
Önkormányzati hírek

2022. november
Ingyenes havi kiadvány

Kowatsch SPIEGELKOMPASS

MESEÖSVÉNYOKTÓBER 23.
IDŐSEK  

VILÁGNAPJA
SÉFEK SÉFE 

2022.



2 2022. november

A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevé-
teleit megírhatja az abraham.moni.tajolo@
nagykovacsi.hu e-mail címre, a felelős szer- 
kesztő részére. 

TARTALOM

3-5. oldal Önkormányzati hírek  
Önkormányzati takarékossági program 1.
Tájékoztató önkormányzati döntésekről

6. oldal Aktuális
Ifjú tehetségek Nagykovácsiban –  
   Pereszlényi Alexandra

7-9. oldal Önkormányzati hírek
Gondos Önkormányzat program
Október 23.

10-11. oldal Aktuális
Bográcsverseny Kohó módra
TakarékOKOSság

12-14. oldal Kispatak Óvoda hírei 
Állatok Világnapja a Mókus csoportban
Meseösvény

15-19. oldal Nagykovácsi  
   Általános Iskola hírei
Kik érted haltak, szent Világszabadság!
Üresen maradt egy szék
Pályaorientációs nap

20-21. oldal Öregiskola  
   Közösségi Ház és Könyvtár – Civil
Klubélet
Emlékezünk

22. oldal Közérdekű tudnivalók

IMPRESSZUM
Nagykovácsi Tájoló

Kiadó: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Felelős kiadó: Kiszelné Mohos Katalin

Felelős szerkesztő: Ábrahám Móni

Kiadó és szerkesztőség: 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. 

E-mail: abraham.moni.tajolo@nagykovacsi.hu

Nyomdai előkészítés: 
Kerekesné Pánczél Katalin

Nyomás: Virtuóz Globál 30 Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 267. IV. épület

Panasz érkezett hozzám, hogy nem részesült szakszerű orvosi 
ellátásában, sőt semmilyen ellátásban nem részesült egyik 
nagykovácsi lakostársunk, amikor felkereste a budakeszi hét- 
végi orvosi ügyeletet. Az ügyeleten orvos sem tartózkodott.

Nehezen találok szavakat arra, hogy egy ügyeletre érkező 
beteg ellátás nélkül marad napjainkban. Ez nem maradhat 
következmények nélkül, ezért lépéseket tettem.

Önkormányzatunk évi 4.019.500 Ft extra hozzájárulást fizet a 
budakeszi orvosi ügyeletre annak érdekében, hogy hétvégén 
és munkaszüneti napokon az ügyeletet ellátó kötelező létszá-
mon felül (ami 1 orvost, 1 ápolót, 1 gépkocsivezetőt jelent), plusz 1 orvos vagy mentőtiszt is 
rendelkezésre álljon az ügyeleti ellátásban. A szolgáltató nemcsak a rendelőben megjelenő 
betegeket köteles ellátni, hanem a fekvőbetegeket – szükség szerint – saját otthonukban kell 
orvosi ellátásban részesítenie.

2018-ban a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 6 településvezető írta alá azt a megbízási 
szerződést, amely magában foglalja mind a felnőtt, mind a gyermek sürgősségi ellátást, mun-
kanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon pedig 24 
órás ügyeleti rendszerben. Mind a 6 település fizet extra hozzájárulást annak érdekében, hogy 
elegendő egészségügyi szakember álljon rendelkezésre az ügyeleten.

A szolgáltató kötelezettséget vállalt arra is, ha a feladatellátást nem tudja biztosítani saját dol-
gozóival, úgy biztosítania kell a szakszerű helyettesítést.

Álláspontom szerint a szolgáltató megszegte a szerződésben vállalt kötelezettségeit, így a pa-
nasz kivizsgálása mellett kértem a szerződés szerinti szankciók érvényesítését hibás teljesítés 
miatt.

Dr. Győri Ottiliától, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnökétől ígéretet kaptam az ügy 
kivizsgálására és kezelésére. 

Az alapellátás leggyengébb pontja kétségkívül az ügyelet, ezért ezen változtatni kell. Nyil-
ván számomra a nagykovácsiak ellátása az elsődleges szempont, de az sem hagyható figyel- 
men kívül, hogy itt 6 település lakossága érintett a Társulás által fenntartott ügyeleti rend- 
szerben. 

A kormányzati szándék szerint a jövőben átszervezik az orvosi ügyeleti rendszert, amiben az 
előzetes tervek szerint a háziorvosok nagyobb szerepet kapnak, az akut panaszok kezelését 
pedig a mentőszolgálat veszi majd át. Eszerint a hívások az Országos Mentőszolgálat központi 
diszpécser szolgálatára érkeznek majd. Az azonnali segítségre szorulókért mentőt küldenek, 
ha a beteg járóképes, egy ügyeleti pontra fogják irányítani. Pontos dátum még nem áll rendel-
kezésre, hogy mikortól várható az átszervezés.

Legfontosabb célom a konkrét ügyben, hogy legyen kimondva, ki és hol hibázott, annak le- 
gyen következménye, és legyen zavartalan és szakszerű a Budakörnyéki Önkormányzati Társu-
lás településein élő csaknem 50 ezer ember ügyeleti ellátása.

Panasz az orvosi ügyeletre –  
lépéseket tettem 
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
Faragó Fanni  adó ügyintéző 06-26/389-327/115
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
Digner Norbert   műszaki ügyintéző 06-30/252-4747

TAKARÉKOSSÁGI PROGRAM első üteméről döntött a Képviselő-testület 
a legutóbbi ülésén. 
A program első és legfontosabb lépései:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
•   ellátja alapfeladatait - szociális alapellátások, egészségügyi alapellátások, 

óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, gyermekétkeztetés, közművelődés, 
könyvtári ellátás; 

•   megvédi az általa fenntartott intézményekben a munkahelyeket;
•   biztosítja a születési, az időskorúakat megillető és a rezsi támogatást, 

valamint az intézményekben dolgozók cafetéria juttatását;
•   nem szándékozik új adót bevezetni, helyi adót növelni, azonban a 

jelenlegi adókedvezményeket felülvizsgálja, az adóellenőrzéseket 
szorgalmazza, az adótartozások behajtását felgyorsítja; 

•   elvárja az intézmények vezetőitől valamennyi területen az 
energiatakarékosságot, a költségcsökkentést, kiadások kizárólag a 
működés fenntartásához elengedhetetlen körben teljesíthetők;

•   igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2022. december 
22-2023. január 8. között, a dolgozók szabadsága terhére; 

•   a hivatal épületét 2022. november 18-2023. március 31. között pénteki 
napokon zárva tartja, a dolgozóknak otthoni munkavégzést rendel el 
a jegyző, az elektronikus ügyintézés folyamatos, a hivatali dolgozók 
telefonon és e-mailben elérhetők 8 és 14 óra között, a pénteki 
ügyfélfogadási nap helyett a hivatal ügyintézői csütörtökönként 8-12 
óráig fogadják az ügyfeleket;

•   intézményeiben csökkentett hőfokokat vezet be nyitvatartási időben: 
hivatal 20 °C, gyermekintézmények 22 °C, Öregiskola 18-21 °C a 
tevékenységtől függően;

•   energetikus szakértővel és világítás-technikai szakemberrel vizsgáltatja 
meg az épületeit az energiamegtakarítás érdekében;

•   valamennyi bérleti díját felülvizsgálja;
•   megvizsgálja a közvilágítás 50 %-ának időszakos kikötésének 

lehetőségét a belső úthálózaton, azonban a főúton, kereszteződésekben 
és gyalogátkelőhelyek környezetében a közvilágítás intenzitását nem 
csökkenti;

•   vizsgálja, hogy mely épületek bezárásával érhető el jelentős megtakarítás;
•   felülvizsgálja a nem kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását, 

szükség szerint csökkenti vagy megszünteti a támogatást (pl. Civil alap, 
alapítványi intézmények, karácsonyi díszkivilágítás);

•   energetikai pályázatot nyújt/nyújtott be az önkormányzati épületek 
korszerűsítésére;

•   Remeteszőlőssel kötött feladatellátási szerződések összegszerűségeit 
felülvizsgálja;

•   vizsgálja napelemes lakossági energiaközösségek bevezetésének 
lehetőségét;

•   felkéri azt intézményvezetőket a TAKARÉKOSSÁGI PROGRAM 
megvalósítására és új javaslatok megtételére. 

A novemberi képviselő-testületi ülésre a TAKARÉKOSSÁGI PROG- 
RAM további konkrét intézkedéseit fogom megfogalmazni az 
intézményvezetők és a szakértők javaslatai alapján, figyelembe véve a 
2023. évi költségvetés lehetőségeit. 
A Képviselő-testület ezen az ülésen fogja felülvizsgálni szociális rendeletét 
is annak érdekében, hogy ahol szükség van segítségre, oda valóban 
eljusson az.
Amit ígérek: minden eshetőségre felkészülünk, szükség esetén gyors 
döntéseket hozunk, és a gyermekellátást, a közbiztonságot és a 
személybiztonságot veszélyeztető intézkedést nem hozunk!

ÖNKORMÁNYZATI TAKARÉKOSSÁGI PROGRAM 1.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Képviselő-testület október 10-én rendkívüli képviselő-testületi 
ülést tartott, mivel az Önkormányzat energiabeszerzésének racio- 
nalizálása, valamint az általános iskolai körzethatár véleményezése 
testületi döntést igényelt. Az ülés előtt a testület informális egyez-
tetésen hosszasan tárgyalta az energiabeszerzéssel kapcsolatosan 
előterjesztett anyagot.
Ezt követően a képviselő-testületi ülésen a testület döntést hozott az 
Önkormányzat és intézményei gázellátásának 1 éves időtartamára vonat-
kozó közbeszerzési eljárás megindításáról. Felhatalmazta a polgármes-
tert az eljárás előkészítésére és lefolytatására, valamint a közbeszerzési 
terv módosításának előkészítésére.
A testület a második napirendjében a Nagykovácsi Általános Iskola 
felvételi körzethatárát 2023/2024. tanévre is Nagykovácsi Nagyközség és 
Remeteszőlős Község közigazgatási területére jelölte meg. 
A Képviselő-testület október 20-án munkaterv szerinti rendes testületi 
ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár- 
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket. Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester asszony napirend előtti szokásos tájékoztatása keretében 
ismertette a két ülés között eltelt időszak fontosabb történéseit.
Jó hír, hogy az Erdő utca és a Kossuth Lajos utca vízelvezetésének kiépí-
tése a végéhez közeledik. A Cincér utcában lakossági és önkormányzati 
összefogással megvalósuló útépítési munkákat is hamarosan készre 
jelenti a kivitelező. 
Második szakaszba lépett a népszámlálás, az online kitöltést a szám-
lálóbiztosi megkeresések időszaka követi, mely november 20-ig fog tar-
tani.
Az Önkormányzat a családok terheinek csökkentése érdekében LED izzó 
csere programot indít, melynek keretében kedvezményes áron vásárol-
hatnak Nagykovácsi lakosai takarékos LED izzókat. A vásárlás technikai 
részleteiről több kommunikációs csatornán keresztül tájékozódhat a la-
kosság. 
A Bursa Hungarica pályázati támogatásra jelentkező felsőoktatási tanul-
mányokat folytató, illetve a felsőoktatásba jelentkező diákok november 
3-ig nyújthatják be pályázatukat az EPER rendszerben véglegesített adat-
lappal az Önkormányzathoz. 
A NATÜ munkatársainak közreműködésével elkészült a megrongált 
streetballpálya vandálbiztos felújítása, remélhetőleg Nagykovácsi lakos- 
sága együtt vigyáz a továbbiakban a pálya épségére.
A Képviselő-testület első napirendje keretében a drasztikusan emelkedő 
energiaárak miatti takarékossági célzattal a kormányzati igazgatási, 
valamint az iskolai téli szünethez igazodóan a Polgármesteri Hivatalban 
december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendelt el, termé-

szetesen a halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben telefonos ügyeletet 
biztosítva. 
A testület döntése alapján az elvárt energiahatékonysági célok elérése 
érdekében a hivatal 2022. november 18-tól 2023. március 31-ig a pénteki 
napokon zárva tart, a dolgozók szabályozott rendben otthonról végzik 
munkájukat. A pénteki ügyfélfogadási nap helyett a hivatal ügyintézői 
csütörtökönként 8-12 óráig fogadják az ügyfeleket.
Az önkormányzati fenntartásban működő intézmények energia és költ-
ségcsökkentését célzó Takarékossági Program keretében kiküldendő 
levél tartalmát a testület jóváhagyta, egyben felhatalmazta a polgár- 
mestert, hogy a soron következő testületi ülésre a Takarékossági prog- 
ram konkrét intézkedéseit fogalmazza meg. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Európai Bizottság elnökének 
küldött levél tartalmával egyetért, felhatalmazta a polgármestert a tá-
mogató nyilatkozat aláírására. 
Szabó Orsolya intézményvezető asszony ismertette a Nagykovácsi Kis-
patak Óvoda 2021/2022. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló 
beszámolóját, valamint az intézmény következő nevelési évre vonat-
kozó munkatervét. Megköszönve az óvodai dolgozók munkáját az 
előterjesztett anyagot a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfo- 
gadta. 
Döntés született a 2022. augusztus 28-án intenzív csapadékhullás miatt 
bekövetkezett vis maior esemény miatt, az Erdő utcai partfal, a Lombos 
utcai árok megrongálódása, valamint a Tátika utca 100 m-es szakaszán 
az útpadka kimosódása miatt benyújtandó pályázat 10 %-os br. 1.407.930 
Ft-os önrészének biztosításáról.
A Képviselő-testület tudomásul vette a Fővárosi Agglomerációs Ön- 
kormányzati Társulásból Budaörs Város Önkormányzatának kilépési, va- 
lamint Pécel Város belépési szándékát. 
Zárt ülés keretében döntött a testület Remeteszőlős Község Önkormány- 
zatával közös tulajdonban lévő Remeteszőlős 47 hrsz-ú ingatlan megosz-
tásáról, felhatalmazta a polgármestert a szükséges lépések megtételére, 
a változási vázrajz és Remeteszőlős Község Önkormányzatával kötendő 
tulajdonrendezési szerződés aláírására. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2022. évben nem adja ki a  
dr. Schmidt Imre ösztöndíjat, mert nem érkezett érvényes pályamű. 
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Digner Norbert vagyok, és a feleségemmel Budapesten élek. 
2001-ben automatizálási gépésztechni-
kusként végeztem, majd 2004-ben töb-
bek között ipari robotok programozásáról 
szóló tanfolyamot is elvégeztem. További 
tanulmányaim során művelődésszervező, 
és kommunikáció szakon szereztem 
diplomát.
Eddigi munkásságom során építőipari-  
és lakossági igényeket kielégítő cég- 
nél dolgoztam, amit hasonló profilú 
vállalkozásnál folytattam, akkor már 
vezetőként.
A Magyar Triatlon Szövetség sportszervezőjeként is tevékenykedtem, 
ahol a hazai rendezésű sportesemények szervezésével foglalkoztam.
2022 júliusában kezdtem dolgozni Nagykovácsi Polgármesteri Hi-
vatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályán, ahol 
kommunikációs és művelődésszervező felsőfokú, továbbá automa-
tizálási gépésztechnikusi tudásom, valamint gyakorlati, szakmai ta-
pasztalataim különböző feladatok irányítását és koordinálását teszik 
lehetővé.

Hány zsák/köteg zöldhulladék helyezhető ki az ingyenes 
elszállításkor? 

Az őszi ingyenes zöldhulladék szállításkor bármennyi zsák vagy 
kötegelt zöldhulladék kihelyezhető. A tavaszi és az őszi ingyenes 
(matrica nélküli) zöldhulladék gyűjtés közeledtével sokan kihe- 
lyezik már előre a zöldhulladékos zsákokat. Kérjük a lakos- 
ságot, hogy minden esetben az ELSZÁLLÍTÁS ELŐTTI NAPON 
este tegyék ki ezeket a zsákokat/kötegeket a ház elé, így 
megőrizhetjük Nagykovácsi tiszta utcaképét. Nagykovácsi 
kertesházas település, az összegyűjtött, bezsákolt zöldhul-
ladék is bizonyára elfér az udvaron belül az elszállításig.  
A korábban kihelyezett hulladék illegális lerakásnak minősül, így 
bírságot von maga után!

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
komplett víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nyilvános, egyfordulós pályázaton kívánja üzemeltetésre bérbe adni a kizárólagos 
tulajdonát képező, a Pályázati Kiírási Dokumentációban és annak mellékleteiben részletezett komplett víziközmű rendszert. A Pályázati Kiírás egyidejűleg 
mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz és vezetékes szennyvízelvezetés) kiterjed.

A pályázat kiírója a tulajdonos:
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
Képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Telefon:  +36 26389566
E-mail:  titkarsag@nagykovacsi.hu

A részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerezhető elektronikus úton a Lebonyolító iroda@sandorlegal.hu e-mail címre küldött e-mailes igénylés 
útján. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Nagykovácsi, Víziközmű pályázat”. Lebonyolító a részletes Pályázati Kiírási Dokumentációt 
elektronikus úton küldi meg az igénylésben meghatározott e-mail címre, az igénylés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül. A nem megfelelő 
tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött igénylés kapcsán Kiíró, vagy Lebonyolító nem vállal felelősséget. A pályázaton való 
részvétel, így érvényes ajánlattétel feltétele a részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése és átvétele. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázati Kiírási 
Dokumentáció igénylése, beszerzése olyan időben történjen, hogy a Pályázat elkészítésére és összeállítására elegendő idő álljon rendelkezésre.

A Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerzésének jogvesztő határideje: 2022. november 30. (benyújtási határidő).

Nagykovácsi, 2022.10.24.

Kiszelné Mohos Katalin
Polgármester

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

HIRDETMÉNY

A pályázat lebonyolítója: 
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.
Képviseli: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd
Telefon:  +36 12090063
E-mail:  iroda@sandorlegal.hu

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy november hónapban megindulnak a behajtási 
eljárások azon adózóknál, akik nem teljesítették határidőben az adófizetési 
kötelezettségüket.                 
Az adó befizetésével vagy a tartozással kapcsolatban kérdéseiket az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címen vagy telefonos elérhetőségeinken 
jelezzék.    
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.
Helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre – ügyindítás, egyenleg lekér-
dezés – 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:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogadjuk.
Adóbefizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén (pl. 

férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az 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 osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az 
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség azt 
az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: idegenforgalmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók 
módjára történő behajtása, közműigazolások, adó-és értékbizonyítványok, 
külterületi földadó, iparűzési adó, behajtások.
Nagy Tímea Judit: talajterhelési díj, ellenőrzések 
Faragó Fanni: építményadó, telekadó 
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó-és érték-
bizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési bírságok 
anyakönyvi ügyintézés
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Szuvidálás, konfitálás, julienne, jus. Konyhai szakkifejezések, amelyek 
mára többünk fülének ismerősen hangzanak, hiszen a főzés egyre 
népszerűbb tevékenység és sokan a hobbi szakácsok közül is igyekeznek 
minél érdekesebb, kihívást jelentő fogásokat az asztalra varázsolni. 
Persze, mint minden szakmának a gasztronómiának is megvannak 
a saját legjei, akik irányt mutatnak, alkotják a trendeket, akik a 
főzőversenyek színes világában álmodják asztalra a legkülönlegesebb 
fogásokat. Az elmúlt hónapokban Nagykovácsi lakosért izgulhattunk 
adásról adásra, hiszen településünk lakója Pereszlényi Alexandra is 
elindult a TV2 méltán népszerű Séfek Séfe műsorának 4. évadában, 
amelyet nagy küzdelem árán sikerült is megnyernie. A műsor első női 
győztesével beszélgettem a versenyről és az oda vezető útról. 

A legtöbb kislány óvónéni, doktornéni, esetleg esküvőszervező 
szeretne lenni. Te mikor jöttél rá, hogy séf leszel?
Nem is emlékszem arra, hogy ne séf akarjak lenni. Mindig vonzott 
ez a világ és már általános iskolában határozottan tudtam, hogy a 
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában 
szeretnék továbbtanulni. Nem is volt „B” opcióm csak is ide adtam 
be a jelentkezésemet és nagyon jó döntésnek bizonyult, hiszen itt a 
vendéglátás teljes palettáját kipróbálhatja az ember a felszolgálástól a 
cukrászaton keresztül a szakács mesterségig. 
Megnyerted a Séfek Séfe 4. évadát. Hogyan néz ki belülről egy ilyen 
verseny és hogyan zajlik rá a felkészülés? 
Nem nagyon tudsz felkészülni, hiszen minden feladat más és csak az 
aktuális műsorban tudtuk meg, hogy kinek és milyen alapanyagokból 
kell főznünk. Pszichésen megterhelő, hogy folyamatos stresszhelyzet 
van, ahol elég egy apró hiba, hogy valaki végleg kiessen a versenyből és 
a csapatfőnökök, valamint a zsűri sem könnyítette meg a helyzetünket. 
Fizikailag is kimerítő volt ez a pár hét, szerencsére a műsor kezdete 
előtt volt egy kis felkészülési időm, amelynek egy részét edzőteremben 
töltöttem, ami nagyon kifizetődő volt a fárasztó forgatási napokon. 
Azt szokták mondani, hogy ízlésen nem érdemes vitatkozni, mégis 
hogyan lehet egy olyan nagyon is szubjektív dolgot, mint az ételkészítés 
objektív mércével mérni?
A saját ízlést nem lehet, sőt talán senki nem is tudja figyelmen kívül 
hagyni. Én például elég sósan étkezem, így erre nagyon oda kell figyelnem 
főzés közben. Jó példa volt erre, amikor a gyerekeknek kellett főznünk, 
és az ő sócsökkentett menzás étrendjükhöz próbáltam igazítani a saját 
ételem ízvilágát vagy hasonló kihívást jelentett a szépségkirálynőkből 
álló zsűri, amikor pedig az étel kinézetére figyeltem nagyon oda, mert azt 
gondoltam, hogy ez számukra egy fontos szempont lesz. 
A verseny során hétről hétre el kellett búcsúzni valakitől. Volt, akinek a 
kiesése különösen megviselt. 
Amikor valaki búcsúzik az mindig egy érzelmes és sokszor szomorú 
pillanat. Akinek a kiesése a legjobban megviselt az Béla volt. Vele nagyon 

jó barátok lettünk a forgatások során és ráadásul úgy esett ki, hogy ő is 
azok között volt, hasonlóan hozzám, akik új esélyt kapva visszakerülhettek 
a versenybe. Nekem sikerült, ő viszont végleg búcsúzott. 
A divatban minden évben új trendek születnek, igaz ez a gasztronómia 
világára is? Mi a legújabb divat és kik azok, akik alakítják azokat? 
Azt gondolom ez főleg a fine dining éttermekre és az ott dolgozó 
séfekre jellemző, hiszen ezeken a helyeken van rá lehetőség, hogy drága 
alapanyagokból, sok munkaórát beleölve készüljenek ételremekek. Ma 
talán az a legnépszerűbb trend, hogy az ételek összeállításakor lehetőleg 
hazai alapanyagokat és szezonális terméket igyekszünk felhasználni. 
Sok háziasszony és hobbi szakács kacérkodik a gondolattal, hogy 
megmérettesse magát egyszer. Miben különbözik a versenyszerű 
ételkészítés az otthoni főzőcskézéstől?
Azt gondolom a legnagyobb különbség az, hogy a háziasszonyok általában 
követik a megszokott recepteket, úgy főznek, ahogy azt az anyukájuktól, 
nagymamájuktól megtanulták. Egy séf kreatívan gondolkodik és mindent 
újra gondol. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát a paprikás krumplit. A 
legtöbben a jól megszokott módon elkészítik, ízlés szerint kolbászt vagy 
virslit tesznek bele, én megcsinálnám a paprikás krumpli alapot virsli és 
kolbász nélkül. Ezt pürésíteném szép krémesre. Készítenék hozzá egy főtt 
sült burgonyát. És a legvégén kolbász és virsli chipset sütnék mellé. Tehát 
a végén az íz ugyan az lesz csak modern köntösben! 
Az Ifjúsági Világbajnokság 4. helyezése és a mostani győzelmed 
nagyon szép eredmények, de gondolom vannak már új terveid is a 
jövőre vonatkozólag. Mit lehet ebben a szakmában elérni és Te hova 
szeretnél eljutni?
Az eddigi versenyek során is éreztem, hogy szívesen mérettettem meg 
magam, de most már biztosan tudom, hogy ez az én világom. Versengő 
típus vagyok, akit motiválnak az új kihívások. Szakmai szempontból 
a következő lépcsőfok a Bocus D’or-on való szereplés, de ehhez a 
professzionális fejlődésen túl pénzügyi szponzorokra is szükségem 
lenne, hiszen erre a versenyre csak nagyon komoly felkészülés után 
lehet esélyesen nevezni. Addig is szívesen kipróbálnám magam más 
területeken, példának okáért mindig nagyon szerettem táncolni, így a 
Dancing with the Stars műsor vagy az Ázsia expresszben való szereplés is 
megfordult már a fejemben. Hosszabb távú terveim között szerepel egy 
szakácskönyv megírása, amely a recepteken túl az életem legfontosabb 
történéseit is tartalmazná, amelyekre a főzés és az ételek nagy hatással 
voltak.  Persze a legnagyobb vágy egy saját étterem megnyitása, de ez a 
jelen gazdasági helyzetben nagyon kockázatos befektetés lenne. 
Az utolsó kérdésben kanyarodjunk el a főzés világától és hadd 
kérdezzelek kicsit Nagykovácsiról és arról, hogy neked mit jelent a 
településünk?
Születésem óta itt élek, ide jártam oviba, majd iskolába is nyolc évig. El 
sem tudom képzelni, hogy máshová mennék haza. Nagyon szeretem a 
település hangulatát és a mindent körülölelő természetet. A házunktól 
két utcára már kezdődik is az erdő, ahol nagyokat sétálok a kutyáimmal. 
Szerintem itt minden megvan, ami fontos, talán csak egy Pereszlényi 
étterem hiányzik. 

Ifjú tehetségek  
Nagykovácsiban
Ábrahám Móni
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Vegyen részt Ön is a népszámlálásban, és tegyen eleget törvényi 
kötelezettségének!
Fogadja el a számlálóbiztosok segítségét, és töltse ki velük a kérdőívet!

1. Kiket keresnek fel a számlálóbiztosok?
A népszámlálás online kitöltési időszakát október 19. 10:00 óráig 
meghosszabbították. A számlálóbiztosok október 20. és november 20. 
között azokat a háztartásokat keresik fel országszerte, amelyek nem éltek 
az online kitöltés lehetőségével.

2. Mikor érkezik a számlálóbiztos?
A számlálóbiztosok a hét minden napján dolgoznak, így hétvégén is. 
Amennyiben egy adott címen nem járnak sikerrel, otthagynak egy 
értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, 
valamint a telefonos elérhetőségüket. Ezt a számot felhívva időpontot 
egyeztethetünk a számlálóbiztossal, hogy legközelebb akkor jöjjön 
hozzánk, amikor az nekünk is biztosan megfelel. A számlálóbiztosok 
összesen három alkalommal tesznek kísérletet arra, hogy elérjék az adott 
lakcímen élőket.

3. Hogyan igazolják magukat?
Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosítószámmal 
rendelkező számlálóbiztosi igazolványa van, amely a személyi azonosságot 
igazoló fényképes okmánnyal, tehát a személyi igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor a számlálóbiztos becsönget 
valahová, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát, mi pedig 
kérhetjük, hogy igazolja magát a személyét azonosító igazolvánnyal 
is. A számlálóbiztosokat a népszámlálás teljes időszakában működő, 
ingyenesen hívható információs telefonszámon (+36-80-080-143) is 
ellenőrizni lehet.

4. Hogyan kérhet információt a számlálóbiztosról?
A KSH ingyenesen hívható információs telefonszámán (+36-80-080-143) 
lehetősége van arra, hogy ellenőrizze a számlálóbiztos kilétét.

5. Hogyan egyeztethet időpontot?
Ha a számlálóbiztos az adott címen nem jár sikerrel, a postaládában 
hagy egy értesítőt, amelyen telefonszámát is megadja. Ezen a számon 
lehetséges időpontot egyeztetni az illetékes számlálóbiztossal, 
annak érdekében, hogy olyan időpontot találjanak, amikor biztosan 
megvalósítható a kérdőív kitöltése.

6. Be kell-e engedni a számlálóbiztost?
Nem kötelező beengedni a számlálóbiztost a lakásba. A kérdések a lakás 
előtt, az udvaron vagy a folyosón is megválaszolhatók.

7. Hogyan történik a kitöltés?
Az adatszolgáltatás egy lakáskérdőív kitöltésével indul, majd a személyi 
kérdőív következik – utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan az adott 
lakásban élnek. A kérdések megválaszolása kötelező, kivéve azokat, 
amelyek a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre, a családi, 
baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra, 
fogyatékosságra kérdeznek rá. A számlálóbiztosok, amennyiben 
szükséges, segítenek értelmezni a kérdéseket és a válaszlehetőségeket. 
A számlálóbiztosok az adatokat elektronikusan, tableten rögzítik, majd a 
kérdőív befejezése után beküldik azokat a KSH felé. A népszámlálásban 
való részvétel egy 2–3 fős háztartás esetében alig fél órát vesz igénybe.

8. Hogyan kezeli az adatokat a számlálóbiztos?
A számlálóbiztos a kérdésekre adott válaszokat elektronikusan, tableten 
rögzíti, amelyen kizárólag a népszámlálásra fejlesztett szoftver fut. Ezen 
az eszközön semmilyen adat nem tárolódik, a számlálóbiztos a kérdőív 
kérdéseire adott válaszokat megküldi a KSH részére. A számlálóbiztosok 
titoktartási nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a kapott válaszokat, 
illetve a tudomásukra jutott egyéb információkat bizalmasan kezelik, 
azokat más személynek nem adják át, valamint, hogy az adatszolgáltatóval 
folytatott beszélgetést semmilyen eszközzel nem rögzítik.

9. Mit tehetünk a csalók ellen?
Ha azt követően, hogy a számlálóbiztos igazolta magát, Ön továbbra 
is bizonytalan a számlálóbiztos kilétében, kérjük, érdeklődjön a KSH 
ingyenesen hívható telefonszámán: +36-80-080-143.
Rendőrségi ajánlás a 2022. évi online népszámláláshoz: „Ha úgy látja, 
hogy minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, 
tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de 
személyesen is tehet bejelentést bármely rendőri szervnél vagy telefonon, 
a 112-es segélyhívószámon.”

Pótösszeírás
Ha egy háztartás se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötte 
ki a kérdőívet, akkor a pótösszeírás keretében van még lehetősége 
eleget tenni törvényi kötelezettségének.
November 20. és 28. között már csak a települési jegyzőknél jelentkezve, 
pótösszeírás keretében lehetséges részt venni a népszámlálásban. 
Javasoljuk, hogy még időben, számlálóbiztos közreműködésével töltse 
ki a kérdőívet.
A népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint a népszámlálásban 
kötelező a részvétel. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 
pedig kimondja, hogy 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírság sújtja 
azt, aki a kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem teljesíti. A KSH célja 
azonban, hogy a lakossággal együttműködve sikeres népszámlálást 
hajtson végre.

Számlálóbiztosok segítik a kitöltést november 20-ig!

Kezdődik az ebösszeírás
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Nagykovácsi 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti 
feladataival összefüggésben 2022. november 10. napja és 2022. 
december 20. napja között időszakos ebösszeírást végez Nagykovácsi 
közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából.
Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani, az ebösszeírás 
önbevallásos módszerrel történik.
Az „Ebösszeíró adatlap 2022" elnevezésű nyomtatványt ebenként kell 
kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére, a nyomtatvány átvehető 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az 
önkormányzat honlapjáról.
A lakosság részére széles körben, az alábbi módokon nyújtunk 
lehetőséget az adatlap benyújtására.
•  Levélben, postai úton (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.).  

A borítékra kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”;
•  Személyesen leadható a Hivatal ügyfélszolgálatán;
•  Elektronikus levélben csatolmányként az igazgatas@nagykovacsi.

hu e-mail címre megküldve;
Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben 
elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2022. december 20. napját 
követően az „Ebösszeíró” adatlapon szereplő adatokban változás állna 
be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete 
alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon 
belül.
Felhívjuk továbbá a tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 
4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul 
pótolja.
Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki az 
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem 
a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.rendelet alapján állatvédelmi 
bírsággal sújtható.
Kérem, amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban bármilyen 
kérdésük vagy észrevételük merülne fel, keressék a Hatósági és 
Szervezési Osztály munkatársát az alábbi elérhetőségeken: Sultan-
Halkó Andrea
Tel.: +36-26/555-034, e-mail: igazgatas@nagykovacsi.hu
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Adventi esték  
a Nagykovácsi Református 

templomban

Igét hirdet:
Monty Taylor

December 8., 9., 10. 
Csütörtök, péntek, szombat

Minden este 18.30-tól

Szeretettel várunk mindenkit az alkalmakra,  
és hívogassunk másokat is!

Cím: Nagykovácsi, Dobos Károly tér 1.

A GONDOS ÖNKORMÁNYZAT program keretében kedvezményes, 
energiatakarékos LED izzó vásárt hirdetünk, hogy ezzel is segítsük 
az energia hatékonyabb felhasználását és a nagykovácsi háztartások 
villanyszámlájának csökkentését. 
A kedvezményes vásárlás regisztrációhoz kötött. Az űrlap kitöltésekor 
meg kell adni, a vásárolni kívánt mennyiséget. Minden izzó 400 Ft/db 
áron vásárolható meg.
Átvételkor nagykovácsi lakcímkártya bemutatása szükséges! 4 féle izzóból 
lehet választani, kétféle foglalattal.
E27 14W 3000K – korábban 100 wattos izzónak megfelelő fényerő, 
normál foglalat
E27 7,5W 3000K – korábban 60 wattos izzónak megfelelő fényerő, normál 
foglalat
E27 5W 3000K – korábban 40 wattos izzónak megfelelő fényerő, normál 
foglalat
E14 4W 3000K – korábban 40 wattos izzónak megfelelő fényerő, mignon 
foglalat
Egy háztartás egyféle izzóból maximum 5 db-ot vásárolhat. Amennyiben 
az igénylések után marad a kedvezményes árukészletből, további 
vásárlásra is lesz lehetőség. 
Részleteket és a regisztrációs űrlapot itt találja: Nagykovácsi –
Kedvezményes LED izzó vásárlási lehetőség Nagykovácsi lakosai 
számára (nagykovacsi.hu)
Kérjük segítsék szomszédaikat, helybeli ismerőseiket a kedvezményes 
vásárlási lehetőség megismerésében, és a regisztrációban. Az 
Öregiskola és a Polgármesteri Hivatal munkatársai szívesen segítenek 
az igénylés kitöltésében.

Miért váltsunk LED fényforrásra?
1.  Sokkal kevesebb energiát használ. Egy LED fényforrással sokat tudunk 

spórolni, hiszen – átlagosan 85%-kal – kevesebb energiát használ, 
mint egy hagyományos izzó. Számoljunk: képzeljük el, hogy van a 
nappalinkban 3 darab 75 W-os hagyományos izzó, ami átlagosan napi 
3 órán át fog világítani. Ez óránként 225 W-ot fogyaszt, egy nap alatt 
pedig 675 W-ot. Ha a 3 izzót kicseréljük azonos fényerejű LED-re, akkor 
az csak 36W-ot fogyaszt óránként. 

2.  Hosszabb élettartam. Azt már biztosan mindenki megtapasztalta, 
hogy a hagyományos izzókat gyakran kell cserélni, mert a bennük 
levő wolframszál szépen lassan elfogy, ezért kiég (elszakad a szál). 
A LED fényforrásoknak 15-25-ször hosszabb az élettartamuk, mint a 
hagyományos izzóknak, ezért évekig nem kell cserélni. 

3.  Nem forrósodik fel. A LED nem hevül fel, akkor sem, ha hosszú ideig 
működés alatt van. Emiatt sokkal több helyen használható, mint egy 
hagyományos izzó: pl. lambériában, szigetelésben. 

4.  Bírja a kapcsolgatást. Az energiatakarékos kompakt fénycsövek egyik 
nagy hátránya az, hogy nem szabad sűrűn fel-le kapcsolgatni. Ha 
olyan helyen használja, ahol 15 percen belül fel-le kapcsolja, akkor az 
jelentősen rontja az élettartamát. A LED-nél ez nem jelent problémát. 
Egy jó minőségű LED minimum 15 000 kapcsolást kibír, ami átlag napi 
5 kapcsolással is több mint 8 évet jelent.

5.  A LED nem vibrál, nem bántja a szemet, és felkapcsolás után szinte 
azonnal a teljes fényerejét adja.

6.  Erősebb világítás lámpacsere nélkül. Mivel a LED kevesebbet fogyaszt 
a hagyományos izzónál, és sokkal kisebb – tulajdonképpen nem 
számottevő – a hőtermelése, a meglévő lámpánkba nagyobb fényerejű 
LED fényforrást is tehetünk, mint amekkora hagyományos izzót 
használnánk.

GONDOS ÖNKORMÁNYZAT program
Kedvezményes LED izzó vásár Nagykovácsiban
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Önkormányzati hírek 

2022. október 23-án minden más volt. Talán soha nem volt ennyire 
csöndes a temető, ennyire sokatmondó a megjelentek tekintete. Az 56-
os forradalomra és szabadságharcra emlékezők fájdalma tapintható, 
hiszen a szomszéd országban zajló harcok hatása mellett, az idén már 
két kegyeleti helyen is főhajtással tisztelgett az utókor. Virágok és 
koszorúk jelzik Dr. Schmidt Imre sírhelyénél és a nyáron elhunyt 56-
os Nagykovácsi hős, Trencsényi László, Laci bácsi keresztjénél is, hogy 
soha nem felejtünk.

Részlet Kiszelné Mohos Katalin polgármester ünnepi beszédéből:
Kedves Nagykovácsiak! Tisztelt Megjelentek! 
Ma sok mindenre emlékezhetnénk. 
Önökkel együtt ma én azokra a szabadságharcosokra emlékezem, akik 
elsőként szálltak szembe a sztálini diktatúrával. 
Első európaiként és forradalmian magyarként. 
Azokra, akik fegyvert fogtak Magyarország szovjet megerőszakolóival 
szemben. Rájuk, csakis rájuk emlékezünk! Dacolva az emlékezet 
kisajátítóival, a dicsőségek eltagadóival, az át- és felülértékelő narratívák 
sokaságával szemben. 

Főhajtással tisztelgünk  
A MAGYAR SZABADSÁG- 
HARCOSOK előtt, köztük 
nagykovácsiként külön ki- 
emelve és tiszteletemet ki- 
fejezve Trencsényi László és  
bajtársai felé, akik életük 
kockáztatásával harcoltak a 
magyar szabadságért. 
Azelőtt a Trencsényi László 
előtt, aki fegyverrel állt a Corvin 
közi barikádon. 
Az ő hangján hallom, ahogy 
meséli a rezsim borzalmait. Így 
mondta: „...vidékről hoztunk 
teherautóval élelmiszert egy 
barátommal. Fegyveresen ér- 
keztünk, nálam géppisztoly 
volt két tárral. Én akkor, 23 
évesen már leszerelt katona 
voltam. A Nagyvárad tér után 

orosz katonák mésszel leöntött, gúlába rakott holttesteinek látványa 
fogadott bennünket, a Kiliánhoz érve pedig lőni kezdtek ránk. Olyan heves 
harcok folytak, hogy az utcán heverő halottakat sem tudták eltemetni. 
(...) Az élelmiszert leadtuk a Práter utcai raktárba, én akkor hazamentem. 
November 4-én, a rádióban közvetített segélyhívásra vissza akartam 
térni, de édesapám lebeszélt. Úgy látta, nincs esélye a forradalomnak 

a szovjetek ellen, és neki lett igaza” – így mesélte Laci bácsi, ahogy 
mindannyian neveztük itt, Nagykovácsiban. 
A szovjet tankok megszállták Budapestet. A forradalmat vérbe fojtották. A 
túlerővel szemben a magyar szabadságharc összeomlott. 
Mégis büszkék lehetünk arra, hogy volt bátorságunk fellázadni egy 
zsarnoki rendszer ellen, és ez olyan hatalmas tett volt, hogy a világ felénk 
fordította tekintetét. 

Október 23. 

Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,
Gondolj most arra ki fentről vigyáz rád,

A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz rá, s veled marad örökre. 
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Idősek világnapja 2022 

A Nagy Kohó szezonzáró bográcsversenye idén második alkalommal ke- 
rült megrendezésre 2022. október 22-én. Régi és új résztvevők, mind- 
összesen kilenc társaság bizonyította affinitását és kreativitását a szabad 
tűz felett elkészített fogásaikkal. A déli óráktól tartó aprításból, szeletelés- 
ből és tűzgyújtásból kicsik és nagyok egyaránt kivették a részüket, hogy 
estére mindenki alkotása tökéletesen kerülhessen a zsűri asztalára. A 
bográcsok szinte mind üresen távoztak, hiszen a versenyzők boldogan 
kóstoltatták egymással a kész ételeiket, így eredményhirdetéskor a felso- 
rolt menük nevei mellé ízek is társultak a fejekben. A harmadik helyezést 
a Főzni tudni kell csapata szerezte meg, míg a második helyen a Tandem 
versenyzői végeztek. A vándorkupa ezúttal is a tavalyi győztesnél a Tubi 
or not Tubi csapatánál landolt, akik vörösboros marhapofa pörkölttel és 
unicumos lilakáposzta lekvárral küzdötték fel magukat a dobogó tetejére. 
Gratulálunk minden résztvevőnek, jövőre veletek ugyanitt! 

Bográcsverseny Kohó módra
Fegyveres-Fiskál Csenge
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A hideg idő beköszöntével lassan minden háztartásban beindul a 
fűtési szezon. Az energiaárak elszabadulása miatt azonban mindenki 
óvatosabban és körültekintőbben igyekszik megválasztani a megfelelő 
fűtési módszert. Sorozatunkban fűtési módok szerint mutatjuk be, 
hogy mire érdemes odafigyelni, illetve a különböző fűtési módszerek 
környezeti hatásaira is kitérünk. 

Fatüzelés 
Az országban a lakások több mint egyharmadában használnak tűzifát 
fűtésre. A fát megújuló energiaforrásként tartjuk számon, mivel égetése 
során annyi szén-dioxid szabadul fel, amennyit a fa élete során megkötött. 
Ugyanakkor klímavédelmi szempontból felhasználása így is problémás, 
mivel a 2050-es karbonsemlegességi cél elérése érdekében az erdők szén-
dioxid-elnyelő képességét minél jobban növelni szükséges. A fa elégetése 
során jelentős mennyiségű szén-dioxid szabadul fel: 1 m3 fa esetében 
kb. 900 kg CO2 (ez egy átlagos személyautó 5-6 ezer km-en történő 
kibocsátásának felel meg), és a kivágott fa helyén növő facsemetének 
akár egy évszázadba is beletelhet, mire ugyanannyi szén-dioxidot elnyel, 
mint az elégetett fa. Emellett a nem megfelelő égetés nagyban növeli 
a légszennyezést, a kezelt fa (festett, lakkozott fa, bútorlap, laminált 
padló, OSB stb.) égetése pedig rákkeltő hatású. Éppen ezért fontos, hogy 
megfelelő minőségű tűzifát válasszunk, és azt megfelelően égessük is el. 

A legfontosabb tanácsok fafűtés esetén: 
●   Nedves tűzifával ne tüzeljünk! Minél nedvesebb a fa, annál kisebb 

a fűtőértéke és annál több károsanyag szabadul fel az égetése során. 
A felhasznált fa nedvességtartalma ne haladja meg a 20%-ot, vagyis 
minimum egy évig szárítani szükséges. A hatékony szárításhoz a 
vásárlás után rögtön hasogassuk fel a fát, és jól szellőző, esőtől védett 
helyen tároljuk. A nedvességtartalom ellenőrzéséhez pár ezer forintért 
beszerezhető fanedvességmérő készülék. Az alsó sor alá helyezzünk 
kb. 15-20 cm magas, jól szellőző alátétet, erre például egy raklap 
tökéletesen megfelel. Valamekkora hézagot célszerű hagyni a farakás 
mögött is, hogy minden irányból jól szellőzzön. 

●   Csak kezeletlen fával fűtsünk, lehetőleg keményfával. Ilyen a bükk, 
a tölgy, az akác és a gyertyán. A puhafák, így például a fenyőfa és a 
gyümölcsfák fűtőértéke alacsony, ráadásul a tüzelőberendezést 
és a kéményt is károsítják. A különböző kezelt faanyagok (festett 
vagy lakkozott fa, bútorlap, laminált padló, OSB stb.) égetése pedig 
nemcsak veszélyes, de illegális is. 

●   Mire figyeljünk begyújtáskor?
A fa akkor tud hatékonyan égni, ha megvalósul a tökéletes égés, mivel 
a hőenergia háromnegyede az elbomló fából képződő fagáz elégéséből 
származik. Ehhez két dologra van szükség: megfelelő hőmérsékletre (kb. 
350-400 °C) és megfelelő mennyiségű oxigénre. 
» Ezért a nagy hasábokat keresztbe vagy hosszában helyezzük el alulra 
fektetve vagy hátra állítva. Ügyeljünk arra, hogy a hasábok között néhány 
cm távolság maradjon. 
» Ezekre a nagyobb hasábokra helyezzük a vékonyabb gyújtós ágakat. Ez 
lehetőleg 2-3 cm átmérőjű fenyőágakból álljon, amelyeket keresztben és 
hosszában helyezzünk el, közéjük tegyük a gyújtóst.

Ahhoz, hogy a tűztérben megfelelő mennyiségű oxigén legyen, a 
manuálisan szabályozható berendezéseknél a következőképpen járjunk 
el: 
1.  Begyújtásnál teljesen nyissuk ki a kályhaajtót vagy a kandalló esetében 

a huzatszabályzót, és ezt hagyjuk is így, amíg a tűznek látható lángja 
van. Az égés akkor jó, hogyha kékes színű a láng. 

2.  Igen, fontos: A tűz felülről lefelé kezdjen el terjedni, így szinte 
teljesen füstmentes
Mindig így kell begyújtani, alulról lehetőleg ne próbáljuk meggyújtani 
a rakást. Olyankor ugyanis az induló láng az összes berakott hasábfán 
végigfut és közben nem tud felmelegedni, így sokkal később éri 
el a környezetkímélő, jó hatásfokú égéshez szükséges, magas 
hőmérsékletet. Ezen kívül a lassabb indulás után majdnem egyszerre 
bomlik az összes hasábfa, és a keletkező nagyon nagy mennyiségű 
fagáz nem kap elegendő égéslevegőt.

3.  Üzemmeleg állapotban pedig annyira legyen nyitva a szellőző, hogy 
a parázs folyamatos izzásban legyen. Azon készülékek esetében, ahol 
van primer és szekunder levegőnyílás, begyújtáskor előbbit teljesen, 
utóbbit félig hagyjuk nyitva, majd üzemmeleg állapot elérése után a 
primert csak résnyire, a szekundert pedig annyira, hogy kialakuljon a 
lilás narancssárga homogén lángkép. 

●   Hirtelen elégő tüzelőanyagot (fenyőfa tűlevél, gyaluforgács, dióhéj 
stb.) használni a túlfűtés elkerülése miatt nem szabad.

●   Ugyanez igaz a színes, fényes (LVC papírra nyomott) reklám újságokra 
is, mert elégetésükkor a bennük található, mérgező vegyületek a 
levegőbe és a hamuba kerülnek, szennyezik a környezetet, közvetlenül 
károsítják saját és családunk egészségét. Ráadásul a tüzelőberendezést 
is károsítják!

TakarékOKOSság  
Ábrahám Móni

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
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Honlap: www.kispatakovoda.hu

Egy hónapnyi intenzív munka, után hívott 
meg minket egy teázós, beszélgetős 
„gyógypedagógiai nassolásra" Fodor Klári, 
óvodánk új gyógypedagógusa. A találkozó 
hangulatát megadta a Klári által előkészített 
gőzölgő tea, és nassolni való, ami kellemes, 
oldott hangulatot kölcsönzött, az egyébként 
nagyon is komoly, a gyerekek fejlődését 
szolgáló tapasztalatcseréhez.
A kicsit több, mint egy hónap együtt 
töltött idő alatt, barátságos, halk szavú, a 
gyerekekkel könnyen kapcsolatot teremtő, 
figyelmes, munkáját alaposan végző, fiatal 
gyógypedagógus kollégával ismerkedhettünk 
meg, aki még ráadásul gyakorló óvónő 
volt éveken át, és akinek a visszajelzés, 

azaz a reflexió is fontos, – ahogy nekünk, 
óvodapedagógusoknak is az –, hiszen ebből 
tud szakmailag, emberileg is fejlődni.
Egymást kiegészítve fogalmaztuk meg 
gondolatainkat Klári kérdésére, ami így szólt, 
mi a véleményünk a segítő munkáját illetően. 
Mi, óvodapedagógusok egymásba öltöttük 
gondolatainkat, hogy mennyire nagy segítséget 
jelent szakemberrel dolgozni, aki a saját 
tapasztalatát nap, mint nap megosztja velünk, 
és akinek feltehetjük kérdéseinket, és segítséget 
kaphatunk felmerülő problémák esetén. 
Támogatást kaphatunk bizonytalan, nehéz 
helyzetben, és bátran vállalhatjuk, hogy mi 
óvodapedagógusok is elbizonytalanodhatunk, 
de segítséget kérhetünk és kaphatunk, és így 

egymás munkáját kiegészítve egy emberként 
működhetünk együtt, mivel azonos a célunk: a 
gyermekek fejlődésének elősegítése.
Az integráció jelentése a sajátos nevelési igényű, 
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyerekek számára egy 
nagyszerű, de korántsem varázsütésre teljesülő 
lehetőség. Az óvodapedagógusi munkánk 
során, sok odafigyelést, folyamatos, és rugalmas 
alkalmazkodást igénylő feladat, miközben egy 
komoly háttérmunkát igénylő, egymásra épülő 
rendszer is mind fizikai, mind pszichikai, mind 
irodai munka terén.
Ezért vagyunk hálásak minden együttműködő, 
segítő, bátorító gondolatért, tapasztaltért, és 
hogy már egy hónap után is elmondhatjuk, 
hogy jó érzés volt, hogy fél szavakból is 
megértettük egymást jó, hogy téged is minden 
új és régi kollégával együtt üdvözölhetünk 
óvodánkban, Klári!

Integráció friss szemmel – „gyógypedagógiai nassolás”

Bagladi Ágnes óvodapedagógus mesél a Kispatak Óvoda új gyógypedagógus kollégájáról és a 
közös gondolkodás kezdő lépéseiről.

Október 4-én az Állatok Világnapját ünnepeljük. 
Célja, hogy az állatok és az emberek közötti 
barátságot, együttélést erősítse és felhívja 
a figyelmet a vadon élő veszélyeztetett 
fajok megóvására. Az óvodánkba érkező 
gyermekeket, mint ahogyan a Pedagógiai 
Programunk is megfogalmazza „A Természet 
útján – természetes neveléssel”, a természet 
szeretetére és tiszteletére neveljük. Ennek 

megfelelően fontosnak tartjuk, hogy 
megismerjék az állatokat és szokásaikat, 
főleg a környezetünkben élőkét. Nevünkhöz 
hűen a Mókusok szeretnek a szabadban 
játszani, szaladgálni és a környező erdőinkben 
kirándulni. Kincseket gyűjtögetni és meglesni 
az állatokat. 
Az Állatok Világnapja alkalmából Ádám bácsi 
– a Budakeszi Vadaspark munkatársa – elhozta 

a Vadasparkot az óvodánkba, és izgalmas 
előadással varázsolta el a Mókusokat. Igaz, a 
Mókusok nagyon kíváncsi állatok, ezért úgy 
döntöttünk, hogy útra kerekedünk és a saját 
szemeinkkel is megnézzük mindazt, amiről 
Ádám bácsi mesélt nekünk. Így egy napsütéses 
reggelen hátizsákjainkat megtöltöttük finom- 
ságokkal, buszra szálltunk és még sem álltunk 
a Budakeszi Vadasparkig. Mivel a buszunkon 
akadt pár szabad hely, ezért elhívtuk a Katica 
csoport nagycsoportos gyerkőceit és Éva 
nénit tartsanak velünk. Boldogan csatlakoztak 
hozzánk és gyerek kacagástól hangosan 
érkeztünk a Vadasparkhoz. Parkhoz érve 
több meglepetés ért minket. Mivel már régen 
voltunk, sok újdonság és változás várt ránk. 
Izgatottan sétáltunk a parkban, minden állatot 
megnéztünk. A kis vadmalacok békésen 
szunyókáltak a napon, a hiúz büszkén ült a 
trónján és az aranysakál vidáman nevetgélt. 
A legtöbb időt a mókusoknál töltöttük, akik 
mindenféle bonyolult tornamutatványokkal 
kápráztattak el minket. Siettünk a medvéhez, 
mert éppen csemegével etette a gondozója, 
de sajnos szomorúan kellett otthagynunk, 
mert olyan sokan álltak előttünk, hogy nem 
tudtuk megnézni. A hosszú séta után a fák 
alatt csak egy rövid frissítő pihenőre volt 
időnk, ahol elfogyasztottuk a finomságokat a 
hátizsákunkból.
A parkban töltöttt pár óra nagyon hamar eltelt 
és már csak a buszon vettük észre mennyire 
elfáradtunk, de ezt senki sem bánta hiszen 
élményekkel teli napot tudhattunk magunk 
mögött. Az óvodában finom ebéd várt 
minket és mindenki megpihenhetett a meleg 
ágyacskájába.

Állatok Világnapja a Mókus csoportban 
Papp-Dadai Laura a Mókus csoport óvodapedagógusa
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A Szent Mihály-napi vásár és mulatság egy 
nagyon különleges nap a Kispatak Óvoda 
életében. Ezen a napon mutatta meg magát 
igazán az az erős szülői összetartás, ami a Dózsa 
György utcai Berkenye tagóvodában jelen 
van. Ezen a napon érezhette minden szülő, 

kisgyerek és óvónéni, hogy milyen összetartó 
közösség részese lehet. Mi szülők azonnal 
aktivizáltuk magunkat, hogy segítve ovinkat 
egy nemes cél érdekében, részt vehessünk a 
vásár létrejöttében. Ki élelmiszer adománnyal 
a finom lángoshoz, paprikás krumplihoz, ki az 
ételek elkészítésében segédkezett, ki pedig a 
portékák árusításában vett részt. 
A vásárra készülve szorgalmas anyukák és 
apukák készítettek felbecsülhetetlen értékű 
alkotásokat. Rengeteg gyönyörű, kézzel 
készített portéka került eladásra, azzal a nemes 
céllal, hogy kisgyerkőceinknek egy új kinti játék 
kerülhessen megvásárlásra. 
Az udvaron boldog, vidám gyerekek 
futkároztak, játszottak a vásár ideje alatt, a 
szülők a heti munkát kipihenve, egy finom 
vacsora elfogyasztása mellett beszélgettek.

Látva ennek a páratlan összetartásnak az erejét, 
reméljük, több ilyen eseménynek lehetünk még 
részesei.

Mihály napi vásár a Kispatak ovi 
Berkenye tagóvodájában

Egy „boldog kislány anyukájának” írását 
olvashatják a következőkben

Idén a Nyuszi csoport kapta azt a megtisztelő 
feladatot, hogy az Idősek világnapja alkalmából 
megrendezett műsoron fellépjünk.
Izgalommal kezdtük összeállítani a kis 
műsorunkat, majd lelkesen próbáltunk a 
gyerekekkel.
Kíváncsian vártuk, hogy milyen érzés lesz 

a színpadon fellépnünk 
együtt. Izgultunk és re- 
méltük, hogy sikerül a 
műsorral örömet okozni a 
jelenlévőknek.
Jól éreztük magunkat, a 
gyerekeknek nem okozott 
problémát sem a színpad 
sem az összegyűltek 
sokasága. Nagyon örültünk, 
hogy láthattuk az idősek 
szemében a csillogást.
Kívánunk további jó 
egészséget!

Idősek  
köszöntése
Talpasné Kiss Csillag óvodapedagógus

Augusztus utolsó hetében játékra hívtuk a 
családokat, amelynek célja az ismerkedés és 
az újonnan érkező családok befogadása volt, 
de a kiteljesedést a Mobilitás héthez társított 

újrahasznosított anyagokból készült járművek 
kiállítása határozta meg.
Minden évben örömmel csatlakozunk a 
Mobilitás hét rendezvényeihez, a sok színes 

programhoz, éppen ezért csoport szinten is 
olyan tevékenységeket tervezünk, amelyek 
segítségével gyermekeinkben elmélyíthetjük 
a gondolatot, hogy mennyire fontos az, amit 
közösen teszünk környezetünk megóvása 
érdekében. A kézműves tevékenységekhez 
újrahasznosítható anyagokat kínálunk, a 
fejlesztő játékokat is ennek tükrében készítjük 
el és sétáink során sokat beszélünk a természet 
adta környezetünk szépségeiről.
Projektünket kiállítással zártuk, amelyen 
a családok közös alkotásait mutattuk be a 
Kaszáló utcai csoportok számára. Igazán kreatív 
csodákat láthattak a résztvevők, többféle 
kivitelben jelent meg a hercegnők hintója, a 
gőzmozdonyok, a busz, a tutaj és a kishajók, 
az űrhajók és az elektromos fogkefe által 
meghajtott repülőgépek, valamint a helikopter 
és az autók is. Éppen ezért a köszönetnyilvánítás 
sem maradt el részükről, cserében énekeltek, 
verset mondtak és csodaszép furulya előadással 
értékelték a munkánkat. A „Kipikopikkal” 
már tervezzük a következő közös alkotás 
időpontját, bízunk benne, hogy ugyanilyen 
lelkesedéssel vesznek részt családjaink a projekt 
megvalósulásában.
„Sok mindent tehetünk azért, hogy segítsünk 
gondját viselni a bolygónak, ez azzal a 
gondolattal kezdődik, hogy ezt meg kellene 
tennünk.” (L. Ron Hubbard)

Együtt gondolkodás  
az újrahasznosítás jegyében

A Geszetenyefa csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való együttműködésre, 
együttnevelésre, ezért a nevelési év során több olyan projektet tervezünk, amelyet a szülőkkel 
közösen valósítunk meg. 

Farkas Erika, óvodapedagógus – Gesztenyefa csoport
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A hét folyamán már ismerkedtünk a játékok 
alapját nyújtó történettel, A csillagszemű 
juhásszal. A csillagszemű juhásszal, aki mindig 
hű önmagához, az adott szavához és bátran 
legyőzi a tíz, vagy akár a száz halált is. Azonban 
nem rohan meggondolatlanul a vesztébe, 
hanem megfontoltan és állhatatosan halad az 
úton, melynek a végén ott várja a királylány 

és vele együtt a királyság és a nép szeretete, a 
tengernyi jó tulajdonság gyümölcseként.
Ezzel, a mindenki számára kedves hőssel a 
szívünkben jártuk végig a nyolc állomásból 
álló meseösvényt. Tereltünk fakanállal 
birkákat, gyűjtöttünk lehullott csillagokat 
a harmatos fűben, nesztelenül keltünk át a 
hídon, nehogy felébresszük a fehér medvét, 
körtét gyűjtöttünk az óriási sündisznóknak, 
gyémántvárat építettünk, ezüsterdőt vará- 
zsoltunk és még számtalan veszélyes 
próbatételt álltunk ki a Faluház udvarán, mire 
vidámságban fürödve megérkeztünk a „mese 
terembe”, ahol újra megmerítkezhettünk a 
történetben, felelevenítve az átélt élményeket. 
Itt elcsendesedve, ámulattal hallgattuk Böbe 
néni furulyaszóval kísért előadását. Testünk 
megpihent, lelkünk kivirágzott. 
Hogy ne térjünk haza üres kézzel, a kiállt 
próbákért jutalmul pattogatott kukoricát, 
kaptunk, melyet habzsolva ettünk meg az ebéd 
után, jókat kacagva, beszélgetve a délelőtt 
eseményeiről.
Kaptunk még egy feladatot is, mégpedig, 
hogy méltóképpen kidíszítsük a csillagszemű 
hatalmas subáját. Azt a subát, mely a száz 
halálból megmentette a juhászt. Mivel a 
Magyar Festészet napja éppen csak egy 
arasznyival lemaradva követi a népmese 
napját, hát egymásba folytak át. Október 18-
án délután csoportunk apraja-nagyja szülőkkel 

közösen alkotta meg a suba kacskaringós, 
színpompás mintázatát. Méghozzá nem is 
akármilyen festékekkel, hanem a családok által 
otthon készített illatos, ehető alapanyagokkal. 
Volt ott cincérkék, málnapiros, rózsaillatú, 
meg levendula, mentaszínű és joghurtos... és 
sorolhatnám még hosszasan.
Az élményekkel teli délelőtt méltó 
megkoronázása és lezárása volt ez a közös 
alkotás. Köszönjük mindenkinek és nagyon 
várjuk, hogy jövőre milyen mesében 
lubickolhatunk!
Köszönjük a pályázati támogatást! 
Projekt címe: Ökológiai szemléletformálás, 
egészséges életmódra ösztönzés és 
közösségalakítás a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda kapuin belül, és azon túl.
Pályázati azonosító: 
NEAG-KP-1-2022/5-000434

Meseösvény 
Karczevicz Dóra a Tengelice csoport óvoda- 
pedagógusa ír a „mesék útjáról”, melyre 
jó pár éve nem léphettek rá az ovisok. 
Idén azonban a Magyar Népmese napján, 
Benedek Elek, Elek apó születésnapján, a 
szikrázó napsütésben újra nekivághattak a 
csoportok a meseösvénynek.

A Magyar Népmese napján immár hagyománnyá vált, hogy a Nagykovácsi 
Általános Iskola alsós kisdiákjai felkerekednek – akár csak a vándorútra induló 
mesehősök – és megérkeznek hozzánk az óvodába. Láthatatlan tarisznyájukból 
előkerülnek a könyvek, melyek a csodát rejtik, s melyet ők elevenítenek meg az 
olvasni nem tudó ovis apróságoknak. 

Kedves mesemondó Iskolások! Köszönjük nektek, hogy soha nem feledkeztek 
meg a kicsikről és minden évben elhozzátok nekik a mesék varázsát!

Köszönjük a tanítóknak a felkészítést és a „vándorúton” való kísérést.

Mesemondó iskolások

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
GYÖNGYÖSPATÁRA ÉS BODASZŐLŐRE

TISZTA RUHANEMŰT, CIPŐT, JÁTÉKOT,  
TARTÓS ÉLELMISZERT, MOSÓSZERT,  

TISZTÁLKODÓ SZEREKET, TAKARÓKAT GYŰJTÜNK  
A GYÖNGYÖSPATAI ÉS A BODASZŐLŐI  

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁBA JÁRÓ GYEREKEK  
ÉS CSALÁDJAIK SZÁMÁRA

A FELAJÁNLÁSOKAT 
DECEMBER 9-IG 

VÁRJUK A KASZÁLÓ UTCAI ÓVODAÉPÜLETBE.

Az adományokat december 13-án szállítjuk a két településre.
A szállítást Nagykovácsi Önkormányzata támogatja.

FOGJUNK ÖSSZE 
A GYÖNGYÖSPATAI ÉS A BODASZŐLŐI

GYEREKEKÉRT, CSALÁDOKÉRT!

Mi, Nagykovácsiak oly sokszor megmutattuk tenni akarásunk!
Mert tudjuk, ahol kapják, ott ezerszer nehezebb lett 

minden nap, minden órája, minden perce.

Kedves Nagykovácsiak!
Örökzöldeket gyűjtünk a templom tér adventi díszítéséhez

Ehhez kérünk mindenkit, aki örömmel ajándékozna kertjéből  
ehhez a munkához 

fenyő, tuja, borostyán, mahónia, babér ágakat, tobozokat,  
bogyós gallyakat, értesítsen minket. Sok-sok alapanyagra lenne  

szükség, ezért a legkisebb mennyiség is fontos.
Kérjük, ha nekünk szánja, a legszebb ágakat most ne rakja ki  

az ingyenes zöldhulladék elszállításra, hanem tegye félre  
és mi biztosan érkezni fogunk!

November 24-én, csütörtökön délelőtt a Natü Kft.  
munkatársainak segítségével, gépkocsival fogjuk összegyűjteni  

a kapuk elé kikészített adomány örökzöldeket, melyeket felhasználunk 
majd a dekoráláshoz. Kérjük, hogy az alábbi telefonszámokon  

értesítsenek bennünket, milyen címre menjünk az ágakért.
Farkas Irén: 06 30/231-11-77  

(Nagykovácsi Kreatív Hobby bolt tulajdonosa)
Karczewicz Ágnes: 06 20/ 344-40-01 (Tengelice csoport óvó nénije)

Szabó Orsolya: 06 20/ 369-20-96  
(Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetője)

Kispatak Óvoda 06/26 355-607
Nagyon köszönjük hozzájárulásukat munkánkhoz.

Köszönettel a segítségért
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Végzős diákjaink, a 8.a és 8.b tanulói ad- 
ták elő a gyásznapi megemlékezést. A mű- 
sorban nagyon sokan, harmincketten sze- 
repeltek, és még ennél is többen vettek 
volna részt szívesen. Megható, hogy ennyien 
jelentkeztek. Tizenhárom fiú az aradi vér- 
tanúkat, tizenhárom lány az özvegyeiket 
alakította, míg a többiek szavaltak vagy 
narrálták az eseményeket. 
Felkészítő tanár: Östör Katalin
Díszlet: Dutkainé Bödő Gabriella
Hangosítás: Görgényi Gábor
Részlet az ünnepi műsorból:
Október 6-a. Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc vérbefojtásának gyásznapja. 
Emlékezzünk az aradi vértanúkra, arra 
tizenhárom magyar honvédtisztre, akiket 
a szabadságharc leverése után Aradon 
kivégeztek! És emlékezzünk mindazokra, akik 
az életüket adták azért, ahogy most élhetünk!
Képzeljük el, milyen lehetett az élet ’48 előtt! 
Ekkor a magyarok nem dönthettek szabadon 
szinte semmiben. Nem tehettek meg bármit, 
nem írhattak le bármit. Csak azt, amit Bécsből a 
császár engedett és akart. 
Olyan lehetett, mintha rabok lennénk a saját 
hazánkban...
De 1848-ban kitört a forradalom. Dicsőséges 
időszak vette kezdetét. Az ország minden tagja 

összefogott – akik addig civakodtak, most 
együtt ragadtak fegyvert az elnyomó császári 
csapatok ellen. Csodálatos lehetett, ahogy 
együtt vonul a nép, és mindenki mindenkinek 
a bajtársa.
Igen, csak azután jött az új, fiatal Habsburg 
császár, az alig 19 éves Ferenc József. 
Kijelentette, hogy mivel a magyarok fegyvert 
fogtak ellene, azokat nem illeti meg semmilyen 
jog, semminemű szabadság, majd ideküldte a 
hadseregét.
A magyar katonák sokáig hősiesen harcoltak. 
Nemesek, parasztok, mindenki. De a császár az 
orosz cártól kért segítséget, és a magyaroknak 
nem maradt esélyük ekkora seregek előtt. 
A magyar honvédsereg 1849. augusztus 13-
án délután 3 órakor a mai Románia területén 
található Arad megyei Világos közelében Gör- 
gei Artúr honvédtábornok vezetésével letette a 
fegyvert I. Miklós cár orosz csapatai előtt. 
Az, hogy a magyarok az oroszoknak, és nem a 
Habsburg elnyomóknak adták meg magukat, 
mélyen sértette az osztrákok büszkeségét. 
Ha ugyanis a magyarok közvetlenül nekik adták 
volna meg magukat, annak az lett volna az 
üzenete, hogy a szabadságharc megbukott. 
Így viszont a fegyverletétel azt üzente, hogy 
két nagyhatalom túlerejével szemben nem 
folytatódhatott tovább a harc.

Véres megtorlás vette 
kezdetét. Az ifjú Ferenc 
József így rendelkezett: 
„sok fejnek kell lehullania, 
mint a kiemelkedő mák- 
fejeknek, ha az ember 
fölöttük ellovagol.” 
Szabad kezet adott a 
féktelen vérengzéséről és  
kegyetlenségéről híres Hay- 
naunak. Rengetegen mene- 
kültek külföldre, bujdostak 
vidéken, raboskodtak lánc- 
ra verve sötét börtönökben. 

Az aradi haditörvényszék elé állított magyar 
tisztek halálos ítéletéről már a tárgyalásuk előtt 
döntöttek. Bármit mondhattak volna, már előre 
eldöntötték, hogy vétkesek. 
Haynau ragaszkodott hozzá, hogy nemzeti 
hőseink olyan halálbüntetést kapjanak, amit 
akkoriban a bűnözőknek adtak: kötél általi 
halált. 
Még az osztrák bírák közt is volt, akikben 
felháborodást keltett mindez, és az aradi 
tizenhármakból négynek méltóbb halálnemet, 
lőpor és golyó általi halált sikerül kiharcolniuk.
Aradon további három honvédtisztet végeztek 
ki: Ormai Norbert és Kazinczy Lajos honvéd 
ezredeseket (utóbbi a nyelvújító Kazinczy 
Ferenc fia) és Ludwig Hauk alezredest. Lenkey 
János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi 
várbörtönben halt meg; őt azért nem végezték 
ki, mert a börtönben megtébolyodott.
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt is 
halálra ítélték Pesten, annak ellenére, hogy 
maga a haditörvényszék sem találta vétkesnek. 
Haynau az ő esetében is ragaszkodott volna 
a legmegalázóbb kivégzési módhoz, az 
akasztáshoz. Végül mégis főbe lőtték. Nem 
hagyta, hogy bekössék a szemét, és maga 
vezényelt tüzet: „Rajta, vadászok! Éljen 
a haza!” Kivégzésének színhelyén, ma a 
Batthyány-örökmécses áll.
Elrettentésül a kivégzést követendően a 
vértanúk holttesteit közszemlére tették ki. 
Tömegek látogattak el a helyszínre, és közösen 
imádkoztak a hősökért.

„Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
Híres-neves magyar hősök temetője.
Teremjenek határidon vérvirágok,
Felejthetetlen legyen az ő halálok.”

„Kik érted haltak, szent Világszabadság!”
Östör Katalin A humán munkaközösség vezetője

Yehudi Menuhin világhírű amerikai 
hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO 
Nemzetközi Tanácsának határozata alapján 
1975 óta ünneplik meg világszerte a zene 
világnapját október 1-jén.
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut 
és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei 
eseményt ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak 
koncerteken, rádióműsorokban szólalnának 
meg régi és főként mai művek, hanem 
spontán megnyilvánulásként utcákon és 
tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, 
jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb 
előadói.” – mondta el Menuhin.
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy 
ezen a napon a főtéren együtt énekelünk. Ha 

megkérdeznek valakit, 
milyen magyar népdalokat 
ismer, biztosan köztük 
lesz a legismertebb, 
leggyakrabban énekelt dal, 
a Tavaszi szél vizet áraszt 
című moldvai népdal. 
Veress Sándor nép- 
zenegyűjtő, Bartók Béla 
tanítványa, Kodály Zoltán 
későbbi munkatársa 1930- 
ban – több, mint száz 
évvel ezelőtt eljutott Bog- 
dánfalvára, a kis moldvai 
csángó faluba, ahol magyar 
iskola is működött, és rátalált népzenénk egyik 
– ha nem a legnagyobb – kincsére, erre a szép 
dalra. Ezért esett a választásunk erre a dalra, 
amit a főtéren közel 500 gyermek énekelt el 
együtt.

Ezután az alsó és felső tagozat külön-külön 
is énekelt egy moldvai és egy hajdúsági 
népdalt a 2.c, 2.d és 6.c osztály előéneklésével. 
Köszönjük az énekeket betanító pedagógusok 
közreműködését!

A zene világnapja 
Kuti Tünde 2.c osztályfőnöke
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„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a 
félelem.”

(Bibó István)
Ebben az évben ismét részt vettem az október 
23-ai műsor elkészítésében. Nagyon izgalmas 
feladat volt a 6. a osztályosokat végigvezetni 
a próbafolyamaton. Ilyenkor mindig meg kell 

velük ismertetni az eseményeket, szereplőket, 
lehetőséghez képest megértetni az akkor zajló 
folyamatokat és mindenképpen az érzelmeikre 
hatni. A műsor összeállítása után következhet 
a szereplőválogatás és a szereposztás, majd 
megkezdődik a próbák sora. Ez egy hosszú, sok 
figyelmet és türelmet igénylő időszak. Az egész 

osztály részt vett benne, ki-ki tehetségéhez, 
vérmérsékletéhez mérten. Lelkesen gyűjtötték 
össze otthon a kellékeket, ruhadarabokat. Sok-
sok órát töltöttek a szövegek megtanulásával, 
begyakorlásával. Fontos volt segíteni őket a 
lámpalázuk legyőzésében is. Azt gondolom 
megérte a fáradtságot! Ügyesen játszottak, 
szépen mondták a szövegeiket, bátran 
énekeltek és közben az osztályközösség is 
formálódott.
Köszönöm a közös munkát Smetana Erikának, 
Konczné Horváth Ritának és Dutkainé Bödő 
Gabriellának. A kórusban közreműködtek a 7. a 
és 6. b osztály tanulói is.

Október 23. 
Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire

Hanula Krisztina Osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Az október 23-i iskolai ünnepség előtt 
szomorúan gondoltunk arra, hogy Trencsényi 
Laci bácsi széke üresen fog maradni. Az ’56-os 
Corvin közi szabadságharcos nyáron elment 
bajtársai után. 
Az elmúlt években számos közös emlékezésre 
jött el az iskolába, vagy tartott Janikával – Varga 
Jánossal – közösen rendhagyó történelemórát 
a gyerekeknek. De abban a megtiszteltetésben 
is részesülhettünk, hogy meghívta iskolánk 
diákjait a Corvin moziba, hogy ők adják a 
műsort a veteránoknak.
Sajnos megszakadt ez a hagyomány. Ezért 
határoztunk úgy, hogy ezután évről évre a 
felsős osztályok képviselőivel kilátogatunk a 
sírjához egy főhajtásra. Az ünnepélyt követően 
kisétáltunk a temetőbe, ahol Fehér Imre 
igazgató úr felidézte Laci bácsi alakját, majd 
Jobbágy Károly A rádió mellett című verse 
után közösen elmondtuk a Miatyánkot, végül 
elhelyeztük az osztályok virágaiból készült 
csokrot. 

Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ismerhettük 
Laci bácsit.

Rólunk beszélnek minden nyelven,
sikong az éter és csodál:
„Dávid harcol Góliát ellen.”
Népmilliók aggódva nézik,
hányan indulnak halni még?
S küldi a nép ifjú vitézit.
Fiatalok, még alig éltek
s füttyögő golyók hangja közt
támadnak neki a pribéknek.
Nem akartunk híresek lenni,
ilyen áron meg semmiképp,
hisz’ bánatunk már végtelennyi,
de nekünk mindig az jutott,
hogy a világ minket csodáljon,
s fiaink kapják a golyót.
Kint ágyú szól, gyors lövés pattan,
a falról Petőfi figyel,
ahogy járkálok egymagamban.

Így járkált ő is átkozódva
„Európa újra csendes...” Ó!
csak minket húz a sors karóba,
csak miket öl száz év után is
ugyanaz, aki hajdan ölt,
hogy hányan hullunk? – sose számít.
Mások csodálják bátorságunk
mi meg naponta meghalunk,
dzsida, s golyó veri át hátunk,
de megmutatjuk a világnak,
hogy mikor mindenki lapul
s csak a rádiók kiabálnak,
mint akinek már mindenképpen
minden mindegy, hát Életet
adunk Szabadságért cserébe.
És ha a Sors minket így büntet,
mert hogy tűrtünk tíz éven át,
felmutatjuk véres fejünket,
s tudjuk, hogy mindent megbocsát.

ÜRESEN MARADT EGY SZÉK
Bárány Judit
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Kisteleki Gergely hivatásos solymász fogadta 
el a meghívásunkat az Állatok Világnapja 
alkalmából. Gergőről azt is érdemes tudni, 
hogy kisgyermek kora óta a ragadozó 
madarak szerelmese, 12 éve járja az országot 
Nyíregyházától Sopronig, hogy a fiatalság 
minél korábban közelebb kerülhessen a 
természethez. Nyaranta 10 éve Kulturális 
rendezvényeken vesz részt és tart bemutatókat, 
valamint solymász táborokat szervez immár 8 
éve. Önkéntesként a Hortobágyi Madárkórház 
külsős munkatársa, számtalan védett madár 
köszönheti az ő gondoskodásának az életét. 

2020-ban megkapta az év kiváló szakembere 
díjat. 
Iskolánkban a harmadik és a negyedik 
évfolyamnak tartott előadást. Elhozta 
a huszonhárom madara közül Kojotot, 
Verát(Harris- ölyvek) és Banyát(bagoly). A 
bemutató délelőtt 10 órakor kezdődött, ahol 
két osztály vett részt egy órás előadáson a 
madarakról. 
Megtudhattuk a ragadozó-héjákról, hogy a 
levegő farkasai és csapatban vadásznak, nem 
pedig párban, vagy magányosan. Megtudtuk, 

hogy David Attenborough a 
levegő farkasainak hívja őket, 
valamint, hogy egyikőjük 
Gergőt választotta párjának, 
mely náluk az életük végéig tart, 
mert csak egyszer választanak 
párt maguknak. Megtudhattuk, 
hogy kikelti a libatojást is, 
bár némi komplikációt jelent, 
mikor a kisliba torkán le akarja 
nyomni a nyuszihúst, vagy 
mikor, a fészekelhagyó libuskát 
alig tudja visszaterelni, hogy 
nevelgethesse. 
Hallhattunk történetet Zsiványról 
a hollóról, aki a madarak közt 
a legnagyobb intelligenciával 
rendelkezik és előszeretettel 

lop mindenkitől élelmet (például az elhagyott 
Börzsönyi területen valamely turistától egy 
zacskó bontatlan chipset, vagy egy nagy 
bemutató közben pár szendvicset a közeli 
büféstől, de előszeretettel veszi ki Gergő 
zsebéből a túrórudit s ossza meg Gergővel, 
míg a többit egy rejtekhelyen elássa és még 
levelekkel be is takargatja. Azt is megtudtuk, 
hogy fantasztikus hangutánzó és emberi 
nyelven leutánozza teljesen ugyanazzal a 
hangszínnel az emberi beszédet, jelen esetben 
Gergőét, s ezáltal néha kellemetlen helyzetbe 
hozza őt például, mikor a szomszédasszony azt 
hiszi Gergő köszönt „Hello Baby”- felkiáltással 
neki, mikor találkoztak. 
12-kor kivonultunk a kondipark melletti nagy 
térre, ahol Vera bemutatta repülési tudomá- 
nyát. Szállt a gyermekek felett, között, köz- 
vetlenül a fejüknél, bár volt mikor megpróbálták 
a varjak elijeszteni, de Verát ez nem érdekelte. 
Egy-egy szerencsés gyermek reptethette is 
a madarat, azaz visszaereszkedett a kezére a 
kesztyűben. A nap zárásaként még egy kicsit 
körbe ülték Gergőt, ahol újabb érdekességekről 
beszélgettek, miközben Vera Gergő térdén 
pihent. 
Nehéz szavakba foglalni az élményt, melyet 
a gyermekek átéltek e napon, ám bizton 
állíthatom, hogy egy kicsit közelebb kerültek az 
élővilág teremtményeihez. Reményeink szerint 
bemutatók ezzel még nem értek véget, mert 
tán Márton nap környékén újra meglátogat 
minket.

Solymász az Állatok Világnapján
Docsa Katalin

Október 15-én iskolánk megtelt segítő 
szülőkkel, akik saját szakmájukról tartottak 
előadást, foglalkozást a gyerekeknek. Volt 
kosárfonó, méhész és fogászati bemutató.  

A diákok belepillanthattak az asztalos, a pilóta, 
a pszichológus, az építési vállalkozó, és a 
matematikus munkájába. 
Voltak, akik a Fővárosi Állatkertben 

kipróbálhatták az állatgondozói 
feladatokat, vagy a Baleseti 
Központban megismerhették 
az orvosok, a dietetikusok, a 
gyógytornászok munkáját, 
vagy a Nagykovácsi Készenléti 
Szolgálatnál beleleshettek a 
tűzoltók, a mentők és a rendőrség 
munkájába.
Köszönjük szépen a szülők 
támogatását e nagyon hasznos 
és élménydús nap kapcsán!

Pályaorientációs nap
Kuszál-Gombos Adrienn intézményvezető-helyettes

A Nagykovácsi Általános Iskola idén is részt 
vett az ENSZ által 2015 szeptemberében 
indított „Project Everyone” kampányban. A 
kezdeményezés a Világ Legnagyobb Tanórája 
keretében a 17 újonnan megfogalmazott Glo- 
bális Célt szeretne megismertetni a gyerekekkel. 
A program kapcsolódott a 2022. szeptember 
18. és október 6. között megrendezett Európai 
Fenntarthatósági Hét. Az eseménysorozat célja 

a fenntartható fejlődés, a fenntarthatósági 
célok népszerűsítése a társadalom széles körű 
bevonásával.  
A tanórák kiemelt témáihoz a szakértők 
különböző óravázlatokat és kiegészítő 
oktatási segédanyagokat készítettek. Ezek 
felhasználásával mi is érdekes, figyelemfelkeltő 
órákat tarthattunk, kis videófilmekkel, fotókkal, 
mesékkel színesítve. Minél előbb ismerik meg 
utódaink Földünk gondjait, annál hamarabb 
tudnak megoldást találni rá, ha nekünk már 
nem is, talán nekik még sikerül. 
„Mikor rádöbbenünk ökoszisztéma-pusztítá- 
sunk és az emberi élethez szükséges erőforrások 

telhetetlen fogyasztásának esztelen voltára, 
készek leszünk megváltoztatni viselkedésünket, 
és elindulunk a fenntarthatóság útján.”

(John M. Gowdy)

ÖKOHÍREK 
Erdőszegi Klára a Zöld Munkaközösség vezetője
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A DÉLNYUGAT – PEST MEGYEI körzetben  a 6.b 
csapata: Andersen- Soós Anna, Csapai Lola, 
Golda Ferenc, Bolváry Franciska 94 csapatból 
6.  helyezést érte el. 
A 7. osztályos  csapat: Németh Tünde, 
Fábián Hunor, Somorjai Lilla, Palai Panna 63 
csapatból 4. helyezett lett. 
A 8.a osztályos csapat: Takács- Bajay Fruzsina, 
Szabadházi Petra, Rantal Sára, Mátyás 
Dóra 58 csapatból 2. helyezett lett, így ők 
TOVÁBBJUTOTTAK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE.
Nagyon büszkék vagyunk Rájuk!
A további évfolyamok legjobb eredményei:

3. évfolyam:122 csapatból
16. hely: 2000 IQ 3.a

Palai Patrik
Dykán Alex
Merjás Ilián
Nagy Szabolcs     

Felkészítő: Virág Jácint

4. évfolyam: 135 csapatból
21. hely Vuk matekozik 4.a 

Záborszky Panna
Oláh Koppány
Pannonhalmi Ábel

Felkészítő: Budai Terézia

5. évfolyam: 98 csapatból 
8. hely Nincskettőnégynélkül 5.b

Papp Csongor
Szilágyi Zsófia
Telek Johanna 
Papp Mátyás 

Felkészítő: Hont László
10. hely BMVV 5.b

Borsodi Emese
Győrffy Zalán
Kópházi Kende
Sebők Luca 

Felkészítő: Hont László
6. évfolyam: 94 csapatból 
6. hely Elromlott számológépek 6.b

Andersen-Soós Anna
Csapai Lola
Bolváry Franciska
Golda Ferenc 

Felkészítő: Zsohovszky Edit
7. évfolyam:  63 csapatból
4. hely Kőrözött körzők 7.a

Németh Tünde
Somorjai Lilla
Palai Panna
Fábián Hunor 

Felkészítő: Zsohovszky Edit
8. évfolyam: 58 csapatból
2. hely Hermelinek 8.a

Takács-Bajay Fruzsina
Szabadházi Petra
Rantal Sára
Mátyás Dóra 

Felkészítő:  Zsohovszky Edit

A Pest megye-délnyugat körzet tanári fődíját 
a 2022/2023. tanévben Zsohovszky Edit tanár- 
nő kapta. A tanári fődíj odaítélésekor a felkészítő 
tanár versenyző diákjainak nagy számát és azok 
eredményességét vették figyelembe.
Köszönjük a rengeteg munkát, támogatást a 
szülőknek, felkészítő tanároknak.
Felkészítő tanárok:
3. évfolyam: Virág Jácint, Görtlerné Kocsis 
Andrea, Vácziné Gondár Gyöngyvér, Kőszegi-
Kovács Noémi
4. évfolyam: Budai Terézia, Erdőszegi Klára, Ber- 
talanné Boros Kinga, Telekné Horváth Cecília 
Felső tagozat: Hont László, Smetana Erika,  
Eperjesi Tamás, Zsohovszky Edit

Bolyai Matematika Csapatverseny 
Zsohovszky Edit Reál Munkaközösség-vezető

2022. október 14-én iskolánkból 35 csapat (135 tanuló) vett részt a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen. A járvány utáni változások egyike megmaradt, hogy az első forduló 
feladatsorát mindenki a saját iskolájában írhatja. Így 13 tesztfeladatot kell a csapatoknak 
megoldani, nekünk tanároknak pedig még aznap este az internetes felületre a válaszokat 
eljuttatni. A feladatok idén sem voltak könnyűek. Így is több csapatunk díjazott lett (az első 
6 csapatot jutalmazzák), jutalmukat november közepén vehetik át, az országos fordulóval 
egyidőben.

2005 tavasza óta a Magyar Olvasástársaság 
felhívása szerint szeptember 30-án, Benedek 
Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar 
népmese napját. Ekkor minden népmesét 
szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett 
tisztelettel fordul mind a magyar, mind más 
népek meséi felé. Hagyományainkhoz híven is- 
kolánk is így tett. Húsz, negyedik évfolyamos 
kisdiák látogatott el a Nagykovácsi óvodáiba, 
ahol mesét olvastak a kicsiknek. Többen, testvér, 
rokon, vagy ismerős csoportjába mentek, 
hogy ott szerezzen szeretetteli élményt a 
hallgatóságnak. Családias volt a hangulat. 
Néhányan már ismert mesét olvastak, ami 
a gyerekeknek még izgalmasabbá tette az 
eseményt, hisz látták, hogy a „nagyok” is hallottak 
már olyat, mint ők! Az ismétlés biztonságérzetet 
adott a piciknek, itták minden szavukat. 
Kényelmesen helyezkedtek el, hogy a hallottak 
igazán közel férkőzhessenek mindenkihez. 

Az óvodában az hagyomány, hogy találjanak 
a gyerekek egy olyan zugot maguknak, ahol 
csak ők és a mese létezik. (valaki képzeletben 
a levegőbe rajzolja vagy a szőnyegre a saját kis 
helyét, ahova más nem léphet be) így volt aznap 
is. Felajánlottak a mesélőknek egy kis fotelt, 
de ők inkább az óvodások közé kuporodtak és 
úgy olvastak. Kedvesek és figyelmesek voltak a 
picikkel.
A mesét finomságokkal teli kis aján- 
dékcsomagokkal köszönték meg az óvónénik. 
Utána a szülői fogadóban vendégül is látták a 
felolvasókat egy kis teával és süteménnyel.
Mindenkinek nagyszerű élmény volt. Hagyo- 
mányunkat jövőre is folytatni szeretnénk. 

A mese örök. A mese pedig azért örök, mert 
a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, 
addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak 
lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek 
viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és 
meg akarja hódítani, és ebben segít többek 
között a mese is.  

(Csukás István)

A népmese napja 2022
Erdőszegi Klára
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Milyen lehet egy továbbképzés, amit a Prekog 
Alfa Kft. kínál a közoktatásban dolgozó 
pedagógusoknak? Ezt a kérdést sokan feltették 

maguknak, akik még nem tapasztalták meg, 
milyen egy általuk szervezett, egész hétvégén 
át tartó, egy téma köré csoportosított 

rendezvénysorozat. Iskolánk 
pedagógusai közül azonban 
többen már második 
alkalommal vettek részt a  
szervezésükben ilyen to- 
vábbképzésen, ezúttal 2022. 
szeptember 23. és 25. között 
Mezőkövesden, a Balneo Ho- 
tel Zsori Thermal &Well- 
nessben. A pár évvel ez- 
előtti nagyon pozitív ta- 
pasztalatokból kiindulva, va- 
lami hasonlóban remény- 
kedtünk most is, miközben 
autókaravánunkkal péntek 
kora reggel kikanyarodtunk 
az iskola parkolójából, a 
Nagykovácsi Általános Iskola 
pedagógusai közül, összesen 
27-en.

A téma ezúttal a Trianonban 
megkötött békediktátumról 
és az ezutáni magyar 
politikai helyzetről szólt.  

A „Trianon 100” rendezvénycímet viselő 
programsorozat tartalmazta mindazokat az 
előnyöket, amik elvárhatók voltak egy ilyen 
komoly szakértelemmel rendelkező szervező 
cégtől. Az előadásokat jól, közérthetően, más 
szakos pedagógusok számára is fogyaszthatóan 
előadó történészek tartották, a szeminárium 
jellegű, vagy éppen drámapedagógiai órákat 
pedig olyan középiskolai pedagógusok vezet- 
ték, akik átérezték annak a felnőttoktatásnak a 
szabadabb világát, amit itt alkalmazni lehetett. 
A képzési idő lejárta után pedig mindannyian 
kikapcsolódhattunk a szálloda által kínált 
lehetőségekben, itt különösképpen a wellness 
szolgáltatásokra kell gondolni. Ha már úgy 
esett, péntek este kiszurkoltuk a labdarúgó 
válogatottunk sikerét a németek ellen, 
szombaton pedig közös játékkal, zenével tettük 
emlékezetessé a csapatépítő programnak 
sem utolsó estét. Ehhez hozzátehetjük, hogy 
a svédasztalos ellátás és a szállás is elsőrangú 
volt. A vasárnapi témazáró dolgozat internetes 
összeállítása rávilágított, hogy sikeres volt 
a felkészülésünk. A sokféle előképzettségű, 
más szakos pedagógus is remekül elnavigálta 
a történelem hajóját ezen a veszélyes 
időszakon. Tehát mindenki sikeresen zárta a 30 
kreditpontos programot.

A hazafelé tartó autókaravánunk jónéhány tagja 
természetesen megnézte még indulás előtt a 
Matyó Múzeumot is, mintegy teljessé téve a 
hétvégi élményeket. Felüdülve, élményekkel 
telve vártuk a hétfői iskolakezdést!

Háromnapos 
Prekog továbbképzés  
az iskola pedagógusainak
Fehér Imre intézményvezető – Nagykovácsi Általános Iskola

Az őszköszöntő kirándulás hagyományosan Szent Mihály napjához 
kapcsolódik iskolánkban. Idén éppen erre a napra, szeptember 29-ére 
terveztük a kirándulást. Az időjárás azonban nem volt kegyes hozzánk: 
azon a héten végig esett az eső. Így csak azok keltek útra, akiknek 
szervezett programjuk volt. Voltak akik a Vendéglátóipari Múzeumba vagy 
a budai Vármúzeumba látogattak el, voltak akik Aquincumba vagy éppen 
Egerbe tettek kirándulást. A többiek az iskolában maradtak és csapatépítő 
játékokat játszottak, legföljebb az eső elálltakor egy hosszabb-rövidebb 
sétára merészkedtek ki a faluba.

Őszköszöntő kirándulás
Hanula Krisztina Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
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Október 3-án átadtuk a 2022. évi  
Könyvfaló-díjakat 

Az Országos Könyvtári Napok keretében került sor az az idei díjátadóra. 
Vadadi Adrienn gyermekkönyvíró tartott interaktív foglalkozást a népes 
kis publikumnak szüleik és nagyszüleik kíséretében. A mesélés még a 
felnőtteket is elvarázsolta! Október 7-én pedig Szalai András tartott Kis 
magyar snassz és neociki címen fanyar humorú előadást a nagy számú 
egybegyűlteknek. Íme az idei Könyvfaló-nyertesek:

Felnőttek:
1. Bálint Ferenc
2. Miskolczy Ambrusné
3. Csatádi Judit

Tini olvasók:
1. Várnai Lora
2. Molnár Zsófia
3. Koleszár Bernát

Nagyon sokat kölcsönző családok, gyerekek (akik könyv ajándékokat 
nyertek)

• Doroszlai Erikné és unokái: Lelle és Emese 
• Hegedűs Gréta és Vince
• Jánossy Gergely és Áron
• Lakatos Luca, Ábel és testvéreik
• Máté Elza, Lenka és Hanga
• Pócsi Mózes, Lehel és Édua
• Palai Panna és Patrik
• Paksi Olívia Amira
• Karádi Estilla és Lea
• Keserű Róza és Viola

Könyvtárunk hírei
Illés Gabriella – Magyar Judit

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu
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Az Idősek világnapját idén is az óvodások nyitották meg, a Nyuszika cso-
port óvodásai örvendeztettek meg bennünket szívmelengető ünnepi 
műsorukkal. Köszönjük szépen. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony köszöntötte a szép-
korúakat, és mint mindig velünk maradt, örült, hogy új arcokat is láthat, 
beszélgetettünk, táncoltunk. A talpalávalót GYULA egyszemély zeneka-
ra szolgáltatta és Diószeghy Tünde slágereket énekelt a közönségnek. 
Cseppentőné Erzsébet és Kováts Gertrúd klubtársunk verset olvasott fel. 
Nem maradt el a vendéglátás sem az önkormányzat részéről, búcsúzóul 
pedig egy kis ajándékkal kedveskedett az Öregiskola a CBA Príma felaján-
lásával. Hagyománnyá vált, hogy a zenés rendezvények közös énekléssel, 
a HONFOGLALÁS dalával zárulnak.
Szép őszi kirándulást tettünk egy kisebb csoporttal, egy 14 km-es sétát az 
Anna-lak irányába, napsütéses időben.
Látogatást tettünk a régi Postapalota épültében, a pénzmúzeumban. 
Fantasztikus kiállítás, a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, végig 
idegenvezetést kap minden látogató.
Szép őszi napot fogtunk ki, amikor a Szentendrei Skanzenbe kirándultunk. 
Megnéztük az erdélyi tájegységet és felültünk a helyi kisvonatra is.

Nagy Ferenc rendszeresen letölti a világhálóról az állatvilág és más ter-
mészeti szépségekről szóló képeket, így lehetőségünk van klubnapon le- 
vetíteni és nagyméretű filmvásznon megnézni, így mindenki gyönyörköd-
het benne.
Megkeresték a Pest megyei nyugdíjas klubokat és igényfelmérés után 
május hónapban kihelyezett ortopédiai szűrővizsgálatra volt Nagyko-
vácsiban is, melynek az Öregiskola biztosított helyiséget. Így nem kellett 
utazni, időpontra várakozni. Anyaghiány miatt késéssel, október hónap-
ban vehettük át a felírt gyógycipőket, – amely TB alapon – egy évben 
egyszer térítésmentesen járt.
A mobiltelefonok, email és a Facebook (ejtsd fészbuk) rejtelmeiben Eger-
Domján Edit klubtagunk segít eligazodni. Elkészült a klub csoportoldala: 
https://www.facebook.com/groups/1255797098324762
Klubnapok: 
november 14-én hétfőn 13-16 óráig a Faluházban adventi díszek készí-
tése közösen (saját hozott anyagból)
november 28. és december 5. hétfő 14 -16 óráig a Faluházban.
december 5-én várjuk a  

Senior torna Tóth Sára gyógyterapeutával minden hétfőn 16.30 órától az 
Öregiskolában, Faluházban. Mozogjunk együtt az egészségünkért!
Amennyiben egy kis társaságra, beszélgetésre vágyik, szeret énekelni, 
viccelődni, kirándulni, jelentkezzen a nyugdíjas klubba!
Szeretettel várjuk az új tagokat!

KLUBÉLET 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Fábos Éva klubvezető 

Az élet kegyetlensége, hogy senki sem él örökké, és igaz, hogy Vendi bácsi 
leélt egy tartalmas, hosszú életet szeretetben, barátságban, de mégis 
nehéz elfogadni, hogy nem hallgathatjuk, nem látjuk többet. Üres marad 
a Bakter-házban a törzsasztal, ahol a tábla állt: „Vendi bá és Barátai”. Nem 
szolgálnak neki többet fel két fröccsöt, egyet neki, egyet a barátjának, 
akinek mindig kikérte, akkor is, mikor már nem ülhetett mellette. Nem 
kínálnak meg sehol úgy pálinkával a faluban, hogy hozzáteszik, „ez Vendi 
bá pálinkája” (akkor az ember tudta, hogy ez erős lesz). Hiába várjuk a 
Crosskovácsira, ahova mindig egyedül érkezett, de sosem maradt egyedül, 
mert mindenki odament hozzá a tiszteletét tenni. Hiányozni fognak a 
háza előtt a virágok, amikből lehetett vinni, de nekem legjobban az fog 
hiányozni, hogy nem hallgathatom, ahogy az életéről mesél. Nagyon 
szerettem a történeteit, hogy milyen volt Nagykovácsiban régen az élet, 
ahogy mesélt megelevenedett a múlt, ami az ő életében mindig nagyon 
színes volt. Bármennyire nehéz időkben is élt, Vendi bá ahogy megélte azt, 
sosem tűnt tragikusnak, hanem az élet volt maga. Hosszú élete során nem 
csak a nehézségek jutottak számára, hanem sok-sok élmény, sok barát, 
amiről szintén sokat mesélt és mindig volt mit mesélnie, sosem hallottam 
tőle kétszer ugyanazt a történetet. És ő már nem mesél tovább. Most már 
csak mi meséljük tovább, az ő történeteit. Sokan vagyunk, akik szeretettel 
gondolunk rá, így sok történetünk van, ezért bár elment, de mégis velünk 
marad.  Bakó Judit 
 Crosskovácsi 
 Összekovácsoló Egyesület

Kedves Nagykovácsi Barátaink!
Egész családunk nevében köszönöm, az együttérzést és támogatást 
mellyel megtiszteltetek bennünket gyászunkban. 
Köszönjük, hogy oly sokan elkísértétek velünk Édesapánkat utolsó útjára. 
Vannak, akik egyedül szűk családi körben teszik ezt. A mi családunk 
számára azonban nagyon megtisztelő és felemelő volt, hogy ilyen sok 
embernek fontos volt édesapánk személye. A búcsúztatón, minden egyes 
arc és az arcokon látott, minden egyes könnycsepp lemosott egy kicsit a 
lelkünk fájdalmából. 
Édesapánk nevében is köszönjük nektek NAGYKOVÁCSIAK!

Mátyus Attila és Mátyus Csaba

Emlékezünk
Mátyus Vendel (1935-2022)
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Anyakönyvi hírek

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

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

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

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

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

Fontos, hogy előtte e-mailes egyeztetés legyen!
Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

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

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

A házi orvosok rendelési ideje
Száva u. 4.

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

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:
november 4.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
november 11.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
november 18.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
november 25.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

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

Rendelési időn túl 19.00 órától  
másnap reggel 8.00 óráig,

 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni! 

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

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Augusztus
Léna, Márk

Szeptember
Albert Gyula, Áron, Hunor,  

Mihály Nimród
Október

Ábel, Alma Hanna, Dávid, Hanga,  
Lujza, Panka

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)



232022. november

Aktuális




