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Újév. A fogadalmak időpontja.
Újév. Amikor számba vesszük az előttünk álló esztendőt. 
2023 a kihívások éve lesz.
Mostanra megtanultunk együtt élni a Coviddal, de már előttünk a következő veszélyhelyzet – az energia. 
Minden válságra egyben lehetőségként is tekintek. Egy megoldandó feladatként, hiszen a megszokott állapot meg-
bomlik, és teret ad új lehetőségeknek is. Felértékelődik a tapasztalat, az összefogás, a vezetési képesség.
A település életképességét és versenyképességét továbbra is a közérzeti, környezeti és gazdasági fenntarthatóság 
hármasa tudja biztosítani. 
A családok közérzetét jelentősen javítani fogja a gyermekorvosi ellátás fejlesztése: új gyermekorvosi rendelő épül, 
így az orvosok a mostani szűkös épületből megfelelő méretű helyre költözhetnek. A rendelő korábbi épületében a 
védőnői szolgálat kap helyet, így a gyermekek ellátásának két fontos helyszíne is megújul a közeljövőben.
A környezeti stabilitás fenntartása nemcsak az idei év célja; ezzel a következő évek, évtizedek életére is fontos hatással vagyunk. 2023 nagy feladata a 

Lenvirág Park közösségi tervezése. Azt szeretném, hogy belakjuk a rendelkezésünkre 
álló teret, nekünk épüljön, az itt élők igényeihez igazodjon. 
A Linum Udvar építésekor az Önkormányzat egyezséget kötött a beruházóval, mi- 
szerint a kivágott, nagyjából két tucat fa helyett 300 db újat fognak ültetni Nagyko-
vácsiban, több mint 10 millió forint értékben. Ebből 2021-ben a földbe került 59 db, 
2022-ben 148 db, az idei évben pedig közel 100 db fa ültetése valósul meg. A megál-
lapodásnak része, hogy a beruházó a Linum Udvar és a főutca között kiépít egy sé-
tányt, amely a majdani Lenvirág Parkon keresztül vezet. A sétány első, Nagyszénás 
utcáig tartó szakasza 2022-ben elkészült, ez folytatódik a Kossuth Lajos utcáig 2023-
ban. 
A zöldhulladék természetbe való visszaforgatásának érdekében idén is foly- 
tatni fogjuk a Komposztláda programot, amelyben komoly együttműködést tapasz-
taltunk a lakosság részéről. A környezeti fenntarthatóság érdekében Esővízgyűjtő 
programmal egészítjük ki a zöld intézkedési csomagunkat. A vízfelhasználás 
jelentőségét saját bőrünkön tapasztaltuk meg tavaly nyáron. Prevenciós céllal az 
Önkormányzat esővízgyűjtők beszerzését és kiszállítását fogja lakossági igények  
szerint elvégezni. Kérem, figyeljék a kommunikációs felületeinket, ahol tájékoztatni 
fogjuk Önöket az igényfelmérésről.
Ami az infrastruktúrafejlesztést illeti: 
2022-ben lezárult a Kossuth Lajos utca és a Száva utca vízelvezetése, az Erdő utca 
aszfaltozása, járdaépítése és vízelvezetése. A munkálatok elszámolása a 2023-as év 
feladata. 
Nyertes pályázatunknak köszönhetően elindulhat a Zsíros-hegy egy részének víz- 
elvezetése és egy gyűjtőút, a Vértes utca aszfaltozása, járdaépítése is az idei év fon-
tos feladata.
2022-ben két utca is szilárd burkolatot kapott lakossági útépítés keretein belül. 
Ezeket a kezdeményezéseket az idei évben is támogatjuk! Amennyiben egy utca 
lakosainak kétharmada összefog, számíthat az Önkormányzat segítségére. Két 
kezdeményezésről már tudok, ezeket az elképzeléseket támogatni fogjuk.
Meghoztunk fontos döntéseket az energiafelhasználás csökkentése érdekében. 
Lezárult a közbeszerzés, már tudjuk, hogy a földgáz ára 6,2-szeresére fog nőni az 
előző évekhez képest, az áram ára pedig a piaci viszonyoktól fog függeni.  
Az Öregiskolához tartozó épületek (könyvtár, Faluház, ’56-os Emlékszoba) energeti-
kai fejlesztésére pályázatot nyertünk. A megvalósítással jelentős épületüzemeltetési 
kiadáscsökkentést tudunk elérni. 
Mindezek ellenére lesz olyan döntés, ami fájdalmas, de meg kell hozni, hogy biz-
tosítani tudjuk a kötelező feladatellátást és a pénzügyi stabilitást. Mióta polgár- 
mester vagyok, minden évben kiemelt prioritást élveztek a civil szervezetek. Idén 
lesz az első olyan év, amikor a költségvetés nem teszi lehetővé a civil szervezetek 
ilyen mértékű támogatását. 
A szociális rendeletet viszont módosítottuk, a jövedelemhatárokat úgy változtattuk, 
hogy a támogatottak köre szélesebb lehessen.
A legfontosabb támogatásokat, így a rezsitámogatást, megtartjuk. A nehéz helyzet-
be jutott családokat rendkívüli települési támogatással, évi 150 000 Ft-tal segítjük.
Kedves nagykovácsiak!
Úgy tekintek erre az évre, amely lehetőséget ad arra, hogy újraértelmezzük a körül-
ményeinket és céljainkat. Kihívások lesznek, ez egyértelműen látszik. 
Arra fogok fókuszálni, amiben haladni tudunk, és időt adok magunknak azokon a 
területeken, ahol nagy az ellenszél. 
Lesz még másképp...
Békés, nyugodt új évet, Nagykovácsi!

Békés új évet Nagykovácsi!
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; 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
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

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
legutóbbi, 2022. december 15-i ülésén módosította a Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek 
használatának rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendeletet. 
A módosítás csak a közterület foglalás 3. számú melléklete szerinti 
egyes díjtételeket érinti 2023. február 1. napjától az alábbiak szerint: 
–   az építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, termőföld 

közterületi tárolása 300 Ft/m²/hét, de minimum: 1.000 Ft;
–   az építkezéshez kapcsolódó mobil WC elhelyezés 1.500 Ft/db/hét;
–   a konténer elhelyezése (építési hulladék tárolás, lomtalanítás céljára) 

1.500 Ft/db/hét;
–   betonpumpa, daru elhelyezése, tárolása 6.000 Ft/db/nap;
–   mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele tej, tejtermék, zöldség, 

gyümölcs árusításra 1.800 Ft/nap; 
–   mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele hűtőkocsiból, 

fagyasztott termékekre 3.800 Ft/nap;
–   vendéglátó ipari terasz, előkert, turisztikai használat céljára igénybe 

vett közterület 800 Ft/m²/hó;
–   reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület igénybevétele 

600 Ft/m²/nap;
–   az üzemképtelen gépjármű tárolása (max. 30 napig) 2500 Ft/m²/hó;
–   üzemképtelen gépjármű elszállításra történő felszólítástól a tényleges 

elszállításig 5000 Ft/m²/hó;

A felsorolásban nem szereplő díjtételek a közterület használat rendjéről 
szóló rendeletben változatlan nagyságrendűek maradtak.

Februártól változnak egyes 
közterület-használati díjtételek
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A Képviselő-testület december 1-én rendkívüli Képviselő-testületi  
ülést tartott, mivel a „Gázenergia beszerzés Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata részére 2023.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési 
eljárás lezárása 3 napos ajánlattételi kötöttség miatt testületi dön-
tést igényelt. Az előterjesztés megtárgyalását követően a Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata 
szerint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja, az ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki, a köz-
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület december 15-én munkaterv szerinti rendes testületi 
ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyal-
ták és véleményezték az előterjesztéseket. Kiszelné Mohos Katalin pol-
gármester asszony betegsége miatt az ülés levezető elnöke Szemesy Bar-
bara alpolgármester volt, aki napirend előtt ismertette a két ülés között 
eltelt időszak fontosabb történéseit. 
Lezajlott az adventi hétvége programsorozat, nagyon kedves, tartalmas 
programokkal. Kiszállításra került 93 élelmiszercsomag a szociálisan 
rászorulóknak, amelyekbe belekerültek az önkormányzati teaházban 
gyűjtött szaloncukrok is. Alpolgármester asszony köszönetet mondott a 
szervezőknek és az adományozóknak egyaránt.
Két intézmény költözött új helyre a Takarékossági program keretében. A 
NATÜ irodáját a Kaszáló utcai óvoda épületében, a Családsegítő szolgálat 
irodáját pedig a Dózsa György utcai óvoda épületében találják meg az 
érdeklődők.
Fontos még, hogy a Polgármesteri Hivatal december 22. és január 8. 
között igazgatási szünetet tart, ebben az időszakban a Hivatal zárva lesz, 
az ügyintézés szünetel.
Megérkezett a hideg időjárás, és elkezdődött a síkosságmentesítés. Ke-
vesebb helyen kerül sor az utak sózására egyrészt a költséghatékonyság 
miatt, másrészt környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve. 
Az óvoda idén is gyűjtött a lakosság körében a gyöngyöspatai és 
bodaszőlői rászoruló óvodáknak és gyermekeknek. Az adományok 
kiszállításra kerültek az óvodások nagy örömére.
A napirendi pontok tárgyalása keretében a Képviselő-testület 3 ren-

deletet alkotott. Elfogadta az önkormányzat 2023. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletét, mely a 2023. évi költségvetésig  
biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának kereteit, az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának módosítását, valamint a köz-
területek használatának rendjéről szóló rendelet módosítását, mely a 
közterület-használati díjak emelését tartalmazza.
Elfogadta a Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó költségvetési kon-
cepcióját, mely elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesz-
tésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat határozza 
meg.
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár működését érintően két határo-
zat is született. A testület egyhangú szavazattal elfogadta a G. Furulyás 
Katalin intézményvezető asszony által ismertetett, 2023. évi munka- 
tervet és a könyvtárhasználati díjszabás módosításáról szóló javaslatot 
egyaránt. 
Lezárult a víziközmű-üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló – 
jogszabályi kötelezettség miatt megindított – pályázati eljárás. A testület 
eredménytelenné nyilvánította, mert a pályázati eljárás során nem nyúj-
tottak be ajánlatot.
Döntés született az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. által 
előterjesztett rendkívüli áremelési igénnyel kapcsolatban. A Nagyková- 
csiban a közétkeztetési szolgáltató díj emelési igényét az Önkormány- 
zat nem támogatta.
Végül döntés született a polgármester számára javasolt jutalom tekinte-
tében. Polgármester asszony javaslatára a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony számára 
javasolt és felvenni nem kívánt jutalommal megegyező, a polgármester 
3 havi nettó illetményének megfelelő összegű alapítványi befizetést tesz 
a Fejér György Közalapítvány részére.
A napirendi pontok tárgyalását követően Szemesy Barbara alpolgár- 
mester asszony polgármester asszony nevében is mindenkinek nagyon 
boldog karácsonyt, és békés, sikerekben gazdag új évet kívánt.
  Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Szépkorú köszöntése

Nagy örömünkre az év utolsó hónapjában Nagy Lászlóné Ilona 
nénihez látogathattunk el, 90. születésnapján. Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester asszony köszöntötte Ilona nénit otthonában, melynek 
során átadta az Önkormányzat ajándékát és Magyarország Kormánya 
Emléklapját.
Ilona néni korát meghazudtolóan fiatalos lendülettel tevékenykedik a 
mindennapokban. Egyedül él, de sosincs egyedül, körülveszi őt lánya, 4 
unokája és 6 dédunokája, akik napi szinten látogatják őt, és akikről nagy 
szeretettel mesél. 
Besenyőtelken született és 1946-ban költözött családjával Nagykovácsiba. 
Szerény körülmények között éltek, először Budapesten kezdett dolgozni 
majd a Nagykovácsi Termelőszövetkezetben helyezkedett el. 

Ilona néni mindennapjait 
főzéssel és kis konyhakertjének 
gondozásával tölti.
Polgármester Asszony kérdésére, 
hogy mi a hosszú élet titka, 
Ilona néni azt válaszolta, hogy 
a munka iránti szeretet. Ilona 
néni egész életében nehéz fizikai 
munkát végzett, illetve a család 
összetartó ereje, mely körül veszi 
őt.
Kívánunk nagyon jó egészséget 
és még sok boldog évet családja 
körében!

Grubitsné Szabó Beáta
Kérjük, továbbra is támogassa  

a Fejér György  
Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.

A támogatásra jogosultak többek között:
– a válságban lévő nagykovácsi emberek  

és családok;
– nagykovácsi munkanélküliek;

– a társadalom perifériájára szorult  
nagykovácsi emberek;

– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 
nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata novemberi testületi ülésén 
tárgyalta és fogadta el az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás 
célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról szóló határozatát. 

A jelenleg használaton kívül álló, korábban KMB irodaként működő 
helyiségre (Kossuth L. u. 58.), valamint az Inkubátorház (Templom köz 
6.) üres irodahelyiségeire várja az Önkormányzat az érdeklődő bérlők 
jelentkezését. 
Az Inkubátorházban jelenleg 4 iroda kiadó, 23,50–30,60 m2 terület 
nagyságban. A bérlők részére a mosdó helyiségeken kívül rendelkezésre 
áll egy közös tárgyaló, valamint teakonyha. Az épületben széles sávú 
internet elérésre van lehetőség, valamint wifi berendezés biztosítja a 
kényelmesebb hálózati működést. Az irodaház munkanapokon 8.00 
órától 20.00 óráig tart nyitva, az irodákban a csendes munkavégzés az 
elfogadott.
A Kossuth L. u. 58. számú bérlemény 33 m2 alapterületű, előtér, tároló, 
mosdó, valamint 17,19 m2 -es irodahelyiségből áll. Ebben az épületben is 
lehetőség van a széles sávú internet elérésre. 

A Képviselő-testület 2023. január 1. napjától a következő bérleti díjakat 
határozta meg:
Nagykovácsi Kossuth L. u. 58. üzlethelyiség 3000,-Ft/m2/hó + Áfa
Nagykovácsi Kossuth L. u. 58. (volt KMB iroda) 3000,-Ft/m2/hó + Áfa
Nagykovácsi Száva u. 4. (orvosi rendelő) 3000,-Ft/óra + Áfa
Nagykovácsi Templom köz 6. (Inkubátorház) 3750,-Ft/m2/hó + Áfa
Nagykovácsi Zsíroshegyi út 2/A. (Közbiztonsági Központ nagyterme) 
7300,-Ft/óra + Áfa

A bérleményekkel kapcsolatosan érdeklődni Frankné Mocsári Enikő 
ügyintézőnél lehet személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagykovácsi, 
Kossuth u, 61.), vagy telefonon a 06-26/555-034/126, 06-30/438-6577 
telefonszámon, illetve elektronikus úton a frank.eniko@nagykovacsi.hu 
email címen.

A füves pálya és a konténeröltöző bérleti díja szintén módosul 2023. ja- 
nuár 1. napjától 20.000 Ft/óra bruttó összegre.  A sportpálya igénybevé- 
tele a Nagykovácsiban működő sportegyesületek, valamint a nem 
szervezett, lakossági használat számára továbbra is ingyenes marad.
Döntés született a műfüves sportpálya bérleti díjáról is. A Nagykovácsi 
Nagyszénás utcában található 20x40 méter területnagyságú műfüves 
futballpálya használati díját a Képviselő-testület az alábbiak szerint 
határozta meg: 

20x40 méteres műfüves Teljes ár Kedvezményes ár
futballpálya  (Ft/óra) (Ft/óra)

  Nagykovácsi székhelyű 
  szervezetek
Pályavilágítás nélkül 7000 3500
Pályavilágítással 9000 4500

A pályát ingyenesen használhatják: 
–  a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói az oktatási napok tanórái 

keretében; 
–  a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekei foglalkozás keretében;
–  szombaton és vasárnap az üzemeltető által meghatározott 1-1 órában 

a nagykovácsi családok.
A pályát alkalomszerűen igénybe vevők kötelesek a használati díjat előre 
készpénzben kiegyenlíteni a pályagondnoknál. A pályát rendszeresen 
sportcélra igénybe vevők a használati díjat külön megállapodásban 
meghatározott módon fizetik meg. 

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
intézmények épületeiben is lehetőség van terembérleti szerződést kötni.  
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyiségeinek bruttó bérleti díjai 2023. 
január 1-től az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

Helyiség Tornaterem Tornaterem Sószoba/gyógyped.
megnevezése Dózsa Gy. u. 39. Kaszáló u. 16-18. foglalkoztató
   Kaszáló u. 16-18.

Bérleti díj 3.500 Ft/óra 3.500 Ft/óra 3.000 Ft/óra

Eszközbérleti díj 1.000 Ft/óra 1.000 Ft/óra 1.000 Ft/óra

A nyári gyermektáborok bruttó helyiségbérleti díja a Kaszáló utcai 
székhelyóvoda tornatermére és a Dózsa György utcai tagóvoda 
tornatermére 2023. július 1. – augusztus 20. között (csak hétköznapokon) 
17.000 Ft/nap 15 fő alatt, 15 fős létszám felett 25.000 Ft/nap összegű.

2023. január 1-től az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézmény által 
szervezett zártkörű és egyéb rendezvények esetén minden megkezdett 
óra után alkalmazandó terembérleti díjak:

–  Könyvtár terem 12 000 Ft/ óra
–  Kisterem (első előadó) 8 000 Ft/ óra
–  Galéria (könyvtár karzata) 7000 Ft/ óra
–  Nagyterem színpaddal 15 000 Ft/ óra
–  Nagyterem színpaddal 10 500 Ft/ óra
–  Udvar 8 000 Ft/ óra
–  Faluház 8 000 Ft/ óra
–  56-os Emlékszoba 8 000 Ft/ óra 
–  Műhely (kézműves műhely) 3 500 Ft/óra

Bérégetés, kemence használat: a felhasznált energia fogyasztás aktuális 
vételáron és alkalmanként 3000 Ft 

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola számára nem nyilvános 
zeneórák, zenevizsgák céljából történő bérlés esetén 50% kedvezmény 
jár. 

Az intézmény alapprofiljába tartozó eseményekre, intézményvezetői 
döntés alapján 2000 – 5 000 Ft közötti terembérleti díjért adható bérbe 
a kisterem, a Faluház, a műhely és az 56-os Emlékszoba, tevékenység és 
részvételi fő szerint. A nyári tábor céljára történő igénybevétel egyedi 
megállapodás alapján történik. Ez esetben a bérleti díjról az intézmény 
vezetőjének javaslata alapján a Polgármester dönt. 

A Képviselő-testület 118/2022. (XI. 21.) számú határozatával döntött 
az intézmény eszközhasználati díjainak meghatározásáról, valamint a 
szabadtéri rendezvényein helypénzként fizetendő díjakról is. 

Az Önkormányzat várja új bérlők jelentkezését 

A NATÜ IRODA HELYSZÍNE 
IDEIGLENESEN MEGVÁLTOZOTT!
2022. NOVEMBER 22. és 2023. MÁRCIUS 31. között

A NATÜ IRODA HELYSZÍNE AZ ALÁBBIAKRA VÁLTOZIK:
Nagykovácsi Kispatak Óvoda

2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
Ügyfélfogadás

hétfő:  13:00 – 15:30
szerda:  8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 11:00

A telefonos elérhetőségek változatlanok maradnak  
és megtekinthetők: natu@nagykovacsi.hu

A NATÜ, Pók u. 58. szám alatti telephelyén a szelektív 
hulladékgyűjtő pont zavartalanul működik.
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

December 1-jén és 8-án délelőtt a nagy- 
csoportosok látogatást tettek a Nagykovácsi 
Általános Iskolában. Részt vettek az első 
osztályosok tanítási óráján, amit Acsai Andrea, 
Széllné Menydörgős Melinda és Veres Ildikó 
tartott.  A jó hangulatú tanórán játékosan 
ismerkedtek a tanárnőkkel, a tanteremmel 
és leendő iskolás társaikkal. A pedagógusok 
kreativitását dicsérő tantermekben, kellemes 
légkörben teltek a tanórák. Versek, mondókák, 
énekek és a tornaterembe a mozgásos 
feladatok is színessé, izgalmassá tették az 
iskolai látogatást, melyben nagy segítségünkre 
voltak az óvodásokat kísérő lelkes és figyelmes 
nyolcadik osztályosok. Nagyon hálásak va- 
gyunk a sok jóért, a sok készülésért, amit az 
iskolai pedagógusoktól kaptunk. Hisz tudjuk, 

hogy milyen fontos az óvodából iskolába való 
átmenet, és hogy óvodásaink ne félve, hanem 
izgatott várakozással eltelve érkezzenek majd 
az iskolába szeptember 1-jén! Az óra végén 
névre szóló ajándékot kapott valamennyi 
nagycsoportos. Minden kisgyerek nagy 
izgalommal élte meg a találkozót, amely 
maradandó élményt nyújtott számukra.
„Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet 
kényszerrel tanítani. A puszta léted, a 
viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd meg 
vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi 
a jó és mi nem. Támogasd és tégy meg min- 
dent azért, hogyha felnő, elégedett és boldog 
legyen.”
/Wagele/

Óvodások látogatása az iskolában 
Tóth Mária óvodapedagógus – Barackfa csoport

Történetünk néhány évvel ezelőtt kezdődött, 
mikor csoportomba járt a gyöngyöspatai 
óvodavezető kisunokája. Az azóta már 
kisiskolás kislány kötött minket össze és talán 
ő nem is tudja, hogy személyéhez ez a nagy 
mozgalommá vált adománygyűjtő program 
fűződik. Egy beszélgetés, egy találkozás, 
egy gondolat nagyszabású, másoknak óriási 
örömet adó tevékenységgé is válhat. Így 
vált szívügyünkké a Bokréta Óvodába járó 
családok megajándékozása. Engem ér minden 
évben a megtiszteltetés, hogy delegáltja 
legyek a Kispatak Óvoda közösségének, mely 
szerepkörben igazán csak feltöltődni lehet, 
hálás szívvel köszönöm mindazon családok 
felajánlásait, akik idén is hoztak adományt és 
mindazok munkáját elsősorban a Kaszáló utca 
épületében, akik rendszerezték a beérkező 
ruha, játék és élelmiszercsomagokat, illetve az 
önkormányzat segítségét a szállításban.
A Gyöngyöspatán töltött néhány órát 
hetekig tartó előkészületek és napokig tartó 
utómunkálatok zárják, a velük személyesen 
eltöltött idő egy hosszú folyamat apróbb része. 
Találkozásaink alkalmával mindig szakítunk  
időt egy kis beszélgetésre. Idén megtudtam, 
hogy a tavalyi adományok egy része 
egész évben nagy hasznára volt az óvoda 
dolgozóinak és a gyerekeknek, mert gyakran 
előfordul, hogy nem az évszak, időjárásnak 
megfelelő lábbelikben és ruhákban érkeznek a 
picik, ilyenkor az elkülönített készletből tudnak 
nekik biztosítani a téli játékokhoz meleg ruhát 
és kiegészítőket. Nyaranta pedig szandálra 
van sokszor szükség. A családok személyre 

szabottan kapják meg a gondosan összeállított 
csomagokat, figyelembe véve, hogy kinek 
mire van a legnagyobb szüksége. Játék és 
ruha minden óvodásnak, de tartós élelmiszer 
csak a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű családoknak jut.
Nehéz szavakat találni, amikor érzelmeket 
próbálunk megfogalmazni. Több év után is 
ugyanolyan boldogság látni a gyöngyöspatai 

óvoda dolgozóinak örömét, ők pontosan tudják, 
hogy a nehéz helyzetben lévő családoknak 
újra egy kis karácsonyi varázslatban lehet 
részük. A kis óvodások is sorra kukucskálnak, 
csodálkozó pillantások és kérdések sora zúdul 
ilyenkor felénk... „mennyi csomag, kié?...ezek 
játékok?...ezt ki kapja?...én is kapok majd?...” 
Nincs is felemelőbb ilyenkor annál, hogy 
egy buksisimogatás kíséretében azt tudom 
mondani, hogy igen, te is kapsz majd! Azt 
hiszem ilyenkor születik a csoda, megérkezik 
és velünk marad, látom a szemükben, érzem a 
szívemben. 

Gyöngyöspata a szívünk ügye!
Horváth- Meszes Bettina óvodapedagógus
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A tél és a december rengeteg varázslatot 
tartogat a gyermekek számára. Az 
ünnepek és az ezzel járó készülődés 
mindig izgalmakkal tölti el őket. Nekünk 
felnőtteknek, pedagógusoknak különösen 
fontos, hogy ebben az időszakban 

egy igazán 
varázslatos idő- 
szakot teremt- 
sünk meg szá- 
mukra. 
Az első ün- 
nepünk a miku- 
lásvárás volt. A 
Kispatak Óvo- 
da Forrás tag- 
ó v o d á j á b a n 
ilyenkor a na- 
pok készülő- 
déssel telnek. 

Megteremtjük az ünnepi hangulatot 
díszekkel, gyermekek által készült 
alkotásokkal. Minden csoport énekekkel és 
versekkel készül a Mikulás köszöntésére. A 
várva várt napon, december 6-án a Mikulás 
az óvodánk ablaka előtt suhant, mindenhol 
bekukucskált, integetett. Meghallgatta az 
énekeket és verseket. Minden kisgyereket 
megajándékozott, puttonyából titokban 
előkerültek a csomagok. A kis zsákok 
finomságokat rejtettek. Szaloncukrot, 
csokit, almát, mogyorót. 
A csillogó szempárokat irigykedve fi- 
gyeltük, és arra gondoltunk igazán jó 
gyereknek, Kispatakos óvodásnak lenni. 
Szerencsére óvodapedagógusként átél- 
hetjük ezeket a csodálatos pillanatokat és  
a lelkünk mélyén tudjuk, gyerekek által mi 
is örök gyerekek maradhatunk.

Mikulás a Forrás tagóvodában
Papp-Dadai Laura Mókus csoportos óvodapedagógus

A karácsony a fény újjászületése. Az ünnepet 
megelőző adventi hetekben a sötétséget egy-
egy fellobbanó gyertya lángja töri meg. A 
hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyái, 
melyek az idő hömpölygésével a derengésből 
elvezetnek a ragyogó világosságba.
Az út azonban feszültségekkel és rengeteg 
munkával terhes. Az év végi hajrá, a hideg 
és borongós napok egyhangúsága, az 
ünnepi készülődés nem várt bonyodalmai 
beárnyékolják a hétköznapokat. Hát még, ha 
a pattanásig feszített napirendet figyelmen 

kívül hagyja édes magzatunk, és képes 
megbetegedni az utolsó hetekben, romba 
döntve ezzel az oly mívesen kimunkált 
terveinket...
Megértjük, átérezzük és megéljük mi 
pedagógusok is. Régóta dédelgetett álmunk 
volt, hogy úgy csempésszük be az ünnep 
fényét a családok szívébe, hogy az ne legyen 
megterhelő a rengeteg elvárás közepette, 
hogy örömteli, kedves lehetőség legyen, 
amiben mindenki kedve és habitusa szerint 
megmártózhat.
Elhatároztuk hát, hogy a négy adventi 
vasárnapon Nagykovácsi egy-egy szakrális 
pontján négyféle általunk készített betlehemet 
állítunk fel és egy karácsonyi mesét osztunk 
meg.
Az első helyszín a Kossuth Lajos utca végénél 
a Kőkereszt volt, ahol kavicsokra festett Szent 
Család várta az arra járókat, majd a Szent 
Anna utcában, az egykori Szent Anna kápolna 
emlékművénél fakockákra kasírozott betlehem 
fogadta a zarándokokat díszesen kivilágítva.

A harmadik, virágcserepekből és fagolyókból 
készült betlehemet a Mária oszlopnál helyeztük 
el, és a negyedik vasárnapon a katolikus 
templom kertjében egy befőttesüvegbe zárt 
dobozkarton betlehemet rejtettünk el.
Nem tudjuk, hányan sétáltak el az adventi 
játékunk állomásaira, nem tudjuk, hogy volt-e 
olyan család, aki esetleg több hétvégén is 
felkerekedett, de a mi szívünkbe kétségtelenül 
melegség fészkelte magát minden egyes 
betlehem elkészítésekor és a várakozás 
izgalma töltött el bennünket vasárnapok 
közeledtével. Megéltük az adventi út örömeit 
és szépségét, rácsodálkoztunk Nagykovácsi 
szépségeire, ismerkedtünk múltjával, jelenével 
és fáradhatatlanul tevékenykedünk jövőjéért.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Nagykovácsi 
lakóinak és az arra tévedő turistáknak, 
hogy óvták betlehemeinket és azok teljes 
pompájukban érkeztek vissza hétfőnként 
óvodánkba.
Békés, áldott ünnepeket kívánnak a Kispatak 
Óvoda Berkenye tagóvodájának dolgozói!

Advent vasárnapok a Berkenye tagóvodában
Karczevicz Dóra óvodapedagógus – Tengelice csoport

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekeit is 
meglátogatta a Mikulás december 6-án. Az előző hét 
a Mikulás várással telt. A gyerekek festettek, színeztek, 
énekeket, verseket tanultak. És végre eljött a várva 
várt nap, amikor megérkezett hozzánk a Mikulás. Az 
ablakoknál állva a nagy izgalommal tanult versekkel 
és énekekkel köszöntöttük őt, miközben elsuhant 
előttünk az óvoda udvarán.  
És bár csak az udvaron 
járt, hogyan lehet mégis, 
hogy az ovi épületében 
a gyerekek kikészített ci- 
pőibe és csizmáiba cso- 
magok és apró meg- 
lepetések kerültek? Ez örök 
rejtély marad!
Biztos a Mikulás varázsereje 
volt!

Zsák, zsák, teli zsák...
Tóth Mária óvodapedagógus – Barackfa csoport
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Szeretném elmesélni, hogy milyen meg- 
lepetésben volt részünk a Kispatak Óvoda 
Luca napi rendezvénye során. Lana aki az első 
kisunokánk, 4,5 éves, és a Cinege csoportba jár. 

Mi a nagyszülei Kaposváron, a másik nagyszü- 
lők pedig Debrecenben élnek. December ele- 
jén egy csodás levelet hozott a posta, melyen 
gyöngybetűkkel szóló címzés volt. Már a levél 

külseje is mesébe illő, feladóként 
pedig csak ennyi állt,   LANA  ! 
Izgatottan bontottam fel a levelet, 
melyben egy meghívó állt. Kisuno- 
kánk tudatta, hogy december 13-án 
meghív egy közös Luca napi gombóc 
főzésre az óvódájába,  melynek pontos 
címe, Nagykovácsi, Száva u.7. 
Percekig meredtem a meghívóra, és 
nem tudom elmondani, hogy milyen 
földöntúli boldogságot éreztem.  
Csak arra tudtam gondolni, hogy 
mindenképpen ott leszünk. Fontos, 
hogy ott legyünk! És ott voltunk!

Felejthetetlen szép, csodás fél napot töltöttünk 
el együtt. Tartalmas programban volt részünk. 
A többi nagyszülővel együtt részt vettünk 
rajzolásban, gombóc készítésben, búza 
ültetésben, éneklésben, verselésben, közös 
sétában, és fotó készítésben.

Hogy mit adott ez a meghívás? Mit adott az 
óvoda? Gyönyörű emléket az unokánkkal, akit 
láthattunk az ovijában. Csillogó szempárokat 
láttunk végig, részesei voltunk egy közös 
programnak, sétának, szereplésnek! 

Rendkívüli élmény volt megélni, ahogy 
felöltöztettük őket a sétához, eszünkbe 
juttatva, ahogy nem oly régen a gyerekeinket 
öltöztettük. Vagy mégis régen? Szóval 
nagyon sok gondolatot, élményt adott az a 
zseniális és könnyeket csalogató érzés,  hogy a 
nagyszülőkre is gondolt az óvoda. 

Hálás köszönetem az óvó néniknek az ötletért, 
a megvalósításért! A gyöngybetűkért, és hogy 
csillogó szempárokat nem csak a gyerekek 
szeméből, de a nagyszülőkéből is elő tudtak 
varázsolni! 

Kaposvári nagyszülők öröme  
a Kispatak Óvodában

A Kispatak Óvoda Luca napi rendezvénye 2022. december 13-án a nagyszülők meghívásával 
együtt zajlott.

Tardiné Tabi Katalin egy kaposvári nagymami 

A könnyű, és boldog részeit örömmel fogadja 
a gyakorló szülő, de vannak olyan helyzetek, 
amelyekkel először találkozva mélységesen 
megrettenünk. Ilyen az, amikor a gyermekünk 
először megy közösségbe, 
először szokik be valahova, 
először kell helytállnia új 
helyzetben és mindehhez 
nekünk, a szüleinek tá- 
mogató és legkevésbé 
feszült légkört kell te- 
remtsünk. És ez nem megy 
könnyen.
Kivéve akkor, ha valakinek a 
csemetéje a Dózsa utcai ovi 
Maci csoportjában kezdte 
meg a nagybetűs életet. 
A kisbocsok elképesztően 
hamar és a legnagyobb 
természetességgel tud- 
tak beilleszkedni, új kö- 
zösséget alkotni, meg- 
tanulni az óvodai szokás-
és szabályrendszert, el- 
oszlatva a szülők minden 
aggodalmát. És hogy miért 
volt ennyire könnyű? Az 
őket támogató, szerető, 
igazi, vérbeli óvónői és 
gondozói jelenlét, tudás, 
és törődés miatt, amelyet 
a csoport kisbocsai Böbe, 
Sabine, Angi és egy kis 
ideig Anett néni jóvoltából 
kaptak és kapnak. A 

homogén életkorú kiscsoport minden tagja 
igazi egyéniség; a bölcsiből összeszokottan 
érkező gyerkőcök fesztelensége nagyon 
jó hatással volt a közösségbe először 

kerülő társak beilleszkedési folyamatára 
is, a nagytesók gondoskodása, a kistesók 
alkalmazkodóképessége és a tudás, amivel a 
pedagógusaik terelték, szerették őket az első 
naptól, igazi közösséget kovácsolt nem csak a 
gyerekekből, de belőlünk, szülőkből is. Ennek a 
csodálatos harmóniának az eredményeképpen 
egy varázslatos karácsonyi műsort is kaptunk 
ajándékba Böbe néniéktől és a gyermekeinktől. 
Három évesen, kiscsoportosan, életük első 
„színpadi" élményét minden kisbocs élvezettel 
és boldogan élte meg, a rengeteg karácsonyi 
és téli nóta és vers pedig nem csak a műsoron, 

hanem előtte, fürdés, fogmosás, 
vasárnapi ebéd főzés, boltban 
vásárlás alatt és természetesen alvás 
helyett csengett az otthonokban 
látástól- Mikulásig.
És igen: vannak nehezebb napok, 
van, amikor az ember küzd, mert a 
fáradt gyermek nem akar elaludni, 
vagy nem akar enni, vagy újra beteg 
lett, pedig most gyógyult meg: de 
az, hogy szeptember elseje óta az 
én kisfiam egyszer sem mondta, 
hogy nem akar óvodába menni, 
és vasárnap reggel ébredés után 
megkérdezi, hogy mikor mehet 
már újra – ez az, ami miatt megéri. 
Ez az, ami nem lenne így, ha nem a 
világ legjobb csoportjába járhatna, 
és ez az, amiért én, és még sok más 
szülő-társam végtelenül hálásak 
vagyunk azért a munkáért, amit a 
csoportunk egyetlen óvónénije, és 
két csodálatos társa minden nap 
megtesz a gyerekeink biztonsága és 
boldogsága érdekében. Köszönjük 
a sok élményt, amit az év folyamán 
adtak a kisbocsoknak, és a sok 
tudást, amit szüntelenül töltenek a 
kis kobakokba. Nekem/nekünk ez az 
igazi karácsonyi ajándék! 

Karácsonyi boCSODA
Csizmadia Csilla szülő – Maci csoport

Szülőség. Hogy mit jelent? Ezer és ezer dolgot. Egy (vagy több) gyermek szülőjének lenni 
felelősség, aggódás, félelem, bánat, idegeskedés, féltés, nevetés, büszkeség, öröm, 
felszabadultság, élmény. 
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Iskolánkból összesen több, mint 100 tanuló 
indult az idei versenyen. A legeredményesebb 
csapatok helyezését és a diákok nevét a táblázat 
tartalmazza.
A Bolyai anyanyelvi csapatverseny országos 
döntőjében bronzérmes lett a 4.c csapata: Bánfi 
Kincső, Braun Emma, Csécs Milán és Szikora 
Dalma! Felkészítő tanáruk: Bertalanné Boros 
Kinga.
Szívből gratulálunk nekik és minden indulónak!
3. évfolyam – Betűfalók
Bacskó Bende, Bogyai Bori, Palai Patrik, Taffer- 
ner Míra
16. hely – körzeti forduló
4. c – Felsőfokú melléknevek
Bánfi Kincső Blanka, Braun Emma Mária, 
Szikora Dalma, Csécs Milán
3. hely – országos döntő

5. évfolyam – Talpra, magyar!
Bognár Hunor, Kulcsár Lilla, Maraffai Dalma, 
Skaliczky Vanda
15. hely – körzeti forduló
6. évfolyam – Magyará(s)zok
Andersen-Soós Anna, Bolváry Franciska, Csapai 
Lola, Kőszegi Kende
7. hely – körzeti forduló
7. évfolyam – Nyelvmágusok
Németh Tünde, Sándor Emese, Palai Panna, 
Tafferner Gréta
5. hely – körzeti forduló
8. évfolyam – Hermelin 2.
Borók Márton, Karsai Zoé Tára, Szabadházi 
Petra, Takács-Bajay Fruzsina Napsugár
11. hely – körzeti forduló

A Bolyai anyanyelvi csapatverseny eredményei
Östör Katalin Humán munkaközösség-vezető 

A COVID járvány óta, idén először rendezhettük 
meg hagyományos módon az adventi 
reggeleinket. András napját követően hétfő 
reggelenként az iskola aulájában gyűlt össze 
a gyereksereg. Első alkalommal Kleinné 
Turcsányi Tünde vezetésével a 2.a osztály 
készült egy kis ünnepi műsorral, melynek 
témája az adventi elcsendesedés, ünnepi 
hangolódás volt. Második alkalommal Budai 
Terézia tanítónő és a 4.a osztály Szent Miklós 
napjához és a Mikulásjáráshoz kapcsolódó 
énekekkel és versekkel készültek nekünk. A 
harmadik adventi reggelen Görtlerné Kocsis 
Andrea és a 3.b osztály dalolt és szavalt a 
karácsonyról a többieknek. Az utolsó adventi 
reggelen rendkívüli meglepetésben volt része 
a tanulóknak. Rendhagyó módon a negyedik 
adventi reggelen iskolánk pedagógusai 
készültek egy karácsonyi dalcsokorral a 
diákoknak. Minden résztvevőnek köszönjük 
a felkészülést és ezúton is áldott ünnepeket 
kívánunk mindenkinek!

Adventi reggelek a Nagykovácsi Általános Iskolában
Kleinné Turcsányi Tünde 2.a osztályfőnöke 
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A december 6-i reggel elég 
borongósan indul, de mi ezt 
egyáltalán nem bánjuk, sőt, ez segít 
is hangulatba jönni: a sejtelmes 
alig-fények izgalmasabbá teszik 
a várakozás perceit, óráit. Az első 
csengetés előtt gyerekseregek 
jönnek-mennek az iskola folyosóin, 
a szokásosnál kicsit vidámabban és 
érdeklődőbben. Persze – és ezt ezen 
a napon elnézzük nekik – nem a 
soron következő tanóra érdekli őket 
annyira.  Valami, illetve valaki más. 
Az első jelzés most éppen mindenkit 
beparancsol a saját termébe, de a 
várakozás feszültségét továbbra is 

tapintani lehet a folyosón. És akkor, egyszer 
csak, talán épp ebből a hihetetlen izgalomból 
életre kelve tényleg megjelenik a Mikulás! 
Piros ruha, fehér szakáll, fekete csizma... ő lesz 
az... nagyon készült hozzánk! Ráadásul nincs 
egyedül: krampuszok, manók és rénszarvasok 
kísérik, hát persze, kellenek is a segítők, hisz 
több, mint 600 gyerek jár az iskolába. A folyosón 
csönd van, csak valami suhogás, halk kuncogás 
hallatszik... majd három-négy határozott 
dörömbölés egy elsős osztály ajtaján. Nyílik 
az ajtó, a Mikulás a segítőivel belép a terembe 
és elkezdődik a varázslat. Énekszó csendül, 
az apró kezekbe ajándék kerül. Izgatottan 
csillogó szemek figyelik a Mikulás mozdulatait 
és kíváncsi fülek hallgatják szavait. De a rövid 
látogatásnak hamarosan vége, sietni kell, sok 
gyerek várja még az élményt. Mégis, az izgalom, 
és persze a kézzel is tapintható ajándék minden 
teremben ott marad. Nagyon kellett már ez az 
élmény! Mire a Mikulás a krampuszok, manók 
és rénszarvasok hadával minden osztályt 
meglátogat, kicsöngetnek az ötödik óráról is, 
kisüt a nap is, és ezzel mintha mi is felocsúdnánk 
az élményből. A varázslatnak vége... egyszer 
volt, hol nem volt, talán igaz se volt!  

Varázslat az iskolában: itt a Mikulás!
Sárdi Enikő a Diákönkormányzatot segítő pedagógus

A koronavírus iskolánk közösségét sem kímélte, és számos élménytől fosztotta meg 
gyermekeinket az elmúlt két-három évben. Nemcsak a diákok, de a pedagógusok között is 
vannak, akik még sosem találkoztak a nagyszakállúval az iskola falai között, de a hosszabb 
ideje itt tanítók is elgondolkodnak: hogy is volt ez régen, amikor még évente látogatott 
minket? Bizony, három év telt el a Mikulás utolsó látogatása óta! Most azonban valami készül...

Hagyományainkhoz hűen idén novemberben 
is megrendeztük a Mesemondó versenyt az 
alsó tagozaton. Összesen 54 gyermek mesélt 
nekünk. Évfolyamonként egy-egy délután 
zajlott a megmérettetés. A zsűrinek minden 
alkalommal nehéz dolga volt. Arany, ezüst és 
bronz okleveleket osztottunk. A legügyesebbek 
könyvjutalmat kaptak. Bízunk benne, hogy 
a lelkesedés jövőre is megmarad. Továbbra 
is várunk minden mesét szerető gyermeket 
szeretettel.
Arany oklevelet kaptak: 
2. évfolyam
Győrffy Kende 2. b   (felkészítő: Vladárné Zeffer 
Mónika)
Pannonhalmi Eszter 2. b
Vass Lili 2. b
Toldy-Schedel Dorottya 2.d (felkészítő: Várkonyi 
Zsófia)

Horváth Luca 2. d
Herter Anna Léna 2.d 
3. évfolyam
Kapiás Márton 3. a (felkészítő: Virág Jácint)
Rokaj Zalán Norbert 3. b (felkészítő: Görtlerné 
Kocsis Andrea)
Szakács-Erőss Erika 3.c (felkészítő: Vácziné 
Gondár Gyöngyvér)
Csizmadia Borbála 3. c
Czabafy Julianna 3. d (felkészítő: Kovács Noémi)
Tomecz Alíz Nóra 3. d
4. évfolyam
Mátyás Villő 4. c (felkészítő: Bertalanné Boros 
Kinga)
Vantsa Szofi 4. c
Bodó Bolda 4. d (felkészítő: Telekné Horváth 
Cecília)
Nagy Szonja 4. d
Tábori Boróka 4. d

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a 
gyermek megtanul saját lelkében olvasni."

(Bruno Bettelheim )
Mesemondó verseny
Erdőszegi Klára
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Szeretnénk elmondani, hogy éppen mi 
minden történik az iskolai alapítványnál 
(A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány, 
röviden: ANGYAL).

Először csak pár pontban, amik az elmúlt 2 
hónapban történtek:

• A főbejáratokhoz kikerültek újra a szennyfogó 
szőnyegek, hetente tisztítja is a cég, aki hozza. 
Ezt az egészet a Green Power Gym intézte, 
fizeti, nagyon köszönjük nekik!

Köszönjük a gyors reagálást mindazoknak, 
akik még szőnyegeket ajánlottak fel. A többi 
bejáratnál vannak most ezek, nagy szükség van 
rájuk.

• Az informatika oktatáshoz programozható 
robotokat vettünk, LEGO robotot, és 20 db 
Micro Bit eszközt. Ezekkel a felsősök tanulnak. 
(330.000 Ft)

• Még idén megtesszük az ünnepségekhez a 
hangtechnika fejlesztését (most vagy bérelt 
technika van, vagy egyszerűen nem elégséges), 
hiszen gyermekeink tartalmas és érdemes 
műsorokat mutatnak be, szükség van a jó 
hangosításra. Ennek összege 250.000 Ft

• A tornaterem felszerelése életveszélyes, le 
vannak zárva az eszközök. Ehhez Szemesy 

Barbara közbejárására Gulyás Gergely minisz- 
ter úrtól 2.000.000 Ft-ot kap az iskola – az 
alapítványon keresztül. 

A 2.000.000 Ft-amit kapunk, fedezi a kötelek, 
gyűrűk, mindenféle tartószerkezeteik cseréjét. 
DE nem fér bele az összegbe a bordásfalak és a 
tartószerkezet cseréje. Ez még 1.500.000 Ft.
Ezt a másfél millió forintot szeretnénk 
összegyűjteni, hogy amikor a kivitelező nekiáll a 
tornatermet felújítani, egyben a bordásfalakat is 
kicserélje (a téli szünetre tervezzük a felújítást).
A Katalin-bál belépőit is erre gyűjtöttük. Kérjük, 
hogy aki teheti támogassa nagyobb összeggel 
a felújítást.

U.i.: A tornaterem felújítása egyesek szerint a 
tankerület feladata. Igazuk lehet. De a realitás, 
hogy ha szeretnénk, hogy gyermekeink 
használjanak bordásfalat a következő pár 
évben is, akkor jobban járunk, ha mi lépünk. Ha 
megtehetjük.

Nagyon köszönjük az utalt támogatásokat, az 
osztályoktól is, és az egyénileg utalt nagyobb 
összegeket is. Ezekből valósul meg minden 
amit leírtunk. Az osztályonként utalt támogatás, 
ha minden osztály elutalja, 1.200.000 Ft lenne 
félévenként! Ebből igazán lehet fejleszteni az 
iskolát – gyermekeink érdekében. Köszönjük, 
hogy egyre több osztály utalja el.

Bízunk benne, hogy egyetértenek azzal, hogy 
az eddig beérkezett támogatásokat a fenti 
célok megvalósítására fordítjuk.

Ui.: Szeretnénk egy listát összeállítani arról, 
hogy mikre van szükség az iskolában. 
Ehhez mindig várjuk a javaslatokat. hello@
nagykovacsialapitvany.hu A lista létrehozása 
azért is fontos, mert lehet hogy vannak köztünk 
olyanok, akik fel tudják ajánlani a hiányzó 
eszközöket vagy ismernek olyan cégeket, 
akik segíteni tudnak. Ha több, nagyobb 
lélegzetvételű ötlet is érkezik az iskola további 
fejlesztésével kapcsolatban, akkor szeretnénk 
szavazásra bocsátani, melyik valósuljon meg az 
adott évben.

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány – 
röviden ANGYAL

Számlavezető bank: OTP bank
Számlatulajdonos neve: A Nagykovácsi 
Gyermekekért Alapítvány
Számlaszám: 11702081-21451250-00000000

Kneipp Vince, Móriczné Pribenszky Csilla, Papp 
Judit
https://NagykovacsiAlapitvany.hu/

ANGYAL helyzetjelentés – 2022 november

Ünnepre 
készülődve

Nemzetiségi közösségünk életének talán a 
legmozgalmasabb időszaka Karácsony hava.
Betlehem állítás, advent 2. vasárnapján részvé- 
tel településünk közös rendezvényén a 
Templom téren, és az évben utolsó találkozá- 
sunk a hagyományos adventi délutánunkon.
A betlehemi „istálló” már igényelte a szerkezeti 
megerősítést, tető javítást, amit közösségünk 
tagjai elvégeztek az összeszerelés előtt. Az 
Ófaluért Egyesület felajánlásának köszönhetően 
a „szent család” új ruhában, s eddig ismeretlen 
pásztorfiú társaságában köszönthette advent 
első vasárnapján az első gyertyagyújtásra 
várakozókat.

Advent második vasárnapján délután 
egy teasátor körül gyűltünk össze, és jó 
hangulatú beszélgetések folytak ismerősök és 
ismeretlenek között. Sötétedés után, lobogó 
tűz körül a lassan csepegő eső sem vette el a 
kedvét a hagyományőrző tánccsoportunknak 
néhány vidám koreográfia bemutatásához.
Évzáró adventi délutánunkon örömmel 
köszönthettük a Nagykovácsi Általános Iskola 
német nyelvet tanuló kis és nagy diákjainak 
népes kórusát, László Gabriella tanárnő által 
betanított karácsonyi énekekkel leptek meg 
minket.
Az est hivatalos napirendi pontja a 
„közmeghallgatás” után, közösségünk tagjai 
dr. Kohut Józsefné Zsuzsa által összeállított 
irodalmi műsorral csaltak könnyeket 
szemünkbe, amit aztán egy jókedvű tánccal 
sikerült feloldania a tánccsoportunknak. És 
ahogy már lenni szokott, asszonyaink most is 
sok-sok finom süteménnyel remekeltek. 

Köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták a 
meghívásunkat, köszönet minden közösségi 
tagnak, akik munkájukkal, felajánlásukkal 
széppé tették ezt a délutánt.

Ismét jó volt együtt lenni!Dr. Klein Ferenc
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2022-ben a falunkban élő Barbarák és Borbálák közreműködésével em-
lékeztünk meg Nagykovácsi bányászatáról. Ez alkalommal december 4., 
vagyis a bányászok védőszentjeként is számontartott Szent Borbála napja 
éppen advent 2. vasárnapjára esett. Ez a szerencsés egybeesés „ihlette” 
a fáklyás sétával egybekötött ünneplés gondolatát, majd megvalósí-

tását. „Milyen szép is volna, ha a 2. 
gyertya meggyújtását követően 
elindulnánk a Tisza István térről, 
és a Templom közön át, majd az 
Ördögárok mentén elsétálnánk 
együtt a Kolozsvár utca és a Szá-
va utca kereszteződésében álló 
bányász emlékműhöz! Ott közösen 
meggyújthatnánk az emlékezés 
mécseseit, főhajtással megem-
lékezhetnénk azokról a nagykovácsi 
bányászokról, akiket „elnyelt” a bá- 
nya, és azokról is, akik az elmúlt évek 
során költöztek el a túlvilágra.”
Az íróasztal mellett fogant ötletünk 
aztán valósággá vált! A szokásos 5 
órai gyertyagyújtást követően elin-
dult a mintegy 80 fős „csapatunk”  

a bányász emlékmű irányába. Kiszelné Mohos Katalin polgármester  
asszony, Gábor Atya és Furulyás Katalin igazgató asszony vezetésével, 
Borbáláink és Barbaráink mellett vitték a fáklyákat a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat közösségének tagjai és további lelkes résztvevők is. A 
bányász emlékműnél Gábor Atya vezetésével közös imával és mécses-
gyújtással róttuk le tiszteletünket bányászaink előtt. Fáklyákkal a kezünk-
ben sétáltunk vissza a Tisza István térre, ahol visszavárta az emlékezőket 
az adventi forgatag.
Köszönjük, hogy hagyományteremtő kezdeményezésünkhöz ilyen so-
kan csatlakoztak! Fáklyáinkat egyelőre elcsomagoltuk, de bizonyára 2023  
decemberében is jól fog esni a lelkünknek a belőlük áradó fény! Em-
lékezzünk együtt a következő Borbála napon is!

Borbála-járás  
advent 2. vasárnapján
Dienes Beáta

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

Közösségi MACKÓKIÁLLÍTÁST tervezünk az Öregiskolában!
Kérjük a falu apraja-nagyját, ha van kedves mackója (bármilyen anyagú, 
régi vagy új) és szívesen kölcsönadná bemutatni, 2023. 01. 26-ig adja le 
a könyvtárban.
Február 2-án, 17 órától tervezzük a megnyitót.
A kiállítás apropója, hogy ezen a napon bújik ki a medve a barlangjából, 
hogy meglátja-e az árnyékát.
Bodó Béla, a Brumi-könyvek írója 120 éve született, erre az évfordulóra is 
készülünk majd egyéb érdekes programokkal!
Várjuk szeretettel a medvéket, nagyon fogunk rájuk vigyázni!

Mackókiállítás
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

Olyan nehéz jól megszólítani, jól és értelmesen idézni ezt a 
magyar kultúrában páratlan szellemi hagyatékot, amelyet 
Petőfi Sándor költészete, közéleti szereplése, forradalmár 
hősiessége, lángoló fiatal lelkesedése jelent. 
Sok kísérletet látunk, próbálják és próbáljuk a napjainkhoz 
közelhozni szellemiségét, láthatjuk őt modern emlékezésben 
napszemüvegben, életén túlmutató történelmi helyzetekben, 
jópofa vagy jópofáskodó arculatokban. Egy biztos, neki ártani 
nem lehet, így nekünk sem, akik az életművének folyamatos 
haszonélvezői vagyunk. 
200 éve született. Hogy hol, hagyjuk. Versenyezzenek a 
városok, az irodalom- és kultúrtörténészek.
Ha az anyakönyveknek lehet hinni, kemény télen, az év for-
dulóján, január elsején született, vagy akkor került a hivatalos 
könyvek bejegyzése elé, hogy megszületett Petőfi Sándor. Akit 
vagy így, vagy akár Petrovicsként jegyeztek be a születettek 
krónikájába. 
Leginkább így: „elsején megkereszteltek egy fiúgyermeket, 
akinek neve Alexander (Sándor), szüleinek neve Stephanus 
Petrovics (Petrovics István) és Maria Hruz (Hrúz Mária)” 
Megszületett és bejegyeztetett tehát egy kisgyermek a fenti 
adatokkal, aki nekünk: Petőfi Sándor. 
26 év jutott neki ezen a világon, az hogy ezalatt, hogy tudott 
életművet teremteni, majd egy a magyar kultúrában örök 
idollá válni, azt nagyon sok, manapság fontos karrierková- 
csoló menedzser szeretné megfejteni, de nem vetjük messzire 
a sulykot, ha egyszerűen arra gondolunk, hogy mérhetetlenül 
tehetséges volt.
Semmiféle irodalom-, kultúrelméti, esztétikai platform sem 
tudja, nem is ambicionáltak (teljesen érthető módon) meg- 
fejteni, hogy létezhet az, hogy a verssorok a mai napig hatnak. 
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
még zöldel a nyárfa az ablak előtt...”
Nekem ezek a legszebb sorai, talán mindenkinek megvan a 
sajátja. A mi (tanárok, könyvtárosok, szülők) dolgunk meg 
az, hogy mindenkinek legyenek ilyen, saját kedvenc sorai 
Petőfitől.
Klasszikus. Miközben az élete és minden cselekedete forma-
bontó. Hiába téli, januári Petőfi, ő örök márciusi. Ahogy a 
2021-es március 15-i emlékezésünkben írtam: „Petőfi örökre 
egyetemista, mindannyiunk évfolyamtársa. Pedig szűken mért 
huszonhat esztendőjéből klasszikus egyetemi tanulmányokra 
nem is volt lehetősége. Fontosabb dolgai voltak, a haza dolga. 
Szabadság, szerelem, a legfontosabbak. Megírni mindazt, amit 
csak neki sikerülhetett. Bejárni az országot, mindenhol ott len-
ni. Hinni március minden ígéretének.”
Napjaink megannyi nehézsége, félelmei között mindenre 
megoldást nem, de sok örömöt adhat, ha elővesszük a ver- 
sesköteteit az ünnepi évben. Meglepő, mennyire aktuális 
némelyik. 
Természetesen sok csatornán igyekszünk kapcsolódni az 
Öregiskolával az ünnepi évhez. 
Első programjaink:
2023. január 19-én várjuk a Petőfi Irodalmi Múzeum Petőfi-
buszát, ahol múzeumpedagógusok segítségével tudjuk be-
fogadni a kínált interaktív élményeket iskolai- és más cso-

portok segítségével. A csoportok fogadásának szervezését a 
napokban kezdjük, a buszért jó fél éve „versenyben állunk”.
Már decemberben elkészült három kis ablakvitrin kiállítás az 
Öregiskola nyugati ablakaiban. Érdemes megnézni, elidőzni 
a részletekben. Ez alkalommal nem gondoljuk, hogy meg 
kellene fejteni a témát. Petőfi Sándornak és a János vitéznek 
kívántunk emléket állítani. Mindenkit szeretettel kérünk, ha 
erre jár, idézze fel, ha meglátja a kompozíciót, úgy is azonnal 
beugrik: 

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.
Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.
Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész.”

Lehet mesélni tanítványoknak, növendékeknek, kisfiúknak, 
kislányoknak, unokáknak, vagy mindannyiónknak, akiknek 
örömet okoz. Érdemes kukucskálni, az apró részleteket is ész-
revéve. 
A kiállítás kivitelezője, alkotója sok közös tervezés után ez alka-
lommal is Bércesné Erika, akinek köszönjük, hogy ismét part-
ner volt a terveink életre keltésében.
Kérünk mindenkit, kísérje figyelemmel az Öregiskola Petőfi-
évének minden további állomását!

Irodalomban (is) gazdag, boldog új évet kívánunk!
az Öregiskola csapata

Petőfi200
G. Furulyás Katalin



2015. március4

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár – NATÜ hírek   

2023. január14

A Logiscool programozó iskola februárban új tanfolyamot 
indít Nagykovácsiban!

A digitális technológia az életünk minden területét átjárja és aktívan 
alakítja. Gyermekeink számos kihívással találják szembe magukat, és 
ezért meg kell tanulniuk tudatosan és biztonságosan navigálni ebben a 
világban. Mi ebben szeretnénk segíteni nekik. Nemzetközi hálózatunk-
ban 9 éve oktatunk programozást és egyéb digitális témákat általános- és 
középiskolásoknak. Szakértő szemmel válogattuk ki azokat a témaköröket, 
amelyek elengedhetetlenek és még inkább azok lesznek a közeljövőben. 
A 2-3. osztályos diákokat Digital Discovery kurzusunkon várjuk, melyen 
a programozás mellett olyan egyéb digitális ismereteket sajátíthatnak el, 
melynek hasznát veszik tanulmányaik során is, pl. tízujjas gépelés, kép-
szerkesztés, videóvágás, Office használat, biztonságos internethasználat. 
A tanfolyam időpontja szerdánként 16:00-17:30 a Faluházban. Kezdés 
februárban.
Az érdeklődőket várjuk nyílt napunkon (2023. február 4. 13:00-14:30, 
Faluház), ahol részletesebben megismerhetik tanítási módszerünket, a 
gyerekek pedig ki is próbálhatják a programozást.
Bővebb információ programjainkról, jelentkezés nyílt napra és tanfo- 
lyamra: https://www.logiscool.com/hu/locations/buda

KlubKörKép
Logiscool

TÁJÉKOZTATÓ
 a Nagykovácsi Általános Iskolában étkezők részére  

a befizetési/megrendelési határidőkről
2022/23. II. félév

2023. január 20-25.Multischoolban 
2023. január 26-27. pótmegrendelés Multischoolban 
Pótbefizetés kizárólag bankkártyával: január 27-én, 15.00-17.00 
óráig a NATÜ iroda Kispatak Óvodai helyiségében (Nagykovácsi, 
Kaszáló u. 16-18. a gazdasági bejáratnál) 
2023. február 18-22.  Multischoolban
2023. február 23-24. pótmegrendelés Multischoolban 
Pótbefizetés kizárólag bankkártyával: február 24-én, 15.00-17.00 
óráig a NATÜ iroda Kispatak Óvodai helyiségében (Nagykovácsi, 
Kaszáló u. 16-18. a gazdasági bejáratnál) 
2023. március 20-24. Multischoolban
2023.  27-28. pótmegrendelés Multischoolban 
Pótbefizetés kizárólag bankkártyával: március 28-án, 15.00-17.00 
óráig a NATÜ iroda Kispatak Óvodai helyiségében (Nagykovácsi, 
Kaszáló u. 16-18. a gazdasági bejáratnál) 
2023. április 20-24. Multischoolban
2023. április 25-26. pótmegrendelés Multischoolban 
Pótbefizetés kizárólag bankkártyával: április 26., 15.00-17.00 
óráig a NATÜ (Nagykovácsi, Pók u. 58. szám) irodában
2023. május 19-24. Multischoolban
2023. május 25-26. pótmegrendelés Multischoolban 
Pótbefizetés kizárólag bankkártyával: május 26., 15.00-17.00 óráig 
a NATÜ (Nagykovácsi, Pók u. 58. szám) irodában
Kérjük, befizetéssel kapcsolatban ne keressék személyesen 
irodánkat, pótbefizetés kizárólag az előre meghatározott napokon 
lehetséges! Megértésüket köszönjük!

A rendszer használatával kapcsolatos bármilyen kérés, kérdés 
esetén elérhetőség:

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

E-mailben: iskolaietkeztetes.natu@nagykovacsi.hu
Személyesen:

2022. 11. 22-től – 2023. 03. 31-ig telefonon/emailben történő 
bejelentkezéssel a Nagykovácsi Kispatak Óvodában, Nagykovácsi, 

Kaszáló u. 16-18.
2023. április 1-től a NATÜ irodában - Nagykovácsi, Pók utca 58.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevételeit megírhatja az abraham.
moni.tajolo@nagykovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő részére. 

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
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

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

II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 

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

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

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

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

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

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

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

A házi orvosok rendelési ideje
Száva u. 4.

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

Dr. Solynóczki Katalin január 02.–04.
Dr. Kádár-Németh Krisztián január 02.–06. 

és január 30.–31.
Dr. Sorbán András január 05. 
szabadság miatt nem rendel.

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

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

érkezik.
Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 

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

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

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

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

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

Rendelési időn túl 19.00 órától  
másnap reggel 8.00 óráig,

 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 
az orvosi ügyelethez kell fordulni! 

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

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

Depónia Kft. (hulladékszállítás)
Fogadó órája a Faluházban  
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
November

Kerecsen Álmos
December

Ármin, Attila, Benjámin Miló, Eliza,  
Mirkó Ivó, Róza, Zsombor

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
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)



Nagykovácsi  
hó- és síkosságmentesítés 2022–2023

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  
hogy hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos kéréseikkel, 

kérdéseikkel kapcsolatban  
az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:

NATÜ iroda:
Nagy Péter János közterületi csoportvezető
Munkanapokon hétfőtől péntekig 08.00–14.00-óráig
telefon: +36 30 483 9721 • e-mail: nagypeter.natu@nagykovacsi.hu

JÄGER KFT.:
Munkanapokon hétfőtől péntekig 06.00–16.00-óráig
telefon: +36 26 555 522 • e-mail: info@jager.hu

KÉSZENLÉTI ÜGYELET NAKO-SECURITY BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT:
Munkanapokon 16.00–06.00 óráig, extrém időjáráskor egész nap
Munkaszüneti- és ünnepnapokon 00.00–24.00 óráig
telefon: +36 20 363 8111; +36 30 973 2008

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAG TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT 
GYŰJTŐPONTOK:
A lakókörnyezethez legközelebbi gyűjtőpontokról a SZÜKSÉGES 
MÉRTÉKBEN, saját eszközzel (lapát) és szállításra alkalmas hor- 
dozóban (vödör). 

INGYEN VÉTELEZHETŐ SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAG.
A gyűjtőtartályok töltését a NATÜ végzi.
1. Radnóti u. – Semmelweis u.    7. Zsíroshegyi út – Balta u.
2. Erdő u. – Csendes u.    8. Zsíroshegyi út – Kút u.
3. Dózsa György u. teteje    9. Forrás u. teteje
4. Rákóczi u. - Erdőalja u.  10. Tátika u. – Nefelejcs u.
5. Kálvária sétány – Bakony u. 11. Muskátli u. teteje
6. Kálvária sétány vége (a Kerekhegyi sétány felől)

Advent

Advent, a karácsonyi várakozás, a keresztény egyházi év kezdete, a 
vasárnapi gyertyagyújtások időszaka. Évről évre ismételjük, készülünk 
a legszebb ünnepre. Ez az időszak a számvetés ideje. Minden évben 
elmondjuk, hogy ez az év azért más volt, mint az előző, felsoroljuk az 
eltéréseket, az egyenetlenségeket, számba vesszük az örömöket és a 
gyarapodást is.
Ez az év azonban valóban mást hozott az aktív generációk életébe, tele 
volt, van szorongással, gazdasági bizonytalansággal, zavaros jövőképpel. 
Nagymamám mindig azt mondta, hogy „bármi legyen kisunokám csak 
háború ne”. De mit tudunk mi tenni, hogy újra nyugodtan élhessük a 
hétköznapjainkat, hiszen a média okán a híreket nem tudjuk teljesen 
kizárni, a vásárlások során gyorsabban apad a pénztárcánk és a tél 
meghozta magával a hideget is. 
Javaslom, hogy koncentráljunk arra, amit befolyásolni tudunk, legyen az 
bármilyen apró dolog is az életünkben. Kezdjük magunkkal, csitítsuk le 
a félelmeinket, kapaszkodjunk a családunkba, közösségünkbe, tanítsuk a 

gyermekeinket és beszélgessünk sokat, szépítsük a települést, tegyünk a 
köz javára és segítsük a rászorulókat. 
Nagykovácsi szerényebben, mint szokott, de az idén is készült a 
karácsonyra. A Főtér díszbe borult és minden vasárnap meggyulladtak 
a várakozás gyertyái, az első és második vasárnap délutánján vidám 
forgatag vett részt a karácsonyi vásárban, ahol százak erősítették meg 
a hitünket abban, hogy jó itt lakni. Megtartottuk a közösségek szokásos 
évzáró rendezvényeit is, ahol kicsik és nagyok egyaránt beszámoltak 
egymásnak az élet szépségeiről, a jövő évi tervekről. Aztán minden 
elcsendesedett, az otthonok fényárban várták a Szent Estét és az Éjféli 
Mise meghittségével az idén is eljött a karácsony! 

Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester


