kamerák. Most nyáron került 
kihelyezésre a harmadik körben szereplő összes kamera. A kivitelezési 
munkálatok befejeződtek, jelenleg a kamerarendszer elektromos bekötésének 
ügyintézése zajlik. Sajnálatos módon az elmúlt két hónapban nem kaptunk 
pozitív választ az EON részéről. Jelenleg a bizonytalan energiaárakra hivatkozva 
kérnek tőlünk türelmet. Amint az EON áram alá helyezi a rendszert, a DIGI telepíti 
a végberendezéseket és elvégzi az informatikai beállításokat. A rendőrséggel 
szoros együttműködésben már számos alkalommal történt felvétel kikérés, 
illetve kisebb szabálysértéseknél a felvételek visszanézése. Azonban a 
szabályzatunk értelmében ezek az adatok zártan kezelendőek.

Bakó Judit kérdésére adott válasz az ingyenes napközis táborról:
Idén az Erzsébet-program keretében a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat szervezésében 22 szociálisan rászoruló gyermek táboroztatására volt 
lehetőség 2022. júliusában Nagykovácsiban. A Kalandozóka tábor az Öregiskola 
honlapján jelzett táborok között került meghirdetésre. Sok megkeresés 
érkezett a táborral kapcsolatban a szervező HÍD-hoz. A gyermekek névsorát a 
HÍD munkatársa egyeztette a iskola igazgató-helyettesével, valamint a hivatal 
szociális előadójával. A létszám rászoruló gyermekekkel teljes egészében 
feltöltésre került. Az Erzsébet tábor mellett a szociális rendeletünk alapján 
táboroztatási támogatásra is van lehetőség. Rendkívüli esetben a Fejér György 
Alapítvány is támogatást nyújt táboroztatásra. Idén három gyermek esetében 
került erre sor.
Bakó Judit kérdésére adott válasz légszennyezettség mérésről:
Nagykovácsi egyik legnagyobb kincse a környező erdőség biztosította 
levegőminőség, amelynek fenntartása érdekében döntött a Képviselő-testület 
arról, hogy a 2020-21-es években az ITM Digitális Jóléti Program keretében 
levegőtisztaságmérő rendszer kiépítése valósuljon meg a településen, ún. 
mintaprojektként. Ennek keretében 11 készülék került kihelyezésre, amelyek a 
hőmérsékletről, páratartalomról, légnyomásról és a szállópor-koncentrációról 
küldenek adatokat a fogadó állomásra. Az üzembehelyezés óta azonban 
az adatszolgáltatás több esetben is csak részleges volt, amely üzemzavart 
szóban és írásban is jeleztünk a szolgáltatónak. Elvárjuk, hogy a fűtési szezonra 
kifogástalanul működjön a rendszer, ellenkező esetben jogi úton érvényesítjük 
az önkormányzat érdekeit.
Bakó Judit kérésére adott válaszok a Szépkovácsi Egyesület képviselőitől:
Szemesy Barbara alpolgármester válasza (Téma: általános iskola bővítése, 
fejlesztése, Békás-tó rehabilitációja)
Az elmúlt évek megfeszített előkészítő munkája után, idén tavasszal már 
a kivitelező kiválasztása is megtörtént. A jelenlegi gazdasági helyzetben 
Magyarország Kormánya a projekt halasztása mellett döntött, mivel a 
Magyarország szomszédságában zajló háború miatt szükséges költségvetési 
intézkedésről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 2. pontja szerint elrendelt 
felülvizsgálat alapján, a Nagykovácsi új 8 tantermes iskola megvalósításához 
szükséges forrást nem tudják biztosítani. A közel – jelenlegi árakon – 6,5 mil- 
liárd forintos beruházás remélhetőleg később megvalósulhat.
A Békás-tó rehabilitációja sajnos szintén kormányzati döntésre vár. A korábbi 
földhasználati joggal terhelt területek már átkerültek állami tulajdonba, azonban 
még nem jelölték ki a terület kezelőjét, ami várhatóan a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park lesz. A nemzeti park igazgatóságával már korábban szóbeli megállapodást 
kötöttünk arra, hogy közös projektben valósítanánk meg a Békás-tó parkot, és 
rendeznénk a környezetét.
G. Furulyás Katalin képviselő válasza (Téma: generációk és hagyományok háza 
- klubhelyiségek kialakítása minden korosztály számára)
A Generációk és hagyományok háza sajnos forráshiány miatt nem valósulhatott 
meg, azonban nagy örömünkre szolgál, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a települési önkormányzat támogatásával kialakította a sváb 
emlékszobát 2021 októberében, ezzel emléket állítva Nagykovácsi sváb 
múltjának. Emellett minden évben, búcsúra elkészül a helytörténeti kiállítás, 
az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményben. A Nagykovácsi 
Krónika – mint virtuális helytörténeti felület is foglalkozik a település múltjával. 
Amennyiben lehetőség lenne egy, a Generációk és hagyományok háza intéz- 
mény kialakítására, ott nem a helytörténeti gyűjtemény statikus kivitelével 
tervezünk, hanem egy dinamikus, közösségi aktivitásokra építő, élő 
gyűjteményre, amely aktivitások elemeikben már működnek (Pékdomb közösség, 
Pékdomb esték, iskolai osztályok fogadása interaktív kiállításlátogatásra, illetve 
helyismereti órák tárgykiemeléssel, műtárgy bemutatással).
Az Öregiskola Közösségi Ház minden nap helyszínt biztosít minden korosztály 
igényeit kielégítő kluboknak, foglalkozásoknak, közösségi programoknak. 
Idén szeptemberben 29 féle klub, kör, tanfolyami csoport indult. Jelenleg az 
Öregiskola mindhárom telephelyére kiterjedő energetikai pályázat áll elbírálás 
alatt. 
Tegzes Endre képviselő válasza (Téma: átfogó vízelvezetési és vízgazdálkodási 
koncepció)
Saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy mennyire fontos a tudatos vízgazdálkodás,  
a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése, megtartása. Ezekben a napokban is  
zajlik a Kossuth Lajos utca és az Erdő utca vízelvezetésének kiépítése, valamint  
már megkezdődött a Zsíroshegy településrész C vízgyűjtő területének víz- 
elvezetési projekt engedélyezési eljárása. Tavasszal kerül kiírásra a közbeszerzés 
ebben a tárgyban. 
Az Ady Endre utcáról leömlő csapadékvíz elvezetésének végleges formája csak 
a már tervezés alatt lévő körforgalom megépülésével valósul meg. A tervezett 
körforgalom nem csak a vízelvezetés problémáját fogja hatékonyan megoldani, 
hanem a közvilágítás és a buszmegállóhoz átvezető gyalogátkelőhely is 
megépül a beruházás keretében. A körforgalom megépüléséig ideiglenesen 
surrantókat alakítunk ki, amik a lezúduló csapadékvíz nagy részét a már 
megépült vízelvezetőrendszerbe terelik. 
Az idei sikeres komposztláda program után terveink szerint jövőre vízgyűjtő 
beszerzésében segítjük a helyi lakosságot, ezzel is csökkentve a közterületekre 
kiáramló csapadékvíz mennyiségét. Nagykovácsi teljes területére vonatkozó 
csapadékvíz elvezetési tervvel rendelkezünk, melynek elemeit valósítjuk meg 
az egyes pályázatok keretén belül. Továbbá élő engedéllyel rendelkezünk 
a karsztkút megvalósításához is, erre finanszírozási megoldást keresünk. A 
lezúduló csapadék helyben tartására tervet készíttettünk egy záportározó 
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létesítésére, melyet a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közös projekt keretében 
tervezünk megvalósítani.
dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester válasza (Téma: szabadidőközpont, 
helyi középiskola építése, bronzbarlang feltárása és helyi via ferrata út kiépítése) 
Az új iskolaépület halasztásával a tervezett tornacsarnok megépítése is 
halasztásra került. Az új épületben tervezi később az iskola vezetése a közép- 
iskola kialakítását felmenő rendszerben. Bízunk az épület későbbi létrejöttében, 
hiszen a döntés 2024-re tette át a leállított fejlesztések kezdő időpontját.
A kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével 
összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztosság, valamint a Magyar 
Hegy- és Sportmászó Szövetség 2019. május 15-én adott ki jelentkezési felhívást 
magyarországi vasalt utak létesítésére. Az út kiépítésére a szakemberek sajnos 
alkalmatlannak nyilvánították a terepet, mivel a via ferratákat az uniós előírások 
alapján, TÜV-szabványoknak megfelelően kell kiépíteni. A bronzbarlang 
feltárásának terve azonban továbbra is szívügyem.
dr. Springer Bence képviselő válasza (Téma: Kálvária-kápolna környékének 
fejlesztése - stációk kialakítása, sportolási lehetőség bővítése)
A Kálvária kápolna környékén parkosítás történt az elmúlt években. A 
katolikus közösséggel és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 
sikeres támogatási kérelmet nyújtottunk be az egyházügyekért felelős 
államtitkársághoz, azonban az így elnyert 60 millió forintot a katolikus templom 
felújítására fordítottuk. Továbbra is figyeljük a lehetőségeket és egy hasonló 
összefogás eredményeként reméljük meg fog valósulni a Kálvária kápolna 
kertjének megújítása is, a stációkkal együtt. 
Az elmúlt években számos sportcélú fejlesztés történt a településen. Pl. a 
kosárpálya, amit sajnos állandó rongálás miatt most le kellett zárni. Úgyhogy 
ezúton is szeretném kérni mindenkitől, hogy őrizzük azokat az értékeket, amiket 
létrehozunk. További fejlesztés volt a vandálbiztos ping-pong asztal kihelyezése 
a Virágos Park területére, kerékpárút kiépítése Budapest és Nagykovácsi 
között, XCO pálya a Sebestyén-dombon a Pilisi Parkerdő, a Crosskovácsi és az 
önkormányzat együttműködésével, illetve még egy kültéri ping-pong asztal 
kerül kihelyezésre az Öregiskola kertjébe.
Nagy András képviselő válasza (Téma: 0-24 órás orvosi ellátás megszervezése, 
egészségház kialakítása, településközponti terület kialakítása - pihenőpark 
létesítése)
Jelenleg a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 0-24 órás orvosi ügyeletet 
biztosít Budakeszin a környező települések lakói számára. Sajnos több esetben 
kaptunk panaszt az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Emiatt az önkormányzat 
vezetése felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval és egyeztetéseket folytat az 
ellátott települések vezetőivel a szolgáltatási színvonal javítása érdekében. 
Budakeszin megújult az egészségház, bővült a szakrendelések köre, ami a 
környező települések, így Nagykovácsi lakói számára is színvonalas ellátást 
biztosít. Az elmúlt években 4-re emelkedett a felnőttorvosi praxisok száma, 
valamint már 2021 márciusától heti 2 alkalommal lehet ingyenesen, helyben 
igénybe venni a laborszolgáltatásokat is. Az önkormányzat támogatta a házi-  
és gyerekorvosok praxisközösségének létrehozását, ami a preventív beteg- 
ellátásra fordított idő növekedését jelenti.
Új gyermekorvosi épület kialakítására nyújtottunk be pályázatot. Sikeressége 
esetén két gyermekorvosi rendelő és egy szakrendelő kerül kialakításra 
minilaborral, ami tovább bővíti a gyermekorvosi szolgáltatások körét, egyben 
fejlesztve a védőnői ellátás infrastruktúráját is. 
A pihenőpark közösségi egyeztetés alapjául szolgáló tervei elkészültek, a 
közösségi tervezés hamarosan megkezdődik. A közösségi tervezés azért húzódott 
eddig, mert az új iskola megépülésére vártunk. Az ismert kormánydöntés miatt 
már nem várunk az építkezés befejezésére, hanem amint a költségvetés engedi, 
úgy megkezdjük a park kialakítását. A bevásárlóudvart és a Kossuth Lajos utcát 
összekötő sétány a közeljövőben megépül. 
Honti Zoltán képviselő válasza (Téma: mentőautó és mentőszemélyzet rendbe 
állítása, Nagykovácsi okmányiroda és kormányablak jelenlétének megvalósítása)
A településen egy mentőkocsi üzemel, ami országosan egyedülálló módon 
segíti a bajbajutottakat. Baleset esetén a Készenléti Szolgálat mentőtisztje és 
egészségügyi végzettségű társai minimális idő alatt a helyszínre érkeznek és 
meg tudják kezdeni a sérült ellátását addig is, míg az OMSZ esetkocsi a helyszínre 
érkezik. Emellett ebben az évben megvásároltuk az új tűzkocsit, amely közösségi 
összefogás és állami támogatás eredményeként valósulhatott meg. A jármű 
nemcsak tűz esetén tesz jó szolgálatot, hanem pl. balesetek esetén is.  
A kormányhivatallal történt szóbeli egyeztetés alapján a viszonylag kis 
ügyfélforgalom nem indokolja a kormányablak kialakítását. Az idén újra 
megnyitott HÜVI Kormányablakban és a Budakeszi Kormányablakban minden 
ügytípust könnyedén el tudnak intézni a nagykovácsiak. 
A Polgármesteri Hivatal épületében heti két alkalommal segíti ügysegéd 
bizonyos ügyek intézését. 
7.) Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület kérdésére adott válasz a főutcai parkolásról:
Az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja a főutca és környezetének parkolási 
viszonyait. A forgalomtechnikai tanulmányterv 5 évente felülvizsgálatra kerül. 
Ebben rögzítésre került a lehetséges P+R parkoló kiépítése az Ady Endre utca 
elején. A Kossuth Lajos utca csapadékvízelvezető rendszerének rekonstrukciója 
kapcsán az útpálya 7-m-re történő szélesítése történik meg kétoldali, jellemzően 
ún. „K” szegéllyel. A pályázat nem támogatta parkolóhelyek létesítését, így 
csak azok előkészítése valósul meg murva terítéssel. Ez azért is indokolt, mert 
a légvezetékes elektromos és távközlési hálózatok jövőbeni kiváltásakor ez sok 
helyszínen sérülhetne. A szabálytalan parkolásokat megelőzendő fa pollerek 
kerülnek elhelyezésre mind a zöldfelület, mind a parkolók szélén. Mindezek 

függvényében, ahol lehetséges, a zöldfelület rendezése még az ősszel 
megtörténik füvesítéssel, faültetéssel. 
A főutca köztérépítészeti tanulmánytervének az új programhoz illeszkedő 
felülvizsgálatát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kert- és Szabadtér 
Tervezési Tanszékének munkatársai készítették el, akik annak idején a főterünket 
is tervezték. Ebben meghatározásra kerültek a közlekedési, burkolt- és 
zöldfelületek lehatárolásai, ismételten felmérésre került a faállomány, javaslat 
született az új ültetésekre, cserékre, pótlásokra. Több fontos helyszín, mint az 
Öregiskola előtti rész, a településközpontból átvezető sétány csatlakozása, az 
Antónia utcai és a Diófa utcai kereszteződés, a Posta előtti terület részletesen is 
kidolgozásra került.
Az útpálya szélesítése mellett az összefolyók ún. öblökben kerültek kialakításra, 
ezért ez a műszaki megoldás biztonságosabb kerékpáros közlekedést tesz 
lehetővé. A főutcán nincsen hely önálló kerékpárút, vagy sáv létesítésére, de 
a 3,5 méteres sávszélesség lehetőséget nyújt a kerékpáros jelek felfestésére. A 
Kossuth Lajos utca a Tisza István térig a 11104 jelű országos közút, így minden 
forgalomtechnikai beavatkozáshoz a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei 
igazgatóságának hozzájárulása szükséges, a jelek felfestését – szemben az ún. 
nyílt kerékpáros sávokkal – előzetesen támogatták. A parkolási rendeletben 
meghatározott megváltási díj egy szabvány parkoló kialakítására vonatkozó 
indikatív kivitelezői ajánlat alapján került meghatározásra, bruttó áron, mivel 
önkormányzatunk nem jogosult az Áfa visszaigénylésre. Ugyanakkor a rendelet 
lehetőséget biztosít – az engedélyezett terv és műszaki tartalom szerinti – saját 
kivitelezésre is a műszaki osztály munkatársainak ellenőrzése mellett. Mivel a 
befolyt összegből önkormányzatnak parkolót kell építeni, így a megváltási díj 
nem lehet alacsonyabb a valós bekerülési költségnél. Ahogy arról az OTÉK is 
rendelkezik, a rendeltetési egységekhez szükséges parkolókat elsődlegesen az 
ingatlanon belül kell megvalósítani. A jelenleg működő üzleteknél csak akkor 
szükséges a parkolóhely megváltása, ha az építési, létesítési engedélyben 
meghatározott – pl. telken belüli – parkolóhelyek nem vehetők igénybe, vagy 
a kereskedelmi egység belső kialakítása úgy változott, hogy az az OTÉK szerint 
számítandó parkolóhelyek mennyiségét az eredetihez képest növeli.  
A parkolóhelyek kialakítását követően célszerű szabályozni a parkolás rendjét. 
Amint a parkolóhelyek kialakítása megtörtént, a Képviselő-testület elé terjesztjük 
a parkolást szabályozó rendelet tervezetét.
Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület kérdésére adott válasz a canejani testvérvárosi 
találkozóról:
A franciaországi testvérvárosi találkozóra meghívás kaptunk, melyben a 
vendéglátó megjelölte, hogy 5 fő 14-17 év közötti fiatalt és 10 fő felnőttet 
tudnak canejani családoknál történő elhelyezéssel fogadni úgy, hogy az 
útiköltséget mindenkinek magának kell vállalni. A meghívásról tájékoztattam 
képviselőtársaimat és a bizottsági tagokat és megkérdeztem, ki szeretné 
képviselni Nagykovácsit velem együtt. Mivel közülük nem volt jelentkező, 
így a hivatali kollégáim közül olyan kollégát kértem fel, aki beszél franciául, 
illetve olyanokat, akik a korábbi testvérvárosi találkozó okán már személyes 
kapcsolatokkal rendelkeztek. Összesen 6 fővel képviseltük Nagykovácsit, 
akik viszont-látogatás esetén vállalják családok elhelyezését és ellátását saját 
otthonukban. 
A covid világjárvány miatt az elmúlt két évben nem került megszervezésre 
testvérvárosi találkozó. Így az a nagyon szép hagyomány is megszakadt, amit a 
testvérvárosok nemzetközi ifjúsági tábora jelentett. Nagykovácsiban is többször 
volt ilyen tábor a Bázis Alapítvány szervezésében. A canejani találkozó előtt is 
megkeresésre került a Bázis Alapítvány, de idén a nagykovácsi fiatalok – talán a 
2000 km-es utazási távolság miatt - nem érdeklődtek a lehetőség iránt.
Ajándékként hungarikumokból összeállított csomag, egy Pest megye 
településeit bemutató könyv, valamint egy helyi keramikus által készített 
nagykovácsi címerét tartalmazó kerámia került átadásra. A testvérvárosi 
találkozón bemutatásra került és nagy sikert aratott egy, a honlapunkon is 
elérhető Nagykovácsiról készített rövidfilm és egy, az internetről letölthető 
magyarországi imázsfilm. A fenntartható fejlődés és klímavédelem témájú 
konferencián ismertetésre kerültek Nagykovácsi klímastratégiájának főbb 
elemei. 
Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület kérdésére adott válasz a canejani 
együttműködésről, a nagykovácsi fiatalok lehetőségeiről:
A találkozó fő témája a fenntartható fejlődés, a klímavédelem és a 
környezetvédelem volt, így egy konferencia keretében minden település 
ismertette a helyi gyakorlatait. A konferenciát követő beszélgetések során 
ezen elemek külön is kifejtésre kerültek. A testvérvárosi találkozó remek 
alkalom a kapcsolatépítésre az egyes településeken már jól működő kialakult jó 
gyakorlatok megismerésére és átvételére. 
A testvérvárosi programok megszervezésekor – így a mostani találkozó 
alkalmával is – a programban résztvevők helyi családoknál kerültek elhelyezésre, 
jórészt a vendéglátást és az étkezés is ezen vendéglátó családok biztosították. 
Ez egyrészt költségcsökkentő tényező a megszervező település számára, 
másrészt pedig személyes kapcsolatok kialakítására ad lehetőséget a vendég és 
vendéglátó között. 
Sajnos az idei évben nem volt fiatal jelentkező a testvérvárosi találkozóra, 
de reményeink szerint sikerülni fog a covid világjárvány okozta félelmek és a 
köztünk lévő jelentős távolság ellenére is a korábbi gyakorlatnak megfelelő 
nemzetközi ifjúsági tábor hagyományait feleleveníteni. 
Nagyon jó volt látni és tapasztalni, ahogyan a spanyol tánccsoport fiatal 
huszonéves tagjai a francia, olasz és magyar tagok felé közeledtek, 
bevonták a csoportok gyakran jelentős korkülönbséggel rendelkező tagjait 
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beszélgetéseikbe, tanították táncaikat. Ezt a fajta szemléletet és közvetlen 
hozzáállást lenne jó eltanulnia és alkalmaznia a nagykovácsi fiataloknak is. 
A testvérvárosi találkozók általában uniós pályázatok eredményeként 
megvalósuló rendezvények. Korábban településünk is ilyen pályázati 
forrásból hívta meg és valósította meg a testvérvárosi találkozót. A jövőben is 
figyelemmel leszünk ezen pályázati lehetőségekre. 2023-ban Poggio Mirteto 
és Canejan 20 éves testvértelepülési évfordulója lesz, így várhatóan Poggio 
Mirteto fogja fogadni a vendégeit. Amennyiben sikerül pályázati forrást szerezni 
akkor szeretnénk 2024-ben Nagykovácsiban helyszínt adni a testvértelepülések 
találkozójára. Természetesen a pályázatról és annak központi témájáról a 
képviselő-testület fog dönteni.
A programban az vehet részt, aki vállalja, hogy vendégül lát családokat a 
testvértelepülésekről, annak költségeivel együtt. Örülök, ha a képviselőtársaim 
közül lesz jelentkező, hogy gazdája szeretne lenni ennek a programnak. 
Természetesen az idegennyelv tudás alapfeltétel ebben az esetben, hogy a 
levelezéseket és egyeztetéseket le tudja bonyolítani.  A programok szervezése, 
megvalósítása során szívesen vesszük a nagykovácsi civil szervezetek és családok 
aktív közreműködését is. 
Az ÖsszeKOvácsoló Egyesület kérdésére adott válasz főzőkonyha létesítéséről:
A létesítésnek egy egyszeri beruházási, a továbbiakban pedig folyamatos 
üzemeltetési költsége lenne. Főzőkonyha létesítésére legutóbb 2015-ben került 
kiírásra pályázat, amire az önkormányzat akkor be is nyújtotta igényét, azonban 
a pályázatot nem sikerült elnyerni. Az akkori pályázati kiírás szerint az építés 
költsége nettó 97,27 millió forint, az eszközbeszerzés költsége további nettó 
46,97 millió lett volna. A tervezési és közműbekötési költségek további nettó 
15 millió forintos tételével együtt 2015-ös árakon a beruházási költség összesen 
bruttó 202,23 millió forint lett volna. A hivatalos kumulált építőipari árindex 
növekedés a 2016-2022 években 214%, azaz a beruházás költsége mai árakon kb. 
bruttó 432 millió forint lenne. Az önkormányzat költségvetésében ez az összeg 
nem áll rendelkezésre, a beruházást csak pályázat útján lehetne megvalósítani, 
azonban a főzőkonyha létesítésére jelenleg nincs pályázati lehetőség. Az 
üzemeltetés folyamán meg kell felelni az étkeztetés személyi és tárgyi feltételeit 
a meghatározó jogszabályi előírásoknak.  A szakácsokon, konyhai dolgozókon, 
kisegítő személyzeten felül kötelező pl. szakképesítéssel rendelkező 
élelmezésvezető foglalkoztatása. A jelenleg működő tálalókonyhákon is 
nehézséget okoz a szükséges dolgozói létszám biztosítása. Egy 1500 fős 
főzőkonyha szakképzett munkatársainak megtalálása rendkívüli kihívás lenne 
Nagykovácsi számára. A rendelet szerint biztosítani kell a jelenleg 24 speciális 
étrend szerint táplálkozó (pl.  glutén – vagy laktózérzékeny) gyermekek részére 
is a diétás étkeztetést, vagy ha ezt a főzőkonyha nem tudja megoldani, „a 
nevelési-oktatási intézmény vezetője köteles biztosítani a hűtés, a melegítés és 
a fogyasztás megfelelő feltételeit a hatályos jogszabályok és szakmai előírások 
betartásával. A külső szolgáltató, mivel nagyobb tételben készít speciális 
étrend szerint táplálkozó gyermekek részére ételt, biztosítani tudja pl. a diétás 
gyermekek részére is az étkezést. A korábbi pályázat beadásakor megfelelő. 
Tehát összefoglalva egyrészt az önkormányzat önerőből nem tudja előteremteni 
a saját főzőkonyha beruházási költségeit, másrészt az üzemeltetés során a 
szigorú jogszabályi előírások betartása jelentősen és hosszú távra megnövelné 
az önkormányzat működési költségeit. 
8.) Herczeg Gábor kérdésére adott válasz a legszebb konyhakertek programról:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a NATE Nagykovácsi Természetvédő 
civil szervezettel együtt 2015 óta minden évben csatlakozik „A legszebb 
konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. 
A programot Karcag város alpolgármestere, mint ötletgazda kezdeményezte. 
Településünkön minden évben 10-15 család kertje indul a programon. 
A benevezettek kertje szemlézésre, illetve zsűrizésre kerül. Azok a kert 
tulajdonosok, akiket a zsűritagok úgy ítélnek meg, az országos nevezésen is 
részt vesznek. Eddig nagykovácsi kerttulajdonos országos díjat két alkalommal 
2019 és 2021 évben nyert. Évről évre egyre több kecskeháti ingatlantulajdonos 
dönt arról, hogy az ingatlanán mezőgazdasági tevékenységet folytat, erről az 
agrárkamarától igazolást kért, így mentesül a telekadó fizetési kötelezettség alól. 
A területen folytatott mezőgazdasági tevékenységgel az önkormányzat éves 
szinten jelentős, közel 18 millió Ft nagyságrendű adóbevételtől esik el. 
Nem állítható a település lakosai elé példaként és mintául az olyan ingatlanon 
folytatott mezőgazdasági tevékenység, ami az önkormányzati fejlesztésektől 
vonhat el forrásokat. A konyhakerteket bíráló zsűri hasonlóan döntött, így 
az önkormányzat nem értékelte a Kecskeháti telket, viszont javasolta, hogy 
a legszebb konyhakert pályázatot közvetlenül a kiíró szervhez terjesszék fel, 
országos díjazásra. Nem ismert, hogy ezt a felterjesztést végül megtette-e a 
NATE, mivel erről az önkormányzat nem kapott tájékoztatást.   
Herczeg Gábor kérdésére adott válasz a Pilis utca útépítéséről:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Pilis utcai lakosok kezdeményezése 
alapján indította el az útépítési együttműködés támogatásával kapcsolatos 
eljárását. A kezdeményezés a megvalósítandó kivitelezés műszaki tartalmára is 
irányult. Ezen műszaki tartalom alapján került sor a beruházás összköltségének 
meghatározására, amely alapját képezte a Képviselő-testülete által meghozott, 
86/2022. (VII.11.) számú határozatnak. A határozatban döntés született az 
útépítési együttműködés támogatásáról és a beruházási összköltség 30%-ának 
rendelkezésre bocsátásáról. A határozat alapján az Önkormányzat útépítési 
együttműködési megállapodást kötött a Pilis utcai lakosokkal és aláírta a 
kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést.
A felsorolt dokumentumok mindegyike a megvalósítandó beruházás műszaki 
tartalmának önkormányzati jóvágyását jelenti. A kötbérrel kapcsolatos 

kérés folyamatban levő, még le nem zárt kivitelezésre irányul, melyben 
megrendelői pozícióban nem az Önkormányzat, hanem a Pilis utcai útépítési 
együttműködés szerepel. A megkötött vállalkozási szerződés lehetővé teszi 
a kötbér igény érvényesítését, illetve az ezzel kapcsolatos jogfenntartást, 
de a kötbérrel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére a Pilis utcai útépítési 
együttműködés jogosult. A kérdező felvetette, hogy az Önkormányzat 
követelje meg az érdekeltek által megalapított polgári jogi társasági szerződés 
bemutatását.  Egyedi ügyben feltett kérdésére kérdező már választ kapott. 
Az útépítési együttműködés formáját a résztvevők maguk határozzák meg, 
mivel a felhatalmazó jogszabály nem tartalmaz kötelező előírást az útépítési 
együttműködés formája és alakszerűsége tekintetében. 
Helyszínen feltett kérdésekre adott válaszok: 
Szemesy Barbara alpolgármester kérdésére Kósa Emőke válasza:
Köszönöm a lehetőséget, váratlanul ért a felkérés. Az én egyik szívügyem volt 
a házi segítségnyújtás, amiben többször szót is kértem és nagy örömömre 
szolgál, hogy elindult. A másik szívügyem a településközponti park tervezése 
és a közösségi tervezés megindítása, amiről most itt is volt szó, hogy elkészült 
a terv. Egy lelkes egyetemi hallgató jelentkezett nálam, hogy szeretne 
bekapcsolódni a környezet közös tervezésébe. Ennek kapcsán polgármester 
asszonnyal is egyeztettünk, és abban maradtunk, hogy ha elkészül a terv, akkor 
lehet ezügyben lépni. Szívügyem volt még a vízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés 
kérdése is, ami most alakul. További szívügyem a gyalogos átkelőhely létesítése 
a kastélyparknál, amire többször visszatértem, már több testületi ülésen, 
illetve személyes kérdésekkel. Ezt láthatóan még nem sikerült megvalósítani. 
Többször beszéltünk róla, hogy a körforgalom megépülésénél készül ez el. 
Kértem, hogy ezzel ne várjunk odáig, mivel a körforgalom építésének a forrása 
teljesen bizonytalan. Most abban bízom, hogy ha elkészül a főutca csapadékvíz 
elvezetése, akkor ott legalább valamilyen gyalogátkelőhely, ha ideiglenesen 
is, de meg tud valósulni. Ennek egyik nagy akadálya, hogy ott a közvilágítást is 
meg kell valósítani. Úgy tudom, hogy a közútkezelői hozzájárulás, vagy valami 
ilyen típusú engedély már rendelkezésre áll erre a területre. Szívügyem még 
a forgalomlassítás is. Erről is többször beszéltünk. A Pók utcán kint van a 40 
kilométeres korlátozó tábla, és ezen kívül is egyes szakaszokon, de úgy érzem, 
hogy nem igazán lépett a település egységesen ebben az ügyben, pl. azzal, hogy 
kirakjuk a falu elejére a 40 kilométeres korlátozó táblát. Ezen kívül van olyan 
szívügyem is, amire itt az Összekovácsoló Egyesület is föltett kérdést. Ebből 
az egyik a parkolás kérdése, ami személyesen engem is érint. Erről a legutóbbi 
testületi ülésen is föltettem kérdést, és itt pedig az Egyesület. Elsősorban azért, 
mert azt gondolom, hogy talán a tévéfelvétel, vagy a Tájolóban lévő tájékoztatás 
alapján sok ember figyel erre, és szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség arra, 
hogy az önkormányzat összefogottan kapcsolatba tudjon kerülni a lakossággal.
Janits Béla kérdésre adott válasz gyalogátkelőhelyek kialakításáról, valamint 
a Puskin utca egyirányúsításáról:
Természetesen indokolt lenne több gyalogátkelő kialakítása. Remeteszőlős 
polgármesterével közösen lobbizunk, hogy több átkelőre is sikerüljön forrást 
szerezni, hiszen akár a Rácski kanyarban, az élelmiszerboltnál és az Erdészháznál 
is indokolt lenne. Gyalogátkelőhely kialakításánál nemcsak egyszerűen a zebra 
felfestéséről beszélünk, hanem több műszaki feltételnek is meg kell felelni. 
Remeteszőlős készíttetett ezekre a zebra helyszínekre tanulmányterveket, 
de bonyolítja a helyzetet, hogy itt a zebra csak úgy alakítható ki, hogyha 
a buszmegállók áthelyezésre kerülnek. Lényegesen nagyobb költség egy 
zebra kialakítása forgalomtechnikai okok miatt, minthogy csak felfestünk és 
megvilágítunk egy területet.
A Puskin utca egyirányúsítása ügyében már több lakos fordult az 
önkormányzathoz. Kérésünk, hogy az ottani lakóközösség egyeztessen és 
fogalmazza meg, hogy melyik irányba legyen az utca egyirányú. 
Herczeg Gábor legszebb konyhakert programmal kapcsolatos ismételt 
kérdése adott válasz:
Az írásban feltett kérdésre a kérdező már kapott választ. Egyedi ügyben a 
polgármesteri fogadóórán van lehetőség részletesebb válaszra. 
Kucsera Béla a Kastély köz járdájára, valamint a kastélyberuházásra vonat- 
kozó kérdésére adott válasz:
Évtizedekkel ezelőtt a Kastély közi járda a kerítés mellett azért létesült, mert a 
Kastély köznek a kis zsákutca szakasza egy sáros földút volt. Az elmúlt időszakban 
az önkormányzat ezt az útszakaszt a lakók közreműködésével mart aszfalttal 
látta el. Ez a szakasz három ingatlant lát el, tehát autóforgalom tulajdonképpen 
nincs rajta. Amikor a kastély épületegyüttese felújításra került, ami országosan 
védett műemlék, akkor a sarkon álló kis, korábbi intézői épület falszerkezetének  
a megtartása érdekében az ott lévő járda felbontásra került. Helyette a 
falszerkezet kiszellőzését biztosító kulé kavics ágyazat készült el.  Ez egy szakmai 
kívánalom volt, akkor a műemléki hatóság megkereste az önkormányzatot, 
és valóban mivel az úton mart aszfaltos burkolat van, és tulajdonképpen 
autóforgalom nincs rajta, nem szükséges a járda azért, hogy az az épület még  
200 évig ott állhasson. Egyébként a kerítés melletti járda az épületen túl 
végigmegy és lemegy egészen a patakig, az megmaradt és az elmúlt évben 
részben helyre is állították. Jelentősen javítaná ennek a mart aszfaltos útfelület- 
nek az állapotát, hogyha a lakók megszüntetnék a csapadékvíz kivezetését 
erre az útra. Köszönjük a jelzést a kastély tornyának tetejével kapcsolatban, 
ismételten jelezni fogjuk ezt a Magyar Cserkészszövetség felé. Úgy gondoljuk, 
hogy ez egy valós életveszélyt okoz, különösen az elmúlt időszak nagy szeleire, 
viharjaira gondolva. 
A kastélyberuházásnál csak a tervek készültek el, a megvalósításra nincsen 
forrása a cserkészszövetségnek. 
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A biciklizés ma már egy nagyon elterjedt szabadidő tevékenység, 
szinte alapkészség az életünkben, mivel legtöbben már gyer- 
mekkorunkban megtanuljuk, hogy hogyan kell kerékpározni. Itt 
Nagykovácsiban, köszönhetően a Crosskovácsinak és a szakosztálynak, 
az egyik legnépszerűbb sportág. Erről a világról, a versenyekről és a 
versenyzőkről kérdezem Gerely Attilát, a hazai kerékpáros sport egyik 
legsikeresebb versenyzőjét, településünk lakóját.

Mikor kezdtél a kerékpárral, mint sporttal foglalkozni és miért pont ez 
lett a Te sportod?
Nehéz válaszolni, mert egészen pici korom óra nagyon szeretek biciklizni, 
és 6-8 éves korom óta versenyszerűen is tekerek. A komolyabb versenyzés 
előtt kosárlabdáztam, akrobatikára jártam és fociztam is, de a két kerék 
ragadt meg bennem, mert Édesapám is versenyzett és én is beleszerettem 
ebbe a csodálatos sportba. Egyébként a kosárlabda volt az alternatíva, de 
a természetben lenni az erdőben mozogni sokkal izgalmasabb volt, mint 
egy sportcsarnokban tölteni a délutánokat.
A kerékpározás technikai sportnak számít, de ha lehetne sorrendet 
állítani, akkor sikerhez melyik a fontosabb, a versenyző vagy a 
szerkezet?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mind a kettő fontos, de szerintem a 
versenyző talán  fontosabb. Egy közép kategóriás kerékpárral is lehet 
szép eredményeket elérni, ha sok a befektetett munka, de a jó technika 
és az erőnlét fontosabb a versenyeken. A kerékpárok ára ma közelít a 
csillagos éghez, már a közép kategóriás kerékpárok is 2.5 millió forintnál 
kezdődnek. 
Kerékpározni szinte mindenki tud, de a versenyekhez már több kell, 
mint egyensúlyérzék. Mire kell koncentrálni és hogyan kell felkészülni, 
edzeni a versenyekre?
Eljön az az időszak, amikor a versenyzőknek már szüksége lesz egy külön 
edzőre, valamint egy egyéni edzéstervre, hiszen maguktól kevesen 
képesek profi szintre emelkedni. Edzésterv és külső tanácsadó nélkül 
nincs jó eredmény, a külső szem tervezi meg a versenyekhez a felkészítést 
és jelöli ki a szükséges edzőtáborokat is. Ezen a szinten már technikai 
edzésekre is szükség van pl. téli táborokra Horvátországban, vagy még 
délebbre akár Spanyolországban, de az már egy másik ár kategória. 
Mesélj kérlek a versenyekről, milyenekre jársz és mennyire különböznek 
ezek egymástól?
Az idei szezon első felében a Cross country bike szakon kezdtem, ami 
már olimpiai szint volt. Ez nagyjából 1.5 órás versenyeket jelent a kijelölt 
pályákon és erre az időtartamra szabják meg a körök számát is. E mellett 
két maratonon is elindultam, ami kb. 100 km-t jelent, ilyen volt pl. a 
Crosskovácsi is. A szezon második felétől az XCE Eliminator versenyeken 
indultam, amelyek sokkal dinamikusabb és intenzívebb számok. Ebben a 
kategóriában különböző világvárosok terein versenyzünk Németországtól 
Dubai-ig. Belgiumban, Oudenaarde-ben volt az első versenyem, ahol 5. 

helyezettként dobogóra állhattam egy világkupán. Ezt a versenyt úgy 
kell elképzelni, hogy 600-1000 méter hosszú sprintfutamra alkalmas 
akadálypályákat építenek ki ugratókkal és döntött kanyarokkal a tereken, 
amit először egyéni időfutammal kell teljesíteni, ezt követően ebből 
4-es párokat alkotnak az eredmények szerint, majd minden futamból az 
első kettő jut tovább. A győztes párokból alakulnak ki a további párok, 
egészen a döntőig. Az idén, több mint 4 világkupán indultam, eljutottam 
Indonéziába és Indiába is. A legközelebbi versenyem október másodikán 
a világbajnokság lesz, Barcelonában.
A profi pályafutás sokba kerül, kik támogatnak, illetve milyen 
támogatásra lenne szükséged ahhoz, hogy a hazai versenyeken túl a 
külföldi versenyeken is részt tudjál venni?
Saját erőből, vagy csak a családom által ezt sajnos nem tudnánk 
finanszírozni.  Tavaly azonban nagyon szerencsés voltam, mert egy 
versenyen találkoztam a City mountainbike főszervezőjével, a belga 
Kristof Pruyneel, akitől meghívást kaptam az idei Eliminator világkupákra, 
mert Ő nagyon szeretné Magyarországra hozni ezt a sportot. Nagyon 
hálás vagyok a sorsnak, hogy részt vehettem ezeken a versenyeken és 
azért is, hogy a törökországi világkupán egyből 5. helyezést érhettem 
el, és így felállhattam a dobogóra. Az india verseny is különleges volt 
számomra, mert annak a helyszíne 3.500 méter magasan volt. Tudni 
kell erről a sportágról, hogy már egy európai versenyen való részvétel 
is minimum 500.000 forintos költséget jelent. Remélem, hogy jövőre is 
találok olyan hazai vagy külföldi szponzorokat, cégtulajdonosokat – akár 
Nagykovácsiból is –, akik segítenek nekem, én pedig büszkén hirdethe- 
tem a postjaimban és a versenyeken, hogy kikazok akik támogatnak 
engem. 
Nagykovácsi egyik ikonikus eseménye a Crosskovácsi, milyennek látod 
ennek a versenynek a megítélését és jövőjét?
A Crosskovácsi a hazai versenyek egyik csúcsa, mind szervezési-, 
mind versenyzői oldalról. Mátyus Attila és az édesapám rengeteg 
energiát fektetnek ebbe a versenybe. Bízom benne, hogy jövőre ismét 
megszervezhetünk országos bajnokságot, ami a településnek és az itteni 
sportolóknak is nagyon előnyös lesz.
Mit gondolsz Nagykovácsiról a településről, mióta élsz itt, mesélj a 
hétköznapokról és arról, amikor nem nyomod a pedált. 
Nagykovácsinak olyan természeti adottsága van, amit montainbike 
hívőként nem lehet tovább fokozni. Minden ide köt, hiszen gyermekkorom 
óta élek itt és ide jártam már óvodába is. Jelenleg levelező szakon, a 
BGE kereskedelmi és marketing karán tanulok, amit azért választottam, 
hogy legyen lehetőségem a tanulás mellett a sportolásra is. A kevés 
szabadidőmben a kikapcsolódást a könyvek jelentik, most fejeztem 
be Peter Sagan kerékpár világbajnok könyvét, aki abszolút példakép 
a versenyzői karrierem terén. E mellett edzőként is tevékenykedem a 
Crosskovácsi bike school-nál, a legkisebbekkel foglalkozom.
Milyen terveid vannak a jövőt illetően, akár a sportban akár a felnőtt 
életedben?
A sportban világbajnok szeretnék lenni, amire szerintem meg is van 
az esélyem, ha kapok megfelelő támogatást. Én mindent megteszek 
ezért, minden nap edzek, ami hetente minimum 15 órát jelent, és a két 
pihenőnapom is kerékpáros átmozgatással telik. A diploma után pedig 
olyan munkát szeretnék, ami mellett a sportot is tudom folytatni.
Kinek és minek köszönheted a jelenlegi sikereidet?
Legfőképpen a családomnak és különösen az édesapámnak, aki majdnem 
annyi energiát fektet bele ebbe, mint én. Az Ő munkájának köszönhetem, 
a versenyeken való részvétel lehetőségét.  E mellet köszönettel tartozom 
az SVS Pro team-nek, a csapatomnak és az edzőmnek Bogár Gábornak.

Ifjú tehetségek  
Nagykovácsiban
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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Évekig vezette nagy sikerrel a 
Nagykovácsi általános iskolát. Egy 
ilyen aktív életút után hogyan élte meg 
a nyugdíjba vonulást?
Hét éve mentem nyugdíjba, amit 
nagyon vártam, mert ekkor már két 
unokám örült a nagymamának. Két 
fiam van, közülük az egyik ekkor már 
Törökországban élt családjával.  Rövid 
ideig maradhatott a menyem otthon a 
szülést követően a gyermekekkel, utána 
mennie kellett vissza tanítani, hiszen ő is 
pedagógusként dolgozott. Kiköltöztem 
hozzájuk. Számomra szempont volt, 

hogy a gyerekek családi körben lehessenek, megtanuljanak magyarul, így 
én tanítottam őket, ami nekem és a szüleiknek is nagyon fontos volt. Nem 
olyan régen egy jobb állás ajánlat miatt visszaköltöztek Magyarországra, 
és én is visszajöttem velük, de kétlaki is maradtam. Nagyon szeretem ezt 
a változatos életet és azt gondolom, hogy ez is hozzájárul fiatalos és aktív 
gondolkodásomhoz.
Hét év hosszú idő, mi a véleménye a jelenlegi oktatásról, erről a 
bizonytalanságról, amit a Covid okozott?
Nagyon nagy törés, mind a diákok, mind a pedagógusok számára, 
mivel az online oktatás nem tudja pótolni a jelenléti tanítást. Ez főleg a 
kicsi gyermekeknél gond, mert a hatékony gyakorlati oktatás nélkül a 
betűtanulás vagy az olvasás elsajátítása szinte lehetetlen, és  mindenképpen 
megterhelő feladat. A felsőbb osztályokban a személyes kontaktusok, a 
barátságok kialakulásának és fenntartásának az elmaradása maradandó 
sérülést okozhat a gyermeki lélekben. Azonban nem volt mit tenni, ehhez 
kellett alkalmazkodni, de ez senkinek sem tett jót, odahaza bezárva, sokszor 
családtól, ismerősöktől távol, próbára tette az emberi kapcsolatokat.
Az egészségügyi helyzet mellett a gazdasági nehézségek is 
mindennaposak a közoktatásban. Mit lehetne tenni Ön szerint a 
pedagógushiánnyal, és hogyan működik a rendszer Törökországban?
Ez is egy valós probléma, amivel az oktatáspolitikai szakértők is napi 
szinten küzdenek. A szakma elöregedett, magasak az osztálylétszámok, 
nem jók a körülmények, a bérek pedig elmaradnak az elvárttól. Éppen 
ezért kellene jobban megbecsülni a lelkes fiatal pedagógusokat, a 
megszerzett tudással és több diploma birtokában, nehezen elvárható, 
hogy egy ilyen alacsony életszínvonalat biztosító pályára jelentkezzenek. 
Itt Törökországban túlkínálat van pedagógusokból. Jó fizetéssel csábítják a 
tanárokat az állami intézményekbe, amelyek biztos megélhetést, valamint 
a szülők és a társadalom szemében megbecsült állást biztosítanak. 
Viszont nem garantált, hogy mindenki a lakóhelyéhez közel kap állást, 
a fejlettebb területeken alig vannak hirdetések, ezért sokszor csak 800 
-1000 km távolságra, a fejletlenebb országrészekben találnak munkát a 
jelentkezők. Itt fordított a helyzet, mint Magyarországon, az állami állás 
a biztos, jó megélhetést, korai nyugdíjba vonulást tesz lehetővé, míg a 
magániskolákban 8-10 órákat kell dolgozniuk, sokszor kevesebb pénzért.
Engedje meg, hogy személyes vizekre evezzünk. Az a hír járja, hogy 
visszatért az aktív életbe és a Nagykovácsiban működő Kisiskola 
igazgatója lett. Mi motiválta erre a lépésre és milyen felelősséget vállalt 
el a pozícióval?
A hír igaz, egy éve vállaltam a vezetői feladatokat a Kisiskolában. Váratlanul 
ért a felkérés, de nem volt ismeretlen a környezet, hiszen az elmúlt években 
is folyamatosan figyelemmel kísértem Nagykovácsi oktatási helyzetét. Egy 
régi tanítványom édesanyjától ajánlást kaptam és találkoztam Benkóczy 
Péterrel, az iskola fenntartójával. Megismerkedtem a programjukkal 
és működésükkel, amikor felajánlotta az igazgatói pozíciót, nem sokat 
gondolkodtam. Nagy örömmel és nagy szeretettel kezdtem, ami azóta is 
tart, mert egy fantasztikus csapat tagja lehetek. 
Kérem meséljen erről az intézményről, mit kell tudni az iskoláról, hogyan 
működik és kik járhatnak oda?
A Kisiskola a 10 hektáros kastélyparkban a régi oktatási épületben üzemel, 
amit gyönyörűen felújítottak. Megálmodója Sárkány Andrea pedagógiai 
vezető, aki egy valódi természetközeli iskolát akart megalkotni, amely ma már 
hivatalos intézményként, a NAT szerint oktat. A központi elvárások szerint 
tanítunk, de a saját módszereink és lehetőségeink mentén. Maximum 16 fős 

osztályokban, kiscsoportos és differenciált oktatás jellemző ránk, amelyet 
egyéni felkészítéssel és felzárkóztatással, rengeteg játékkal és mesével 
egészítünk ki. Az első osztálytól a negyedikig négy tanulócsoportunk van 
és jövőre már felsős osztály is indul. 9 pedagógus dolgozik nálunk, minden 
osztályhoz két pedagógus tartozik. Az alap oktatás mellett kiemelt szerepet 
kap nálunk az ének-zene fejlesztés, amit a NAMI-val együttműködve 
valósítunk meg, e mellett pedig a kézműves és művészeti tevékenységekre, 
az úszás oktatásra, sportra fordítunk nagyobb hangsúlyt. Bárki jelentkezhet 
ide, fizetni kell a szülőnek, hiszen egy nonprofit alapítvány a fenntartónk, 
azonban a tandíj egy családnak kigazdálkodható. Szeretnénk tovább 
bővülni, ezért októberben elkezdődnek az óvodásoknak szóló bemutató 
foglalkozások is, melyre ezúton is hívogatunk minden kedves szülőt és 
gyermeket, ismerkedjenek meg személyesen a Kisiskolával.
Milyen különbségek vannak egy magán intézmény és az állami szféra 
között?
Legfontosabb, hogy nálunk nem visznek haza tanulnivalót a gyerekek, 
mivel az egésznapos oktatás keretében nincs is szükség az otthoni 
tanulásra. A házi feladattal töltött idő helyett  számos tantermen kívüli 
tevékenységet biztosítunk a gyerekeknek. A 28-30 fős osztályokkal 
szemben, – amint említettem – itt kisebbek a csoportlétszámok. Nálunk 
minden csoportban van pihenő sarok, sokat kirándulnak a gyerekek, 
valamint a tananyag nagy részét is természetben tanulják meg. A délutáni 
programok legtöbbször a parkban zajlanak. Oktatási módszerként  
– hasonlóan a finn rendszerhez – nálunk tapasztalati oktatás zajlik. Minél 
több időt töltenek a szabad levegőn, még a zord időjárás ellenére is 
kivisszük a gyermekeket az udvarra, a közeli erdőbe. Kudarcélmények 
helyett az egyén fejlődésre helyezzük a hangsúlyt, teret kap a kreativitás, 
kíváncsiság. Tantárgyanként évente több alkalommal szöveges értékelést 
kapnak a tanulók. A tanulás folyamatában célunk az egyéni tanulási utak 
kialakítása, a kudarcélmények visszaszorítása, a sikertelenség bélyegének 
elkerülése, a biztonságérzet megteremtése. Ezt változatos, innovatív 
pedagógiai módszerekkel valósítják meg pedagógusaink. A csoportok 
egy baráti körhöz hasonlítanak, amelyek minden reggel beszámolnak 
egymásnak, beszélgetve osztják meg az örömeiket és problémáikat. Az 
oktatás ütemét a pedagógus határozza meg, nincsen óraközi csengetés, 
így a szükséges sebességgel haladnak a képzésben. Az új jelentkezőknek 
lehetőségük van próbanapokon ismerkedni a csoporttal, a pedagógussal, 
folyamatos megbeszélést folytatva a szülőkkel, megadva a lehetőséget a 
döntésükhöz.
A szülőket is bevonjuk az iskola tevékenységébe, közös hétvégi, sport- és 
ünnepi programokon együtt vagyunk. 
Mindehhez adott az itt dolgozó tanítók, tanárok motiváltsága, nyitottsága, 
szakmai elkötelezettsége, akik megosztják egymással ötleteiket, bevált 
gyakorlataikat. Számukra  legfontosabb a tanítványaik egészsége, 
jólléte és boldogsága, hiszen ezek mind szerepet játszanak az oktatási 
teljesítményben. 
Milyen nehézségekkel és kihívásokkal néz szembe jelen helyzetben az 
intézmény?
Elsősorban a növekvő energiaárak intenek óvatosságra bennünket. Mivel 
az oktatási épületet béreljük, a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.-vel 
közösen keressük a megoldásokat. A pedagógusok megtalálása is nehéz 
feladat, hiszen nyitott, az új pedagógiai módszerekre fogékony kollégákat 
keresünk, más az elvárás, mint a hagyományos intézményekben és ezt a 
kiválasztásnál fontos szempontnak tekintjük. 
Az itt eltöltött évek és a nemzetközi kitekintés alapján, mi a véleménye 
Nagykovácsiról? Mit szeret benne és milyennek látja az itteni életet?
1999-ben költöztem ide a gyönyörű természeti adottságok és a környezet 
miatt. Egy nap alatt hoztam meg a döntést, hogy itt szeretnék élni és 15 
évet töltöttem Nagykovácsiban. Iskolaigazgatóként és két ciklusban 
önkormányzati képviselőként is igyekeztem hozzájárulni a fejlődéséhez. 
Azóta a település nagy változáson esett át, ez főleg a lakosságszám miatt 
alakult így, de ma már csökkenni látszik ez a folyamat, ezzel együtt a 
gyermek létszám nem növekszik tovább, tehát az iskolabővítés iránti igény 
lecsengőben van. Éppen ezért érdemes lenne elgondolkodni egy leendő 
középiskola megépítésén, mivel sokan szeretnék a településen belül 
biztonságban tudni a gyermeküket. 
Amennyiben újra kezdhetné, mi ttanácsolna a pályakezdő Dér Zsuzsának?
Ez egy nehéz kérdés, de azt gondolom ma sem csinálnám másképp. A 
pedagógus pálya nem munka: hivatás, szolgálat, folyamatos tanulás, 
megújulás. A tanácsom: legyenek mindig céljaid, kerülj egy jó csapatba, 
légy nyitott az újdonságokra. Őrizd meg gyermeki lényedet, a humor, és az 
emberszeretet mindig legyen veled. 
hello.kisiskola@gmail.com

Újra a pályán
interjú Dér Zsuzsannával
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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Ebben a szezonban a legkisebbek ismételten az 
MLSZ Bozsik tornáin vesznek részt, míg a nagyobbak 
a különböző bajnoki pontvadászatokban indulnak. 
Két U13-as csapat, az első szezonjukat játszó 
U14-es lányok, az u15 és u17-es fiúk, valamint a 
felnőttek.
A szeptemberi első meccsek alapján van okunk 
a büszkeségre.  Kezdjük a lányokkal! Ez egy 
vadonatúj csapat, hiszen önálló női csapat eddig 
még soha sem indult a NUSE színeiben, semmilyen 

bajnokságban. Kicsit féltettük is őket, de hamar ránk cáfoltak.
Az első öt mérkőzés három nagyszerű győzelme, majd a legnehezebb 
meccsen a listavezető elleni döntetlen azt jelenti, hogy ott vagyunk a 
dobogó közelében. Csak így tovább lányok, egy alakuló csapattól ez 
szebb eddig, mint a legszebb álmunk!
A kis korosztályok 5-11 éves korig, a Bozsik tornákon gyorsan 
megmutatták, hogy az edzéseken gyakoroltak, a meccseken nagyon 
sok gólt eredményeznek! U13-as bajnoki csapataink közül a kiemelt 
bajnokságban játszó, két nagyarányú győzelemmel kezdett, míg az alap 
csoportban indulók egy szoros vereséget könyvelhettek el. Az U15-ös 
társaság, tele U14-es korosztályú focistákkal, még vár első pontszerzésére, 
az U17-es alakulat pedig még nem kezdte el a küzdelmeket. Elkezdte 
viszont a felnőtt és azonnal letette a névjegyét, hiszen az első három 
mérkőzését megnyerve, a cikk megírásakor 100%-os a bajnokságban.
Közel 200 sportoló, edzők, szakvezetők odaadó munkája kell ahhoz, hogy 
a NUSE minden szezonban jó hírét keltse Nagykovácsinak,
akár mottónk is lehetne az a néhány sor, amit Petőfi Sándor írt egykor:
„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”
Hajrá NUSE, Hajrá NAGYKOVÁCSI!
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook 
csatornánkon, ahol a leggyorsabban értesülhetsz 
egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy 
jelentkezz hozzánk focizni!
Vigyázat, a Jegesmedve nem játék!
info@nuse.hu   tel.: 06 30 857 3836   www. nuse.hu

NUSE FOCI – 
Itt van az ősz
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HIRDETMÉNY
2022. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

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

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

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

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

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

+36 30 190 9274
Az újra nem váltott sírhelyek,  

urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!

Gyújtsunk gyertyát eltávozott 
és távol nyugvó szeretteink 

emlékére!

Mindenszentek közeledtén 
gondoltunk azokra, akik idén nem tudnak  

ellátogatni távoli temetőkbe. 
Elkészítettünk a temetőben 

egy emlékező helyet padokkal, 
hogy bárki gyújthasson gyertyát, 

így emlékezve eltávozott szeretteire.
Az emlékezőhely a Bánya utcai bejáraton át,

 a ravatalozó épülete mögött, 
az öreg gesztenyefa tövében található. 

2022. szeptember 22-27.Multischoolban 
2022.  szeptember 28-29. pótmegrendelés Multischoolban 

(ebben az esetben az étkezés október 04-től biztosított)
Pótbe fizetés kizárólag bankkártyával: szeptember 29-én, 

15.00-17.00 óráig a NATÜ irodában 

2022. október 20-25.  Multischoolban
2022.  október 26-27. pótmegrendelés Multischoolban (ebben 

az esetben az étkezés az őszi szünetet követő első tanítási 
naptól biztosított)

Pótbe fizetés kizárólag bankkártyával: október 27-én, 15.00-
17.00 óráig a NATÜ irodában 

2022.  november 21-25. Multischoolban
2022.  november 28-29. pótmegrendelés Multischoolban 

(ebben az esetben az étkezés december 02-től biztosított)
Pótbe fizetés kizárólag bankkártyával: november 29-én, 

15.00-17.00 óráig a NATÜ irodában

2022. december 15-19. Multischoolban
2022.  december 20. pótmegrendelés Multischoolban (ebben 

az esetben az étkezés Téli szünetet követő első tanítási 
naptól biztosított)

Pótbe fizetés kizárólag bankkártyával: december 20., 15.00-
17.00 óráig a NATÜ irodában

Kérjük, befizetéssel kapcsolatban ne keressék személyesen 
irodánkat, pótbefizetés kizárólag az előre meghatározott 
napokon lehetséges! Megértésüket köszönjük!

A rendszer használatával kapcsolatos bármilyen kérés, 
kérdés esetén elérhetőség:

Telefonon: hétfőtől-péntekig, 14.00-16.00 óra között –
Szilvási Erika ügyintéző, 06 30 375 1805

E-mailben: iskolaietkeztetes.natu@nagykovacsi.hu
Személyesen: NATÜ iroda - Nagykovácsi, Pók utca 58.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ
 a Nagykovácsi Általános Iskolában étkezők részére a befizetési/megrendelési határidőkről  

2022. I. félév:



2015. március4

Aktuális

2022. október14

Az Önkormányzat minden nagykovácsi gyermekintézmény számára 
biztosította az EpiPen Junior injekciót.
Az allergia okozta anafilaxiás sokk megelőzése azonnali életmentő feladat, 
ezért beszereztük az EpiPen Junior injekciót a gyermekintézményeink 
számára, hogy szükség esetén haladéktalanul használni lehessen. Az 
intézmények dolgozóinak mentőápoló tartott foglalkozást az injekció 
helyes beadásának módjáról, bár az autoinjektort úgy tervezték meg, 
hogy laikus is biztonságosan beadhassa a betegnek.

Az EpiPen rovarcsípések 
vagy rovarmarások, ételek, 
gyógyszerek vagy egyéb al- 
lergének által kiváltott súlyos 
allergiás reakciók (anafilaxia) 
sürgősségi kezelésére alkal- 
mazható.

EpiPen Junior – 
allergia okozta anafilaxiás sokk megelőzésére

„A nagy szavak nem érnek semmit, 
elszállnak, mint az őszi szél, 
de a szeretet, ha tiszta szívből fakad, 
elkíséri az embert, amíg él.”

Horváth Jánosné, Margit néni ezeket a sorokat idézte nekem 
hagyományos Idősek napi ünnepségünkön az Öregiskolában. Észben 
tartom ezt a tanítást, amíg élek. 
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánok minden időskorú 
nagykovácsi lakostársunknak. 
Cseppentő Imréné, ezzel a verssel hol kacagást, hol pedig csillogó 
könnycseppeket csalt az ünnepeltek arcára az Idősek világnapi 
rendezvényen. Köszönjük!

Idősek világnapja 2022  
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Uram, ma lettem nyolcvanéves
túl gyorsan múltak el az évek,
még oly sokat szeretnék tenni,
úgy szeretnék nyolcvanegy lenni.
A pár kis tervem, mi még lenne,
ha tán több időt igényelne,
s egy év nem lenne elegendő,
hadd, hogy hadd legyek nyocvankettő.
 Jó lenne még sokat utazni,
újabb helyeket látogatni.
Halálom perce még tán várhat,
megérhetném a nyolcvanhármat?
Uram, Te látod a világot,
gyorsan jönnek a változások.
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy,
esetleg lehetnék nyolcvannégy.
És ahogy a technika halad,
sok újat lát, ki élve marad.
Még oly sok minden ideköthet,
úgy örülnék a nyolcvanötnek!
Az emberiség sokat tehet,
a világ oly csodás lehet.
Jó annak, aki itt maradhat,
nem olyan sok ez a nyolcvanhat!
Tudom Uram, hogy sokat kértem,
hisz olyan szép lehet fenn az égben.
S én mégis arról tervezgetek,
hogy érjem meg a nyolcvanhetet.

Elfáradok a hosszú uton,
el is kések majd sokszor tudom.
Tudasd velem, ha meggondoltad,
betöltöm-e a nyolcvannyolcat?
Addigra már oly sokat láttam,
emlékeimet regisztráltam.
Míly nagy kár lenne, ha elmennék,
mielőtt nyolcvankilenc lennék.
Már igazán csak egyet kérek,
Uram, ne vedd szemtelenségnek,
éveim száma kerek lehet,
ha meglátnám a kilencvenet.
És ha már ezt megengedted,
s ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgyis mind egyre megy,
könnyen lehetnék kilencvenegy.
Minden szemérmet félreteszek,
hogyha még egyszer kérdezhetek.
Tudom, ez a kor hajmeresztő,
de hadd legyek kilencvenkettő!
Úgy megszoktam az életemet,
és hátha lesz még, aki megszeret.
Ki pótolná elveszett párom,
ha lehetnék kilencvenhárom.
Addigra már reszket a kezem,
de ha még helyén lesz az eszem,
a magas kortól én nem félek,
megadod a kilencvennégyet?

A korra nincsen szabadalom,
számításom megtalálom,
ha őrködsz egészségem fölött,
akkor lehetnék kilencvenöt!
Manapság már hallani olyat,
emberekről készül másolat.
Ezt talán én is megvárhatom,
segíts át a kilencvenhaton.
Ha még hirtelen meg nem halok,
kis vagyonkámmal rendben vagyok.
Elég lesz talán még egy évig,
kihúzhatnám kilencvenhétig?
Hála Neked, nagy a családunk,
még pár dédunokát is várunk.
Láthatnám őket, ugye azt mondtad?
Megadod a kilencvennyolcat?
Sok évet kaptam, nem egy-kettőt,
megköszönöm a sok esztendőt,
és még kérem – tán el sem hiszed –
a kilencvenkilencediket.
Még egy év és akkor valóban
a népek azt mondhatják rólam:
„Ez aztán igen szép kort ért meg,
hisz tegnapelőtt volt száz éves”.
Uram, az életet Te adod,
úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged,
ne vedd komolyan, amit kérek 
– csak beszélgetni vágytam Véled –

ÉLET VAGY HALÁL
Székely Éva

Novemberi számunkban fotósorozattal is beszámolunk az Idősek világnapi rendezvényről.
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Napjaink legégetőbb, mindenkit érintő problémája az energia válság 
és az ezzel járó elszabaduló energiaárak. Minden családnak el kell 
gondolkodnia azokon a lehetőségeken, kis és nagy beruházásokon, 
praktikus megoldásokon, amelyek segítségével optimalizálni tudják az 
energiafelhasználásukat, csökkentve evvel a családi költségvetés ezen 
kiadásait. 
Most induló sorozatunkban főként azokat a kisebb beruházást vagy 
„csak” odafigyelést igénylő, esetleg régi idők praktikájára építő 
ötleteket igyekszünk bemutatni, amelyek segítségével akár rögtön 
megtakarításokat tudunk elérni. 
Kezdjük a számokkal, amelyek meghatározzák egy magyar háztartás 
kiadásait. Átlagosan 11-14%-t költünk az energiaszámlák kiegyenlítésére, 
így az élelmiszer után az energiafogyasztásunkra költünk a legtöbbet. 
De pontosan mire is megy el ez az összeg. A világítás és az elektromos 
készülékek fogyasztása egy háztartás éves energiafogyasztásának 
mindössze 10%-át teszi ki, 5%-ából sütünk-főzünk, 13%-ából pedig meleg 
vizet állítunk elő. A maradék 72%-ot fűtésre fordítjuk, így a nagyszámok 
törvénye alapján kezdjük is azokkal a praktikákkal, amelyek segíthetnek 
csökkenteni a fűtésszámlánkat.    

Ablakok és ajtók 
●   Az ajtókat csak annyi időre nyissuk ki, amennyire feltétlenül szükséges! 

Ha van zárható előtér, annak az ajtaja legyen becsukva. Ha nincs ilyen 
előtér, akkor függönyök segítségével is létrehozhatunk egy szélfogó 
előteret. 

●   Ha besötétedett, vagy mielőtt elmennénk otthonról, húzzuk le a 
redőnyöket, és húzzuk be a függönyöket! Főleg az előbbi plusz 
szigetelést jelent az ablakoknak, amelyeken keresztül a leginkább 
szökik a hő. 

●   Ellenőrizzük, hogy mennyire záródik szorosan az ablak! Ezt úgy 
tudjuk könnyen ellenőrizni, hogy egy egyszerű papírlapra csukjuk rá 
az ablakot úgy, hogy az a zárfogadók között legyen. Ha könnyen ki 
tudjuk húzni, akkor az azt jelenti, hogy a fűtési szezonban kevésbé 
záródik szorosan az ablak. Ebben az esetben a fűtési szezon kezdetén 
érdemes az ablak zárfogadóit azonos mértékben forgatni (ehhez a 
legtöbb ablak esetében imbuszkulcs szükséges) addig, amíg már nem 
lehet kihúzni a papírlapot. 

● Ha úgy érezzük, hogy szellőztetni kell, akkor nyissuk ki teljesen a 
nyílászárókat, és szellőztessünk rövid ideig, kereszthuzattal. Így a levegő 
gyorsan kicserélődik, de a szoba nem hűl le. Ha csak bukóra nyitjuk az 
ablakot, akkor a levegő kevésbé tud mozogni, cserébe viszont a közeli 
bútorok, falfelület lehűl. Ez különösen érzékeny pont a jól szigetelt 
lakásokban, amelyek – ha a szellőztetés nincsen automatikusan megoldva 
– hajlamosabbak a penészedésre. 
●   A huzatos nyílászárók esetében nem a csere az egyetlen megoldás. 

Ragasztható szigetelőcsíkokkal a 2-5 mm-es réseket meg lehet 
szüntetni, azonban ennél hatásosabb és jóval időtállóbb az ún. 
nútbemarásos ablakszigetelés, amelynek a lényege, hogy egy 

„árkot” marunk a
nyílászáróba, és abba  
pattintjuk be a szi- 
getelőcsíkot. Számos vál- 
lalkozás foglalkozik nyí- 
lászárók utólagos szige- 
telésével, de az inter- 
neten is találhatunk 
oktatóanyagokat, ame- 
lyek segítségével akár 
magunk is elvégezhetjük 
a szigetelést. 

Hőszabályozás
●   Ha fázunk, ne a termosztát feltekerése/ befűtés legyen az első reakció! 

Öltözzünk fel rendesen, vegyünk pulóvert, vastag zoknit! Ha ez után is 
fázunk, csak akkor fűtsünk be! 

●   Magasabb páratartalom mellett az alacsonyabb hőmérsékletet 
melegebbnek érezzük. Ha 40% alá esik a páratartalom, akkor helyezzünk 
a radiátor közelébe enyhén sós vizet, tegyünk több szobanövényt a helyi- 

ségbe, vagy használjunk 
párologtatót! Termé- 
szetesen ezt sem szabad 
túlzásba vinni, 60%-
nál ne legyen több a 
páratartalom! 

●   A fűtőtest úgy fűti 
fel a szobát, hogy a 
felfűtött meleg levegő 
miatt beindul a levegő 
keringése. Ha ezt akadályozzuk pl. a radiátor elé lógó függönnyel, 
kanapéval, a radiátoron száradó törülközővel, akkor kevésbé tud 
hatékonyan fűteni. 

●   Nem kell minden szobát ugyanolyan mértékben fűteni. Napközben 
a kevésbé használt helyiségekben elég a 19-20 °C fok, a gyakrabban 
használtak esetében a 21-22 °C fok. A hőmérséklet egy fokkal történő 
csökkentése akár 5-6%-kal is csökkentheti a fűtésszámlát. 

●   Alváshoz 18 °C fok az ideális. Fázósabbaknak segíthet a fűthető 
takaró, így nem kell az egész szobát fűteni. Ha termosztátunk van, 
programozzuk ennek megfelelően! 

●   Nézzük az időjárás-jelentést! Főleg a fűtési időszak elején és végén 
fordulhat elő, hogy reggel felfűtjük a lakást a megszokott hőfokra, ami 
később a nap melegének hatására már túlmelegszik. Ilyenkor reggel 
állítsuk lejjebb a termosztátot! 

Kedves Olvasónk!
Amennyiben Önnek is van olyan ötlete, praktikája, amely segítségével 
spórolhatunk a számlákon, kérjük írja meg szerkesztőségünk címére 
és a soron következő számban leközöljük azokat. 
Segítsünk egymásnak és osszuk meg a jó ötleteket!
Tájoló szerkesztőség: abraham.moni.tajolo@nagykovacsi.hu

TakarékOKOSság  
Ábrahám Móni

Felhívás 
 a népszámlálás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó 

kérdéseivel kapcsolatban.
A 2022. október 1. napján kezdődő népszámlálás kötelező kérdései 
mellett lesznek a nemzetiségi kötődésre vonatkozóak is.
Nagykovácsi német nemzetiségi közösségünk fennmaradása, 
jövőbeni működése feltételeinek biztosítása érdekében fontos, hogy 
ezek a kérdések is megválaszolásra kerüljenek.
Tisztelettel kérem a német nemzetiségi közösségünk tagjait, 
családtagjaikat, és mindazokat akik Nagykovácsiban élnek, és német 
nemzetiséghez tartozónak érzik magukat, a népszámlálás vonatkozó 
kérdéseire az alábbiak szerint válaszoljanak:
–   Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
kérjük a NÉMET választ jelölje meg
–   Mi az anyanyelve ?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy a NÉMET ÉS MAGYAR választ 
jelölje meg.
–   Családi és baráti közösségben milyen nyelvet használ általában?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy a NÉMET ÉS MAGYAR választ 
jelölje meg.
Az Önök válaszán múlik: 
–   nemzetiségi önkormányzati választások kiírása településünkön;
–   Nagykovácsi fejlődéséhez való hozzájárulásunk lehetősége és 

mértéke;
–   kulturális hagyományaink fennmaradásának biztosítása;
Vállaljuk nemzetiségi kötődésünket, legyünk büszkék a 
közösségünk múltjára, értékeire, annak hazánkat és a nemzetközi 
kapcsolatokat gazdagító eredményeire!
A népszámlálással kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszolok.
Dr. Klein Ferenc, elnök
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tel.:06-309-505364 • e-mail: j.ferencklein@gmail.com
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A Kispatak Óvoda évek óta nagyon aktív partner 
a Mobilitási hét rendezvényein. Az elmúlt évben 
olyan rendezvények fűződtek nevünkhöz, mint 
az első Szentjánosbogár futás, a Bicikli Királyság 
rajzverseny majd az elkészült művekből 
szerveződött kiállítás a Kerékpárút átadásának 
helyszínén, „Jár a baba jár” címen pedig a Békás 
tavat barangolták be a legkisebbek családjai 
egy mese által.
Minden évben előre gondolkodunk, vajon mik 
lennének azok a pályázati ötleteink, melyek 
nem csak az óvodás korosztály érdeklődésére 
tartanak számot, de akár települési szinten is 
megszólíthatjuk az itt élőket. Így volt ez idén 
is. Sorjáztak a jobbnál-jobb program ötletek 
és szinte láttuk magunk előtt, hogy milyen 
remek élmény lesz mindenkinek. Nos, nem így 
lett. Pontosabban csak részben valósult meg a 
tervünk, hiszen a Mobilitási hétre kiírt országos 
pályázat eredménye nem érkezett meg a 
program kezdetére, így a helyi anyagi források 
szűkössége nem engedte, hogy valamennyi 
tervezett esemény megvalósulhasson. De 
mi, nem szeretnénk elengedni ezeket az 
ötleteket, ezért úgy döntöttünk, hogy jövőre 
megvalósítjuk azokat!
Most nézzük, melyek voltak idén azok az 
események, melyek közelebb hozták a kicsikhez 
és a családokhoz a környezetbarát közlekedést
Mobilitási verseny Kispatak módra
Az évekre visszanyúló hagyományos, csoportok 
közötti környezetbaráti közlekedési verseny 
egy héten keresztül zajlott, ahol a cél az volt, 
érkezzen minden résztvevő autómentesen 
az óvodákba. Bár az időjárás nem kedvezett a 
kerékpáros közlekedésnek, mégis sok pecsétet 
sikerült gyűjteni a „zölden” közlekedőknek.
Ész-Kerék KRESZ nap
Játékos közlekedési vetélkedőt szerveztünk az 
óvodás csoportoknak, ahol három állomáson 
bizonyíthatták a közlekedésben szerzett 
jártasságukat. Játékos formában, sok-sok 
feladattal, találós kérdéssel, KRESZ tábla puzzle 
kirakással és mozgásos játékokkal vártuk őket 
Nagykovácsi gyalogosan elérhető közlekedési 
pontjain.

Szeptemberi Szentjánosbogár futás
Az esti futás-programmal a közlekedésben való 
látni és látszani elv fontosságára hívtuk fel a 
figyelmet. Óvodásokkal, iskolásokkal, szüleikkel 
bonyolítottuk le a futást a Kaszáló utcai óvoda 
mögötti mezőn. Két futás típusra készítettük 
a pályát: az elsőben apró, pontszerű szolar 
lámpákkal világítottuk meg futóterepet, a 
második etapban pedig reflektorok segítették 
a mező és a résztvevők láthatóságát. Ide 19. 
00 órától vártuk a családokat, ahol minden 
résztvevő regisztrálás után birtokba vehette 
a pályát. Munkatársaink a szülőkkel közösen 
felügyelték a gyerekek pályán történő haladását 
és biztonságát. Közel 100 gyerek és majd 70 
felnőtt vett részt a programon. A résztvevők 
apró meglepetés ajándékot és frissítő vizet 
kaptak ajándékba az élmény mellé.

Gyermek KRESZ KISOKOS – Oktatási projekt 
anyag összeállítása
Három óvodapedagógus kapott felkérést 
egy, az óvodások és kisiskolások számára 
nevelési-oktatási projekt kidolgozására, 
melyet a pedagógusok jól tudnak hasznosítani 
mindennapi gyakorlati munkájuk során. Az 
Oktatási Hivatal Bázisintézményeként széles 
szakmai körben tudjuk az elkészült szakmai-
módszertani dokumentumokat tudás- 
megosztással terjeszteni.

Terveink a jövő évi Mobilitási hétre 
egész Nagykovácsinak
Zöld gasztronómia túra –  
mobilitás és egészség
Pecsételős, „zöld gasztronómiai” túrára hívjuk 
jövőre a nagykovácsiakat. Minden résztvevő az 
induló ponton veheti majd át a pecsétgyűjtő 
kiskönyveket. A gyalogos vagy biciklis túra 
útvonala során 3 (gyalogos) – 5 (biciklis) 
helyszínt kell érintenie, ahol a helyi éttermek, 
kifőzdék és kávézók csupa egészséges 
falatkával és innivalóval várják a részvevőket. A 
támogató helyszínek vállalják, hogy elkészítik 
a szervezőkkel egyeztett és a szervezők által 
beszerzett alapanyagokból a kínálatot. A 
résztvevők fogadásában települési önkéntesek 
vesznek részt.
Gyermek KRESZ-park alapkőletétel – 
alkossunk maradandót a jövő nemzedéknek
A Kispatak Óvoda déli oldalán található 
területen (8x80 méter) elhelyezésre kerül 
terveink szerint a leendő gyermek KRESZ-park 
alapköve és egy fából készült mini-kerékpár 
oszlop-szobor. Igazi mezei kerékpár pályát 
álmodunk, ahol betonozás és gumifelület 
kialakítása nélkül, természetes módon a 
valós terep adta lehetőségeket használva 
bringázhatnak a Nagykovácsi gyerekek. 
Közösségi fotó pályázat
A pályázat célja lesz 2023-ban, hogy meg- 
jelenítésre kerüljön a közlekedés és a természet 
lehetséges vagy álmodott harmóniája a Nagy- 
kovácsi adottságokkal karöltve. A pályázat zsű- 
rizett anyagának megtekintésére az Öreg- 
iskolában kiállítás formájában adunk majd 
lehetőséget.
Bringás piknik a csillagok alatt
És... nem maradhat el egy igazi bringás lazítás 
sem. Jövőre kertmozit tervezünk, ahol a hely- 
színre kerékpárral, biztonsági mellényben, meg- 
felelő világítással érkeznek a nézők, hogy min- 
den résztvevő gyakorolja a sötétben is „látni és  
látszani kell” elvét. A kertmozi keretében leve- 
títésre kerül a Start két keréken (1979) című 
klasszikus film. Helyszín pedig a Kispatak Óvoda 
kertje lesz.
Találkozzunk 2023-ban is a Mobilitási hét 
eseményein!

Autómentes hét 2022. és álmaink 2023-ra
Szabó Orsolya intézményvezető mesél a Mobilitási hétre tervezett programokról és arról, 
hogy mit álmodnak a jövő évi eseményre. 
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Kispatak Óvoda – Civil

Varga Angelikának hívnak, 2004-
ben költöztünk Nagykovácsiba. 
Három fiúgyermek édesanyja 
vagyok.

2013-óta dolgozom a Nagykovácsi 
Kispatak Óvodában, Maci csoportos 
dajkaként. Szeptembertől új po- 
zíciót töltök be a Dózsa György 
úti Forrás tagóvodában, mert 
immár pedagógiai asszisztensként 
segítem az itt működő öt csoport 
élét. Jelenleg gyógypedagógiai 
asszisztens képzésre járok, ja- 
nuárban pedig felvételizek főiskolára. Minden vágyam, hogy 
óvodapedagógus legyek.

Szeretem a természetet és a mozgást. Hobbim a varrás, kreatív 
alkotásaimtól szebbé, otthonosabbá váltak az óvodai csoportok. Az 
általam készített bábokkal és fejlesztő játékokkal szívesen játszanak 
óvodásaink a mindennapokban.

Örömmel tölt el, hogy gyermekekkel foglakozhatok és izgatottan várom 
az elém táruló kihívásokat.

Régi munkatársunk 
új munkakörben

A szeptemberi vásári forgatag idén sem 
maradhatott el a Kispatak Óvodában. Az 
elmúlt években szinte már hihetetlen volt, 
hogy ezen a jeles ünnepen mindig ragyogó 
időjárás fogadta a részvevőket. No, de aztán 
az idei Mihály napi időjárás alaposan próbára 
tett minket. Nézegethettük az előrejelzéseket, 
nézegethettük az eget, Isten bizony jósnak 
kellett annak lennie, aki meg tudta volna 
mondani, hogy milyen időjárásra számítsunk. 
Egyik percben sütött, aztán zuhogott, beborult, 
kivirult. Mi meg álltunk egyik lábunkról 
a másikra, mi legyen, hol legyen a vásár? 
Aztán döntöttünk, és nem hazárdíroztunk 
a portékákkal és a szervezéssel. Benti vásári 
forgatag lett. Más volt, nagyon jó volt, de picikét 
mégis hiányzott a kültéri helyszín, a pásztortűz 
és a nagy tér adta szabadság.
Szeretjük Mihály napját, mert az első alkalom 
az újonnan óvodába lépőknek, hogy a 
legnagyobb óvodai közösség szinte minden 

tagjával találkozhatnak. A régi kispatakosok 
élvezik a vásári forgatagot, a barátok és társak 
együtt töltött pillanatait, a jó hangulatú 
beszélgetéseket. Portékák sorakoznak, me- 
lyekeért szülők, nevelők, gyerekek együtt 
munkálkodtak, és izgulnak, vajon elkél-e majd? 
A gyerekek pedig pont úgy élvezik a sokadalmat, 
mint régen, a mi gyermekkorunkban tettük mi 
is egykor. Édességért könyörögnek, vásárfiát 
szeretnének, jönnek-mennek, bámészkodnak. 
Külön kiemelendő, hogy idén két új, kreatív 
program is helyet kapott a vásáron. Az elsőben 
a Levendula csoport egyik apukája diafilmeket 
vetített a gyerkekenek, és mesét mondott 
számukra egy apró gyereköltöző selytelmes 
homájában. A másik programon a Cinege 
csoport anyukái fogtak össze és  mesebeli jósdát 
varázsoltak egy sötét sátor belsejébe. Kanyargó 
sorok kígyóztak a bejárat előtt, s, hogy odabent 
vajon igazi boszi jósolt-e vagy sem, maradjon a 
betérők titka.

Köszönet a remek por- 
tékákért minden szülőnek 
és munkatársunknak, hi- 
szen mi szem-szájnak in- 
gere lehetett, az mind 
itt volt. Köszönet Kar- 
czevicz Dórának, Tóth 
Máriának és Radványi Ri- 
tának a táncházért és a  
muzsikáért, ami ferge- 
tegesre kerekedett.
Találkozzunk a Mihály napi vásári 
forgatagunkban jövőre is! 

Mihály napi vásár



2015. március4

Nagykovácsi Általános Iskola

2022. október18

Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntöm az 
iskolához kötődő, vagy csak az iránt érdeklődő 
olvasókat! Az új tanév kezdetén köszöntöm 
elsős tanulóinkat, akik most kezdték meg 
tanulmányaikat. A hagyományainkhoz híven,  
a nyolcadikosaink kísérték át őket a tanév- 
nyitóra. Mintegy átadva a kisebbeknek a 
stafétabotot, hiszen ők már készülnek a nagy 
megmérettetésre, a felvételikre, hogy majd 
azt sikeresen teljesítve, a középiskolákban 
folytathassák a tanulmányaikat. 
Az új tanév elején két megkerülhetetlen 
problémát, kérdést kell tisztáznunk. Az egyik 
a covid vírus okozta esetek kezelése. A rend 
szerint maradt a 2022. áprilisi, 6. módosított 
változat (amelynek elérhetősége az Oktatási 
Hivatal honlapján található meg). Azzal a 
kiegészítéssel, hogy a covidos tanuló osztályból 
történő kiemelése után a többieknek öt napig 
kötelező maszkviselést írnak elő. Így szűnt 
meg egyrészt a megkülönböztetés az oltott, 
vagy oltatlan tanulók között, másrészt így nem 
következik be az online, otthoni oktatás, hiszen 
az nincs a lehetőségek között. Most essen szó a 
második kérdésről, mégpedig arról, hogy lesz-e 
a várhatóan nehéz fűtési helyzet miatt iskolai 
szünet? A válasz megnyugtató: nem tervezzük 
az úgynevezett „szénszünet” bevezetését, 
hiszen ígéretet kaptunk a tankerület vezetőjétől, 

Rigó Katalin igazgató asszonytól arra, hogy 
biztonságosan fűthetünk az őszi, téli és tavaszi 
időszakban is.
A beköszönő cikkben köszönöm meg 
pedagógus kollégáim áldozatos munkáját 

is. Hiszen mindig számíthatunk egymásra, 
a pedagógus szakma legszebb erkölcsi, 
emberi tartását valósítjuk meg minden nap 
a munkánk során. Szeretnék köszönetet 
mondani a szülőknek is. Nehéz a feladatuk 
ebben a rossz, háborús gazdasági helyzetben. 
Helyt kell állni az életük megannyi területén 
és persze szülőként is. Nagyra értékeljük 
mindannyian, hogy meghatározó módon 
kiállnak a közösen kialakított értékeink mellett. 
Ilyen például az alsós évfolyamokon népszerű 
„gazdakalendárium” rendezvénysorozat. Az 
osztályok szülői közössége, mint eddig mindig, 
most is megszavazta a részvételt, azonban most 
először fordult elő, hogy nem mindegyik osz- 
tály jelentkezett. Ennek ellenére köszönjük 
a szülők együttműködését, mert a most  
távolmaradó osztályból is részt vehetnek 
az érdeklődő tanulóink ebben a prog- 
ramsorozatban is. Amelyik családnak kell, 
az alapítvány is tud segíteni a gyermekük 
részvételében. A tankerület pedig anyagi 
támogatással is segíti a pedagógiai prog- 
ramunkban szereplő rendezvényt. Kívánjuk, 
hogy minden programunk így, a közösség 
érdekeinek megfelelően rendeződjön.
A fentiekből is látszik, hogy kihívásokkal teli, de 
a szereplőket ismerve, ismét várhatóan sikeres 
tanévet kezdtünk el 2022. szeptember 1-én. 
Kívánom, hogy mindenki találja meg benne 
az elvárásainak teljesülését. Egymást segítve, 
támogatva így lesz!

Az iskolai tanév kezdése
Fehér Imre intézményvezető

Szeptember elsején újra megnyitotta kapuit 
a Nagykovácsi Általános Iskola. A tanévnyitó 
ünnepségre szépen felöltözött, csillogó szemű 
gyermekek érkeztek, szemükben még a nyár 
utolsó pillantásaival. Hagyományainkhoz híven 
az első osztályos apróságokat, a nyolcadikosok 
kísérték át az óvodákból. A sátor megtelt. 
A műsort hangulatos versekkel a negyedik 
osztályos tanulók színesítették. A kicsik közül is 
volt néhány bátor, aki szavalt a nagyközönség 
előtt. Vendégünk volt a polgármester asszony 
is. Fehér Imre igazgató úr beszédet mondott és 
megnyitotta a 2022-2023-as tanévet. A 73 pici 

újonc pedig megkapta évkezdő ajándékát és 
reményekkel telve, kíváncsian követte tanítóját 
az ízlésesen dekorált tantermekbe. A munka 
megkezdődött. 

„Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.”
(Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!)

Újra szól az iskolacsengő
Erdőszegi Klára 4.b osztályfőnöke, Zöld munkaközösség-vezető
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Tudtuk, hogy a kicsik mérföldkőhöz értek.
Elsőseinknek a szeptember egy előkészítő 
időszak. Megismerkedtek pedagógusaikkal, az 
osztálytársaikkal, iskolatársaikkal, az iskolával. 
Kialakítottuk közösen a szabályainkat, hiszen az 
iskola olyan tevékenységi formákat kíván meg, 
amelyek a szabálytudaton alapulnak, a kötelező 
feladatok teljesítését igénylik.
Az első hetek a játékról, illetve a játékos 
feladatokról is szóltak, amiket fokozatosan 
napról-napra átvesz majd a tanulás. A tanulás 
megkezdéséhez szükséges képességek és 
viselkedésbeli szokások kialakításában az 

óvodapedagógusok nagy szerepet játszottak. 
Ők voltak a gyermekek számára eddig a 
követendő minták, a biztonságot sugárzó, 
bizalmi személyek. Kicsit az ők munkájukat 
folytatjuk mi, tanítók.
Így, immár az iskolában velünk, tanítóikkal 
töltenek majd el négy szeretetteljes, 
kalandokkal teli évet. 

Amikor a tanító is újra elsős lesz...
Széllné Menydörgős Melinda elsős tanító

A mi iskolánkban szép hagyomány, hogy az elsős tanító nénik nyár végén találkozót szerveznek 
a leendő kisdiákjaikkal és családtagjaikkal. Nagyon jó alkalom ez a megismerkedésre és 
mindannyiunknak lehetőség arra, hogy kialakulhasson egy kötődés. Így az első iskolai napon, 
már a tanévnyitón sem idegenként álltunk egymással szemben. Mégis ugyanúgy izgultunk, 
mint az „ovisok", de örömtől ragyogóan fogadtuk a kis csapatot.

Idén másodszorra szervezte meg a Nagykovácsi 
Általános Iskola a tanévkezdő bolhapiacot, 
amely egy olyan esemény, amivel szeretnénk 
hagyományt teremteni.
Miért jó a bolhapiac?
Mert a helypénzből befolyó bevétel az iskola 
alapítványát gazdagítja, és ebből rászoruló 
családokat támogatunk illetve az iskola 
eszköztárát gyarapítjuk.
Mert a senkinek nem kellő, elárvult és iskolában 
hagyott ruhaneműket hasznosítottuk és az 
azok eladásából befolyt összeg szintén az iskola 
alapítványát gazdagította.

Mert sok még jó állapotú és használható 
dolog talált remek helyet magának az 
új tulajdonosoknál, ahelyett, hogy egy 
lomtalanításon végezték volna.
Mert régi ismerősök tudtak egy verőfényes kora 
őszi napon találkozni, beszélgetni.
És mert mindehhez még autóba sem kellett 
ülni, elég volt lesétálni a falu központjába. 

Reméljük, jövőre még többen látogatnak el 
az iskolai bolhapiacra! Mindenkit szeretettel 
várunk!

Bolhapiac az iskolában
Sallayné Miskolczy Zsuzsanna angoltanár

„Ha akarom, a lábam bárhová elvisz, bárhová 
eltekerek az út szélén, benne a puha tájban, 
mindenhol otthon vagyok benne.”
Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő 
környezetvédelmi kampánya ebben az 

évben szeptember 16. és 22. között került 
megrendezésre. Mivel iskolánk Ökoiskola, 
hagyományosan elkötelezettek vagyunk a 
fenntartható közlekedés népszerűsítése iránt.
Kiemelt célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg a 

klímasemleges közlekedési 
módokat. Ezen a héten 
diákjainkat arra biztattuk, 
hogy autó helyett gyalog, 
kerékpárral, rollerrel vagy 
gördeszkával jöjjenek az 
iskolába. 
Az kapuknál lelkes nyol- 
cadikosok és osztályfőnö- 
keik várták az érkezőket.  
Aki a zöld közlekedési 
módokat választotta, itt 
minden nap egy pecsétet 
kapott a gyűjtőlapjára. A 
kampány nagyon sike- 
res volt. Megteletek az 
iskola tárolói biciklikkel 

és rollerekkel, a gyerekek tüdeje pedig friss 
levegővel. A tét sem volt kicsi, hiszen a legtöbb 
nyomdát gyűjtő osztály jutalomban részesül. 
A mobilitási hét mottója:
Spórolj időt, és ne feledd: egy jó autó 10-20 
évig szolgál, a jó egészséged akár 100 évig is! 
Fedezd fel településed szépségeit! Környezeted 
és egészséged is meghálája.

Mobilitási hét az iskolában
Bertalanné Boros Kinga 
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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

Csaknem kétszáz újdonsággal 
bővült a baba-, mese- és ifjúsági 
könyv kínálatunk.
Szebbnél szebb, érdekesebbnél 
érdekesebb, izgalmasabbnál izgal-
masabb könyvek érkeztek!
A legkisebbeket nagyon sok 
keménylapos, strapabíró lapo- 
zó, mesekönyv, informatív fel- 
fedezőkönyv várja a Mit? Miért? so-
rozatból, és a könyvtár eddigi leg-
nagyobb méretű könyve, az Óriás 
böngésző! A Gaston érzelmei soro-
zatban a kis unikornis néha dühös, 
olykor szomorú, egyszer féltékeny, 
boldog vagy éppen fél valamitől, és 
rajta keresztül a kicsik is ráismerhet-
nek saját érzelmeikre.
Tiniknek az Abszolút Könyvek si- 
kersorozat eddig megjelent összes 
kötetét beszereztük, valamint a köz-
kedvelt Abszolút Töri részeket is. A 
legfelső ifjúsági szint babzsákokkal, 
hangulatos berendezéssel csábítja 
a kamaszokat helyben olvasásra, 
tanulásra.
Szeretettel várjuk Olvasóinkat!

Könyvtári hírek
Illés Gabriella – Magyar Judit



212022. október

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár – Önkormányzati hírek 

A nyári szünet alatt, külső helyszínen folytatódnak klubnapjaink.

Július
A Német Nemzetiségi Önkormányzatnál jártunk, egy korábbi kedves 
meghívást elfogadva.
Dr. Klein Ferenc elnök fogadott bennünket a fedett terasz részen, ami a 
melegben kellemesen hűvös volt, és később itt folytattuk a beszélgetést.
Elmondta milyen régóta keresték a lehetőséget, hogy méltó helyen le-
hessen emléket állítani a kitelepített sváb közösség kultúrájának. Végül, 
a Kossuth Lajos utca 64. alatt található önkormányzati telken lévő, felújí-
tásra váró romos épületrészt adta használatba az önkormányzat. Készült 
egy album is, mely a helyreállítási munkákat örökíti meg lépésről-lépésre.
Megrázó volt hallgatni, miként kellett a családoknak elhagyniuk a 
szülőföldjüket.
A szoba, ahol a fotók, használati tárgyak vannak elhelyezve, egyben 
közösségi térként is funkcionál számukra. A pincerészben szintén haszná-
lati eszközök kerültek kiállításra. 
Köszönet, hogy ápolják a sváb hagyományokat és szívükön viselik, 
megőrzik kultúrájukat.
Találkozunk a búcsún, ahol láthatjuk hagyományőrző műsorukat.
A hónap második klubnapján Tompos Marikánál –régi klubvezetőnk- 
nél – jártunk, kerti partit tartottunk nála. Ettünk-ittunk, énekeltünk, sokat 
nevettünk, jól éreztük magunkat.

Augusztus
Mivel a nyugdíjasok is nyaralnak, kevesen voltunk az esztergomi kirándu-
láson, a solymári vasútállomásról mentünk vonattal. Hosszú sétát tettünk 
a Bazilikáig, közben egy jót fagyiztunk. Egyik társunk megmutatta hova 
járt a Tanárképző Főiskolára, emlékezve a boldog kollégiumi évekre is. 
Egy kicsit megáztunk, de a platán fák alatt végig sétáltunk a Dunaparton. 
A buszra várva beültünk a helyi pékségbe egy finom kávéra és szend- 
vicsre. Visszafelé pedig a szép új emeletes vonat hozott haza bennünket. 
Szép napot tölthettünk együtt.
Az idei búcsút egyénileg, családostul látogattuk, de a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat műsorát együtt néztük és tapsoltuk meg.
A „120 éves Nagykovácsi könyvtár ügye” című helytörténeti kiállítás meg-
nyitóján is jelen voltunk, ahol átfogó képet kaphattunk az 1902-ben in-
duló könyvtárról. Megtudhattuk honnan indult és hol tart ma, egyáltalán, 
hogy alakul át a mai könyvtárak olvasótábora, milyen igények vannak. Az 
egykori diákok újra beülhettek az eredeti iskolapadokba, amely szintén a 
kiállítás része.
Az udvaron egy kis vendégvárás fogadta az érdeklődő közönséget, így 
alkalom adódott az emlékek felelevenítésére, beszélgetésre. Nagyon jól 
éreztük magunkat.
A következő kerti partira Sz. Ági hívta meg a tagokat, isteni „meglepetés 
lecsó” volt az ebéd, köszönet a szakácsnőnek, máskor is jövünk. Hallgat-
tuk a nyári élménybeszámolókat, közben fogyasztottuk a finom sütemé-
nyeket, és ittuk a hűsítő italokat. Koccintottunk a születésnaposok egész-

ségére. A nevettető N. Feri most is ontotta a vicceket, melyből soha nem 
fogy ki. (A klubnapokra mindenki hoz sós vagy édes sütit valamint üdítőt, 
bort, ki mit szeret.)
Erre rákontrázott O. Joli és a rákövetkező héten, ő látta vendégül a tár-
saságot. A vidám kis csapatnak egy diétás körömpörkölt volt a délu-
táni menü, desszertnek szalonnasütéssel, finom borocskákkal lefojtva. 
Köszönjük a szíves látást.
A tervezett hajókirándulás a Duna alacsony vízállása miatt sajnos el-
maradt.
A szünet végeztével szeptember 5-én újra indult a klub, első alkalommal 
a jó időre való tekintettel a Faluház udvarán, szabad levegőn lehettünk. 
Felköszöntöttük az augusztus végén születetteket és beszélgettünk a 
további programokról.
19-én a megszokott helyen, az Öregiskolában találkoztunk, ahol ismét 
újabb klubtagot köszönthettünk.
Tóth Sárával tornázhattunk, majd akit érdekelt átsétált a Pékdomb es-
tékre. 
Ismét a 120 éves könyvtár volt a téma, filmvetítéssel egybekötve. A kiállí-
tás még nyitva van október közepéig, ajánljuk mindenki figyelmébe, ér-
demes megnézni!
Ezen túl minden hétfőn 16.20 órától Tóth Sára tart senior tornát, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel vár. Mozogjunk együtt az egészségünkért!
Amennyiben egy kis társaságra, beszélgetésre vágyik, szeret énekelni, 
viccelődni, jelentkezzen a nyugdíjas klubba.
Klubnapok: 2 hetente hétfőn 14.00 órától az Öregiskolában.
Szeretettel várjuk az új tagokat.

KLUBÉLET 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Fábos Éva klubvezető 

Idén is elérhető lesz az Önkormányzat által biztosított 
ingyenes tűzifa a rászorulók számára? Amennyiben igen mi-
lyen feltételekkel lehet igényelni? 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellá-
tások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletünk alapján, 
a rendkívüli települési támogatás keretén belül természetben 
nyújtott támogatásként háztartásonként, 1-1 m3 tűzifa támoga-
tás nyújtható.

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és – a jelzőrendszer 
tagjainak jelzésére – hivatalból is megállapítható. Jelzőrendszer 
tagjai különösen: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 
gyámhatóság, nevelési-oktatási intézmény, a gyermekek érde-
keinek védelmét ellátó társadalmi szervezet, rendőrség, házior-
vosi és gyermekorvosi szolgálat és a polgármester.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)



2015. március4

Közérdekű tudnivalók

2022. október22

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. Sorbán András október 06.
Dr. Koltay Angéla október 10.-18. között

Dr. Solynóczki Katalin október 24.-27 között
szabadság miatt nem rendel.

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

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

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

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

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
október 7.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
október 14.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
október 21.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 28.    
  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

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)
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Aktuális

A koronavírus járvány következtében nehéz időszakon vagyunk túl, mely 
mindannyiunkat megviselt akár érzelmileg, egészségileg, anyagilag. 
Sajnos láthatóan nem vagyunk túl a megpróbáltatásokon. Az előttünk 
álló időszak pedig ismét próbára tesz minket, hiszen a folyamatosan 
emelkedő árak, a kiszámíthatatlan rezsiköltségek és az ebből adódó 
bizonytalanság valamennyi családtagunkat, embertársunkat megterheli. 
Talán sohasem volt ennyire fontos az egymás iránti szeretetteljes, 
gondoskodó odafigyelés, mint most. Ezért indítjuk el Nagykovácsiban 
a GONDOS ÖNKORMÁNYZAT programot, amelynek keretében 
megpróbálunk segíteni, kedvezményes vásárlási lehetőségeket szervezni 
a település lakosai számára.

Elsőként az egészségre gondoltunk. Kérésünkre a Cédrus Patika 
tulajdonosa – Zsigmondné Bartha Gabriella – azonnal lázas tervezésbe 
kezdett. Gyógyszerészként az egészség megőrzésére és a betegségek 
megelőzésére helyezi a hangsúlyt. Alapvető célkitűzésük, hogy az egyéni 
igényekre hangolódva, tudásuk legjavával próbáljanak segíteni azokon, 
akikkel nap, mint nap találkoznak, akikre számíthatunk és akiknek mi is 
számítunk. Ennek érdekében kedvezményes, egészséget fenntartó vagy 
azt helyrehozó csomagokat állítottak össze – több árfekvésben – minden 
korosztály számára. Kérje tanácsukat, ha legyengült az immunrendszere, 
szeretne faragni havi gyógyszerköltségein vagy ha szeretteinek kíván 
valami hasznos termékkel kedveskedni. Várják Önöket a kedvezményes 
vásárlási lehetőséggel, kérdezzék őket bátran!

GONDOS ÖNKORMÁNYZAT program       
Kedvezményes vitaminok és étrendkiegészítők a Cédrus Patikától
Szemesy Barbara – alpolgármester

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022. október 17-től november 
20-ig kedvezményes macska ivartalanítási akciót hirdet. A kedvezményt a 
Nagykovácsiban lakóhellyel rendelkező állattartók vehetik igénybe.
Az akcióban a solymári hatósági feladatok ellátására jogosult Molnár 
Állatgyógyászat vesz részt.
Idén a lakosság terheinek csökkentése érdekében az ingyenesen igénybe 
vehető solymári állatorvoshoz fordulhatnak, ahol térítésmentesen 
végeztethetik el a műtéti beavatkozást.
Az akciós ivartalanítás az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 
keret erejéig vehető igénybe. A kedvezményes ivartalanításhoz a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhetnek igazoló lapot, mellyel 
az állatorvoshoz fordulhatnak időpont egyeztetésre.
Elérhetőség:
Molnár Állatgyógyászat (2083 Solymár, Terstyánszky u. 23. Pilisvörös- 
vári út sarok)
Telefon: 06-30/964-2160, attilamolnar2001@gmail.com
hétfő: 16-19, kedd, csütörtök: 14-19; szerda,  
     péntek:17-19; szombat: 9-12-ig

Macska ivartalanítási akció!

Miért fontos az ivartalanítás?
1 pár macska... és a leszármazottaik szaporodása,  
évi 2 alommal, átlagosan 2,8 túlélő kölyökkel:

1. év: 12
2. év:  67
3. év: 376
4. év: 2 107
5. év: 11 801
6. év: 66 088
7. év: 370 092
8. év: 2 072 514
9. év:      11 606 071 macska

Amelyik vállalkozás, szolgáltatás vagy üzlet szeretne kedvezményes 
vásárlási lehetőséget fölajánlani a nagykovácsiak számára, jelezze 
felénk és a GONDOS ÖNKORMÁNYZAT sorozatban megjelentetjük 
kedvezményes ajánlatukat. E-mail: polgarmester@nagykovacsi.hu 
Tárgy: Ajánlat gondos önkormányzatnak
Köszönjük!




