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„Az indiánt hosszú vándorútja során egy autó felvette, és 
percek alatt elrepítette úti céljához. Az indián ekkor leült az 
árok szélére, hosszan üldögélt, s a kérdésre – Mit csinálsz? 
Mire vársz? – ekképp sóhajtotta el magát: – Várom, hogy 
utolérjen a lelkem!” (Korzenszky Mihály bencés szerzetes 
Üzenőfüzetéből).

Mindenki rohan, száguld. Mindannyiunk élete tele van fe-
ladattal. Rohanunk a munkába, ügyet intézni, vásárolni, szala-
dunk a gyermekeinkért.

Az óriási száguldás közben sokszor elhagyunk valamit.

Könnyű elveszíteni például a biztonságérzetet és a fele- 
lősségérzetet.

Nagykovácsiban az utóbbi időben több közlekedési baleset is történt, amit a gyorshajtás vagy 
a szabályok be nem tartása okozott.

Szabályosan közlekedő autók letolása az útról, frontális ütközések, totálkáros autók, személyi 
sérülések, tragikus baleset. Sajnos ezekre mind volt példa az utóbbi hetekben Nagykovácsi 
útjain. 

Sokat dolgozunk azon, hogy jobb minőségű utakon járhassunk. A mindennapi életünket meg-
könnyíti, azonban sokakat száguldásra ösztönöz. 

Három, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes helyen az Önkormányzat már elvégezte 
az aszfalt felmaratását. Ez egyrészt lassításra késztet, másrészt így jobb a kerekek tapadása az 
út felületéhez. A Rácski-kanyarban, a 13-as km-kőnél és a Zsíroshegyi úti kanyarban a felmart 
aszfalt már segíti a biztonságosabb közlekedést.

A gyalogosok biztonsága érdekében nemrégiben valósult meg a rendészeti középiskolánál 
egy gyalogátkelő. A remeteszőlősi polgármesterrel együtt dolgozunk további gyalogos-
átkelőhelyek létesítésén a Nagykovácsi úton. Két buszmegállónál, a 13-as km-nél és az Er-
dészháznál már biztosan elkészülnek az új zebrák. A Remete Csemege előtt is tervben van  
egy gyalogos-átkelőhely kialakítása, a feltételek már adottak, dolgozunk a megvalósításon.

Nagykovácsiban várhatóan 4 gyalogátkelő készül el a közeljövőben: a Kossuth Lajos utcán, a 
kastély előtt, ehhez önkormányzati forrást kell biztosítanunk, és az Ady Endre úton, pályázati 
forrásból. 

A száguldás csökkentésének legbiztosabb módja az önmérséklet, azonban sokszor segít a 
külső kontroll is, ezért a gyorshajtók kiszűrése érdekében sebességmérő Trafiboxot tervezünk 
kihelyezni a Nagykovácsi úton. A rendőrséggel és a Magyar Közúttal már egyeztettünk erről. 
A Trafiboxba véletlenszerűen sebességmérő készüléket helyeznek, ami mindkét irányba for-
gatható.

További kéréssel fordultam a 
rendőrséghez, hogy a legveszé-
lyesebb szakaszokon biztosítson 
fokozott rendőri jelenlétet. Ez a 
leghatékonyabb módja a szabályok 
betartatásának.

Lassítsunk! Várjuk be a biztonság- 
érzetünket, a felelősségérzetünket 
magunkért és másokért!

Mindenkit hazavárnak!
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

Több település önkormányzata is használja 
a lakosság gyors tájékoztatására az OKOS 
Önkormányzat Alkalmazást, amely már Nagy- 
kovácsi lakosai számára is elérhető. A telefonra 
és okos eszközre telepíthető ingyenes app- 
likáció segítségével a helyi hírek gyorsan és 
hatékonyan jutnak el a lakossághoz, legyen szó 
vészhelyzetről, csőtörésről, áramkimaradásról, 
lomtalanításról, programokról vagy más köz- 
érdekű információról.  
Napjain egyik legfontosabb elvárása az önkormányzatokkal 
szemben, hogy a fontos, akár vészhelyzeti híreket a régi, elavult, lassú 
módszerek helyett késedelem nélkül a leggyorsabb módon juttassák 
el a településükön élőkhöz. Ezért Nagykovácsi is bevezette az OKOS 
Önkormányzat Alkalmazást, csatlakozva azokhoz az Önkormányzatok- 
hoz, akik fontosnak érzik a valóban naprakész és könnyen elérhető 
hatékony tájékoztatást. 
Nagykovácsi Önkormányzata augusz- 
tus óta használja az Okos Önkor- 
mányzat alkalmazást és a felhasz- 
nálók köre folyamatosan bővül. 
Az alkalmazást Androidos és IOS 
operációs rendszerrel ellátott telefonra vagy tabletre is letöltheti.
Amennyiben csatlakozni szeretne a felhasználók  
táborához a következőképpen teheti:
1.  Ha a készüléke képes QR kódot olvasni, akkor 

irányítsa a kameráját fotózás üzemmódban az 
alább található QR kódra. 

2.  Amennyiben nem rendelkezik QR kód olvasóval, 
keresse meg a Google Play-ben, illetve az Apple 
Alkalmazásokban az Okos Önkormányzat 
alkalmazást, töltse le és telepítse.

3.  Az alkalmazás letöltése után, a Szervezetválasztó menüpontban 
keresse meg a Nagykovácsi Önkormányzatot és jelölje be.

FONTOS: amennyiben az alkalmazás letöltése vagy indítása után a 
mobil eszközön megjelenik a kérdés, hogy engedélyezi-e az alkalmazás 
számára üzenetek küldését, az IGEN lehetőséget kell választani!
Így már Ön is készen áll arra, hogy fogadja az üzeneteket és a 
leggyorsabban értesüljön a települést érintő hírekről. 

OKOS Önkormányzat –
csak egy kattintás

Változik a lakossági földgázra igénybe vehető kedvezmény 
feltétele.
A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény érvényesíté- 
sére vonatkozó jogszabály 2023. január 11-i változása szerint már nem 
kell figyelembe venni, hogy az önálló rendeltetési egységeknek önálló 
bejárata legyen.
A kormányrendelet 7/A § (1) bekezdése értelmében ha a társasháznak, 
lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb 
négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 105. §-a szerinti lakás 
rendeltetési egység  található, a települési önkormányzat jegyzője  
kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról.
A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmeket az Önkormányzat 
honlapjáról letölthető formanyomtatványon tehetik meg az érin- 
tettek, amelyet személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy a jegyzo@

nagykovacsi.hu email címen adhatnak 
le. 
Részletek és a letölthető formanyom- 
tatvány az alábbi linken: https://nagy 
kovacsi.hu/.../valtozik-a-foldgazra-
igenybe-veheto-kedvezmeny-felte- 
tele...

Lakossági  
földgáz kedvezmény
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A Képviselő-testület január 26-án munkaterv szerinti rendes testületi  
ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár- 
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket. Január 23-án 
kibővített tagokkal Helyi Esélyegyenlősági Fórumként ülésezett 
a Szociálpolitikai Kerekasztal, mely megvitatta a 2023-2027. évre 
készülő Helyi Esélyegyenlőségi Program munkaanyagát. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtt felhívta a 
figyelmet a közlekedési szabályok fokozott betartására, mivel sajnálatos 
módon a testületi ülést megelőzően az Amerikai Iskola előtti útszakaszon 
gyalogosgázolás történt. Ezt követően ismertette az elmúlt testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb eseményeit. 
Nagyon jó hír, hogy az Önkormányzat által benyújtott öt Top Plusz pá-
lyázatból további kettő, így összesen négy sikeres lett. December végén 
érkezett a tájékoztatás, hogy az Önkormányzat a helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése pályázaton bruttó 300.091.608 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ebben a projektben új, ké-
nyelmes, tágas gyermekorvosi rendelő fog megvalósulni, így a védőnők 
is megfelelő elhelyezést kaphatnak a régi gyermekorvosi rendelőben. 
A másik nyertes pályázatunk az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
épületeinek energetikai korszerűsítésére vonatkozik, a tervezett projekt 
összköltsége bruttó 149.048.484 forint összegű.
Szintén jó hír, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 168 millió 
forint kormányzati támogatásban részesül, melyet a közvilágítási, gyer-
mekétkeztetési, valamint az intézményei üzemeltetési feladatainak el- 
látására fordíthat. 
További jó hír, hogy a Budapest Környéki Törvényszék a 2023. január 
17-én tartott tárgyalásán ítéletet hirdetett a Nagykovácsi Kastélypark  
Komplexum fejlesztési tervével kapcsolatos kormányhivatali határozat 
ellen benyújtott keresettel kapcsolatosan. A szóban kihirdetett ítélet 
szerint a Törvényszék a keresetünknek helyt adott és a Kormányhivatal 
határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására, valamint a 
perköltségeinek megfizetésére (175.260 Ft) kötelezte.
Még december végén a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás egész-
ségprogramja keretében sportszereket vásárolt a társulásban működő 
gyermekintézményeknek. Polgármester asszony ezeket a mozgásra 
ösztönző eszközöket a testületi ülés napján adta át az intézményeknek.  
2023. január 24-én dr. Újvári Zsolt lemondott Ügyrendi bizottsági külsős 
tagságáról. Köszönjük a közel négy éven keresztül végzett munkáját, és 
kívánunk sok sikert neki az élet egyéb területén.
A Képviselő-testület napirendjén változás történt, mivel a kiküldött 
meghívó szerinti 7. napirendi pontot, amely a településfásítási pályáza-
ton való részvételről szólt, le kell venni a napirendről, ugyanis a pályázat 
megnyitását követő napon kifogyott az igényelhető famennyiség. 
A volt körzeti megbízotti iroda bérbevétele tárgyában készült és a  

Pénzügyi bizottság informális ülésén már tárgyalt előterjesztés nem 
került a testületi ülés napirendjére, mivel az érdeklődő időközben visz- 
szalépett. 
Az első napirendi pont tárgyalása keretében a Képviselő-testület elfo- 
gadta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 4. számú módosítását. A rendeletmódosítás-
nál a Magyar Államkincstár decemberi adatközlése, valamint a kincstár 
felé február 6-ig benyújtandó beszámoló gyorsjelentés előtti kiemelt 
előirányzatok közötti szükséges átcsoportosítások kerültek figyelem-
bevételre. Az Önkormányzat és intézményei halmozódásmentes összes 
bevételi előirányzata 2.441.869 ezer forint, (költségvetési főösszeg) ez az 
összeg megegyezik a bevételi előirányzat összegével. 
Kántor Ágnes intézményvezető a Nagykovácsi Településüzemeltetési 
Intézmény 2022. évi feladat-ellátási beszámolóját, valamint a 2023. évi 
feladat-ellátási tervét ismertette a testületi ülésen. A Képviselő-testület 
a beszámolót és az idei évre vonatkozó terveket egyhangúlag elfogadta. 
A 3. és 4. napirend keretében megvitatásra és elfogadásra került a Nagy- 
kovácsi Kispatak Óvoda, valamint a Lenvirág Bölcsőde 2023. évi nyitva-
tartási rendje. 
A testületi döntés értelmében a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2023. július 
3.–augusztus 20. között ügyeleti rendben működik, a tagóvodák közül 
valamelyik folyamatosan nyitva tart. A szülő igények alapján kialakított 
nyitvatartási rendet az intézményvezető 2023. május 31-ig hirdetmény-
ben közli. A téli időszakban december 21. és január 1. között az óvoda 
zárva tart.
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat épületének karbantartási 
munkái elvégzésének idejére 2023. július 31-től augusztus 11-ig, vala-
mint 2023. december 27-től december 29-ig zárva tart, 2023. április 21-én 
ügyeleti rendben működik.
Polgármesteri egyeztetést követően döntés született a Remeteszőlős 
Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződések felülvizs-
gálatáról, az egészségügyi alapellátás, valamint a köztemető üzemelte-
tés tekintetében történt hozzájárulási összeg emelés.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal részéről a nemzetiségi önkormányza-
tokkal kötött közigazgatási szerződések tartalma tekintetében szak-
mai tájékoztatás érkezett, jelzésük alapján a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés kiegészítésre került, 
melyet a Képviselő-testület jóváhagyott. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 400.000 Ft 
támogatást nyújt a Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Egyesülete számára a XXIV. Szervátültetettek Világjátékán, 
Tóthné Pataki Csilla részvételének támogatására. 
  Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

A Doni katasztrófa  
Hősei és Áldozatai

A 80 évvel ezelőtti, 1943 január 12-én kezdődő katonai összeomlásban 
a kb. 207.000 fős magyar sereg két harmada halt meg vagy tűnt el.  
A II. világháború névvel, vagy név nélkül eltemetett hősei napjainkban 
is tiszteletet érdemelnek. Nem lehet elfelejteni az egyszerű emberekből 
besorozott katonákat, édesapákat, fiatal férfiakat, így azokat a magyar 
embereket, katonákat, munkaszolgálatosokat sem, akik 1942-43 
telén a Szovjetunió lövészárkaiban élték meg a háború borzalmait és 
próbálkoztak meg a lehetetlennel, a Vörös Hadsereg feltartóztatásával. 
Erre emlékeztek, előttük tisztelegtek és koszorút helyeztek el a 
megemlékező szervezetek képviselői: Nagykovácsi Nagyközség Ön- 
kormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, MATASZ Budapest 
Fővárosi-, a III. kerületi-, a XIV. kerületi- és XXI. kerületi szervezetei,  
Nagykovácsi Cserkészek és BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum.
Ünnepi beszédet mondott: Kiszelné Mohos Katalin polgármester, Dr. 
Fegyveres Fiskál Gábor honvédelmi referens, Dr. Szaló Péter, t. őrnagy, 
a MATASZ alelnöke és Szabó János, a MATASZ Budapest II. kerületi 
Szervezet elnöke.

Köszönjük a szervezőknek, Szabó Jánosnak és Fegyveres Fiskál Gábornak.
Hisszük, hogy a megemlékezésen túl ezen esemény a figyelemfelhívás- 
ról szól, arról, hogy soha ne ismétlődhessen meg hasonló esemény a 
magyar néppel.
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A kormány 714 141 351 forinttal támogatja a budakörnyéki önkormányza- 
tokat a megnövekedett rezsiköltségek finanszírozására, amiből  
168 726 619 forintot kap Nagykovácsi. A támogatásból az óvoda, a böl- 
csőde, az Öregiskola és a polgármesteri hivatal víz-, villany- és gázszámláját 
finanszírozzuk, illetve a közvilágítást fizetjük. 
Felmerül a kérdés, hogy miért kapta Nagykovácsi a legmagasabb összeget 
a régióban rezsitámogatásra. 
A válasz három részből tevődik össze:

1.  Nagykovácsiban a legalacsonyabb az adóerő-képesség, amit a 
befizetett iparűzési adó és a lakosságszám hányadosából számolnak 

ki. Nagykovácsi egy főre jutó adóerő-képessége 20 000 forint alatt 
van, ugyanakkor van olyan agglomerációs település, ahol egy főre 
230 000 forint jut. Tehát örülünk a magas összegnek, de ez egyben 
jelzi az önkormányzat nem könnyű anyagi helyzetét is. 

2.  Az önkormányzat a kért adatszolgáltatásokat pontosan, fegyel- 
mezetten, határidőre teljesítette és a polgármester minden szüksé- 
ges egyeztetésen részt vett, képviselve Nagykovácsi érdekeit.  

3.  A Képviselő-testület szigorú takarékossági programot fogadott el, 
amely a rezsi kiadások csökkentését célozza és alapjául szolgál a 
2023. évi takarékos gazdálkodásnak. 

Köszönöm alpolgármester asszonynak, képviselőtársaimnak, a 
polgármesteri hivatal dolgozóinak és az intézmények vezetőinek a közös 
munkát. Nem volt hiábavaló a sok érvelés és a szigorú takarékossági 
program! 
Köszönjük a kormány támogatását és Menczer Tamás országgyűlési 
képviselő kiállását a választókerületi településekért és Nagykovácsiért. 
Így várhatóan az önkormányzat 2023. évi költségvetése is stabil, 
kiegyensúlyozott lesz, hitellel nem terhelt, ahogyan ez az előző éveket is 
jellemezte a polgármesterségem idején.

168 millió forintot kap 
Nagykovácsi  
rezsitámogatásra
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

December utolsó napjaiban érkezett 2 örömteli hír, miszerint további 
két pályázatunk nyert el támogatást. Ezzel a tavaly beadott 5-ből 
4 pályázatunk volt sikeres. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy ebből a 
szempontból is sikeres 2022-es évet zártunk.
Önkormányzatunk elkötelezett az energiahatékonysági fejlesztések 
iránt, ezért pályázatainkban ennek kiemelt fontosságot tulajdonítunk. Az 
egyik elnyert pályázatunk által lehetővé válik az Öregiskola épületének, a 
Faluháznak és az 56-os emlékszoba épületének energetikai korszerűsítése. 
Az egykor községi elemi iskola épülete több mint 100 éves, az 1870-es 
években épült. A több ütemben lezajlott felújítási munkák idején nem 
volt elegendő forrás a hőszigetelésre és az utcafronti nyílászárók cseréjére. 
A projekt keretében az épület könyvtári szárnyánál a tetőszerkezetben, 
illetve a beépítetlen padlásterek alatt, a födémben található hőszigetelés 
vastagságát növeljük, az utcai kapcsolt gerébtokos ablakokat foko- 

zott hőszigetelésű, három- 
rétegű üvegezésű nyílás- 
zárókra cseréljük. A kor- 
szerűsítés során a déli, illetve  
nyugati tetőfelületeken 
napelemes rendszer kerül 
telepítésre, erre kapcsolódik 
majd a közösségi terek 
fűtéskorszerűsítése (hűtő- 

fűtő klímaberendezések telepítésével, hővisszanyerős szellőzés ki- 
építésével). 
Az 56-os emlékszoba épülete az ún. módos sváb porták kategóriájába 
tartozik. Az 1990-es évektől bérlakásként funkcionált az épület, majd 
2016-ban tudta az önkormányzat kialakítani az ún. ’56-os emlékszoba 
helyiségcsoportját. A tervezett energetikai felújítás során a külső 
falakon hőszigetelő vakolatrendszert alakítunk ki, az udvari, déli tájolású 
tetőfelületen napelemes rendszert telepítünk, ami megújuló energiából 
tudja biztosítani az épületrész fűtését, a melegvíz előállítását.
A Faluházként működő közel 100 éves sváb parasztház műszaki állapota 
erősen leromlott. A korszerűsítés során homlokzati- és padlásfödém 
hőszigetelés valósul meg, a külső nyílászárók cseréjével. A tetőszerkezet 
megerősítése lehetővé teszi a délkeleti tetőfelületen napelemes 
rendszer telepítését, erre kapcsolódva a fűtéskorszerűsítést (hűtőfűtő 
klímaberendezések telepítése a közösségi térben, hővisszanyerős 
szellőzés kiépítésével). A fejlesztés hatására 45,49 t/év üvegházhatású  
gáz kibocsátás csökkenés érhető el az energetikai számítások alapján.

A másik nyertes pályázatunk keretén belül egy új gyermekorvosi 
rendelő kerül kialakításra. Jelenleg a rendelők egy külön erre a célra 
nem feltétlenül a legalkalmasabb épületben működnek. A védőnői 
szolgálat ellátási része jelenleg a Kaszáló utcai óvoda „betegszobai” 
helységcsoportjában működik. Az épület megvalósulásával a védőnők 
a jelenlegi gyermekorvosi rendelőbe tudnak költözni, ahol kényelmesen 
tudják majd fogadni a legkisebbeket.

A tervezett épület a 
Lenvirág Bölcsőde 
épületegyütteséhez 
kapcsolódik majd,  
amelyben vadonat- 
új, a mai kornak 
megfelelő rendelő- 
ket, illetve egy 
multifunkcionális he- 
lyiséget alakítunk ki,  

ahol még laborvizsgálatot is lehet végezni. Az új funkcióba az egészségügyi 
ellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése is a projekt része.
A projekt alapja egy 206,88 m2 alapterületű új Egészségház építése, 
emellett a gyermekorvosok kérésére egy mini labor kerül kialakításra, 
ahol szűrővizsgálatokat tudnak elvégezni, valamint beszerzésre kerül egy 
gyermek EKG. A multifunkcionális helyiségben indukciós hurok létesül, 
ami lehetővé teszi a hallássérült gyermekekkel való foglalkozást.
Az Egészségház egy könnyen hozzáférhető, teljes körű, magas szakmai 
színvonalú alapellátást tud nyújtani, komfortos betegvárakozással. 
Az infrastruktúra fejlesztésével a szükséglethez jobban igazodó, 
gazdaságosabban működtethető egészségügyi ellátás hozható létre. Az 
akadálymentesített épület biztosítja a fogyatékkal élők akadálymentes 
közlekedését. A modern technológiák alkalmazásával költséghatékony és 
energiatakarékos működtetés biztosított.
Mozgalmas jövő évünk lesz, tele feladattal, megvalósításra váró 
projektekkel, de ez a munkánk, ezért dolgozunk. Hajrá Nagykovácsi!

Pályázva fejlesztünk –
sikeres 2022-es évet zártunk
Szemesy Barbara, alpolgármester

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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Mindannyian tudjuk és látjuk, hogy égető szükség lenne új gyalogos-
átkelőhelyek kialakítására mind Nagykovácsi, mind Remeteszőlős 
területén a 11104. számú országos közút vonalán. Az őszi és téli időszak 
különösen veszélyes az úton való átkelés szempontjából, hiszen reggel 
és délután is sötétben közlekedünk, sokszor sötét ruházatban, ezzel is 
rontva a láthatóságot. 
Az elmúlt időszak balesetei ismét felhívták a figyelmet erre a 
halaszthatatlan feladatra. A gyalogos-átkelőhely az út fokozottan 
veszélyes konfliktuspontja. Ezért előírás szerint ott lehet kijelölni, ahol a 
járművek száma, illetve a gyalogosok száma eléri az előírásban megadott 
értéket. Ez nem kérdés, hiszen a Nagykovácsi út és a Kossuth Lajos utca 
forgalma folyamatosan nő. Az átkelőhely létesítésekhez szükséges 
forgalomszámlálások már megtörténtek.
Gyalogos-átkelőhely létesítéséhez jogszabályi előírás alapján, szilárd 
burkolatú járda és előírás szerinti megvilágítás szükséges. Ahol e feltételek 
nem állnak fenn, ott gyalogos-átkelőhelyet nem szabad kijelölni. A 
gyalogátkelőhely kialakításához szükségesek építési beavatkozások 
is, mint például a járdacsatlakozás kiszélesítése a gyalogátkelőhely 
szélességére szegélysüllyesztéssel együtt, látássérülteket vezető taktilis 
burkolat építése, megállóhely hátrébb helyezése, valamint szükséges 
erősített megvilágítás kiépítése és hatósági eljárás lefolytatása.
Ezek a szabályok teszik nagyon nehézzé egy-egy átkelő kialakítását. 
A kétoldali közvilágítás és a rávezető járdaszakaszok terveztetése, 
engedélyeztetése és kivitelezése idő- és pénzigényes feladat. A 
legnagyobb probléma a lassú ügyintézés, ami minden ilyen megvalósítást 
hihetetlenül fékez, hiszen egy gyalogátkelőhely létesítése nem csak a 
burkolati jelek felfestését és a jelzőtáblák kihelyezését jelenti. 
Hosszú hónapok óta folynak egyeztetések a Magyar Közút NZrt. 
munkatársaival, valamint a közlekedési hatósággal, hogy műszakilag 

megvalósítható-e egy zebra a 
Kossuth Lajos utcán a Kastélynál. 
A megvalósításhoz a közlekedési 
hatóság abban az esetben tud 
hozzájárulni, ha a kiépülő zebra 
mind a két oldalról megvilágított 
és járda kapcsolódik hozzá, valamint, ha az Ady Endre utca Kossuth Lajos 
utca felőli végénél is készül egy zebra, és egyben megépül az Ady Endre 
utcai buszmegállót az Ady zebrával összekötő járda.
A tavaly decemberben elnyert Vértes utca – gyűjtőút kiépítése 
Nagykovácsi belterületén elnevezésű pályázat keretében megvalósul 3 
db gyalogos-átkelő az Ady Endre utcán is, amelyek közül az egyik az Ady 
Endre utca – Kossuth Lajos utca találkozásánál épül. A buszmegállótól 
az Ady Endre utcáig vezető járdaszakasz kiépítése saját forrásból valósul 
meg (támfal építés, járda kiépítés). A Nagykovácsiban és Remeteszőlősön 
megvalósuló átkelőket ugyanaz a szakember tervezi – ezzel is segítve a 
gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést. Remeteszőlősön az Erdész-háznál 
és a 13-as kilométerkőnél valósul meg a régen várt gyalogátkelő. Itt a 
buszmegállók áthelyezéseit a Magyar Közút NZrt. saját beruházásban 
kivitelezi, a közvilágítás és járdák kiépítését Remeteszőlős Önkormányzata 
finanszírozza. A Rácski kanyarban található csomópont körforgalommá 
alakítására a Kecskehát Egyesület rendelkezik építési engedéllyel, ennek 
megvalósulása is növelni fogja a közlekedésbiztonságot.
A gyalogátkelő azonban nem védi meg a járókelőket, hiszen fizikai 
akadályt nem jelent az autósok számára. Nagyon fontos az odafigyelés, 
a körültekintő vezetés, a sebességi korlátok betartása. Nem véletlenül 
vannak kint a sebességkorlátozó táblák a főút mentén. Ezek mind azt a 
célt szolgálják, hogy biztonságosan hazaérjünk családunkhoz. Vigyázzunk 
egymásra hiszen mindenkit hazavárnak!

A Nagykovácsi út és a Kossuth Lajos utca 
gyalogátkelőinek helyzete
Szemesy Barbara, alpolgármester

Formáját tekintve a klasszikus falusi hosszúházat ötvözi a kortárs 
jellemzőkkel: a játékos ablakkiosztással, a funkciók különleges 
összefűzésével, és a belső tér kifelé is kommunikáló karakteres színeivel. 
Ez együtt alkot egységet, miközben finoman leképezi a modern illetve 
többszáz éves archaikus épületekkel egyaránt díszített falut.
A két ütemben történő építés a tervek szerint valósult meg. Először 
3 épületszárny épült, ahol a 2 csoportszobán kívül nem hiányoztak a 
központi épületben elhelyezett irodák, öltözők, raktárak és a konyha sem. 
A gyermekorvosi rendelő szintén helyet kaphatott az utcától távolabb 
elhelyezett intézményi épületek által kínált kis közösségi térről nyílva. 
A második ütemben megvalósult még a másik 2 csoportszoba öltözőkkel, 
raktárakkal.
A csoportszobák udvar felé nyíló tele-ablakos homlokzata egy nagy fedett 
teraszra néz, melyet kedvezőtlenebb időjárás esetén is használhatnak a 
gyerekek.
Az épület gazdaságosságát erősíti a hűvösebb északi oldalon kisebb, míg 
a délin nagyobb ablakfelületek kialakítása.
A belső terek az évek során jól funkcionáltak, melyeket a 2. ütem 

megépítése alakított igazán jól 
harmonizáló komplett egységgé.
A csoportszobák párosával tör- 
ténő összefűzése a szomszédos 
csoportok folyamatos együtt- 
működését biztosítja. Ez egy- 
értelműen a gyerekek javára 
válik, magam is nap mint nap 
tapasztalom.

A Bölcsőde

Az elmúlt 15 évben jócskán megfiatalodott településünk, így nagy 
hiányt pótolt a 2015-ben megnyitott bölcsőde.

Karádi Zsófia, építész és bölcsődés szülő

Szépkorú köszöntése

Nagy örömünkre az év első hónapjában Fekete Péter bácsihoz 
látogathattunk el 90. születésnapján.  Kiszelné Mohos Katalin polgármes- 
ter asszony köszöntötte Péter bácsit otthonában, melynek során átadta 
Magyarország Kormánya Emléklapját és az Önkormányzat ajándékát is.
Péter bácsinak négy testvére van, akikkel nagyon szegény körülmények 
között nevelkedtek, de annak ellenére mindannyian egyetemet végeztek. 
Péter bácsi biológia és földrajz szakos tanári diplomát szerzett.
Első munkahelye a pátyi általános iskola, ahol első osztályos diákokat 
tanított, majd budapesti iskolában folytatta pályáját. Részt vett a 
pályaválasztási tanácsadó rendszer alapításában és 20 éven át segítette 
a még tanácstalan gyermekeknek és szüleiknek megtalálni a megfelelő 
iskolát vagy szakmát. Ezzel egy időben előadásokat tartott egyetemen, 
főiskolán, illetve a pályaválasztási könyv szerkesztésében is részt vett.
1981 óta élnek együtt feleségével, 1 gyermekük és 3 unokájuk van.
Péter bácsi naprakészen követi a településünkön és a nagyvilágban 
történő eseményeket. Mindennapi elfoglaltságai közé tartozik az olvasás, 

amit kora ellenére interneten 
végez. 
A hosszú élet titkaként az 
optimista életszemléletet jelölte 
meg és azt, hogy tudni kell 
minden apróságban megtalálni 
a szépet és az örömöt. Ő eszerint 
él. 
Életfilozófiájával köszönt el 
tőlünk egészséget és mosolyt 
kívánt.
Mi is nagyon jó egészséget és 
sok örömteli évet kívánunk

Grubitsné Szabó Beáta
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Minden Nagykovácsiban élő szíve megdobbant, amikor a 
településünk nevével fémjelzett magyar zászlóval futott be a célba 
Pitz Tamás, az Athéni maraton futás 2022-es versenyén. A több mint 
100 magyar versenyző közül, nemcsak az eredményével, hanem 
lokálpatriotizmusával is kitűnt ezzel a gesztusával. A sportról, a 
kitarásról és az 42.195 méter legyőzéséről mesélt nekem Tamás.
Az atlétikai sportok egyik királya a maraton futás. Önt mi motiválta, 
hogy ezt a sportot válassza? 
Egész életemben fociztam, mert ez volt a legjobb kikapcsolódás a 
barátaimmal Nagykovácsiban. A sportban pedig mindenevő vagyok 
tenisz, foci vagy futás, mindegyiket szeretem. Idővel a focira szánt idő 
lecsökkent, de egészségügyi szempontból fontosnak tartottam a sportot, 
és a futást találtam a legjobbnak. Az unokatestvérem példáját követve, aki 
rendszeresen félmaratonokat fut és már maratont is futott, számomra is 
bakancslistás lett a maraton.
A 42 km hosszú távon mi a legnehezebb, a fizikai felkészülésen kívül 
mire van még szükség? 
Akaraterőre és legfőképpen arra, hogy lásd magad a célban, hogy elhidd, 
hogy meg tudod csinálni, hogy eldöntsd az agyadban a feladatot. 2013 
óta futok félmaratont, először csapatban az Ultrabalatonon indultam 
2020 szeptemberében, majd ezt követte a Spar még októberben. A 30 
km-res távra akartam benevezni, de a barátnőm rábeszélt a teljes hosszra. 
4 óra 15 perc lett az első időeredményem, amit tavaly már 3 óra 49 perc 
alatt teljesítettem egy 21 hetes felkészülésnek köszönhetően. Az volt a cél, 
hogy 4 órán belül legyek, amihez a BSI, mint szervező adott edzéstervet 
és ezt szigorúan be kellett tartani. Az idén már 1 óra 44 perc alatt ment 
a félmaraton, ehhez havonta 250-270 km-t kell futni, heti négyszeri 
edzéssel.
Évente hányszor lehet egy ilyen versenyen elindulni és hol van a 
teljesítmény határa?
2022-ben már kettő maratont futottam, a Spart és az athénit. Nagyon 
büszke vagyok rá, hogy 12.500 indulóból, az első negyedben végeztem, 
pedig 400 m szintemelkedést kellett leküzdeni. Akik folyamatosan 
edzésben vannak, azok „bármennyit” le tudnak futni, mert a szervezet 

hozzászokik a terheléshez. 
A korlát az időkeretben 
van, a nagy futók min- 
dig a versenyekre kon- 
centrálnak és ezért cél- 
zottan és kevesebbet 
futnak évente.
Egy kicsit önmagáról is 
kérdezem, ki az a Pitz 
Tamás, mit lehet tudni 
Önről?
52 éves leszek az idén, itt 
születtem és mindig is 
itt laktam Nagykovácsi- 
ban. Távközlési mérnök 
vagyok. Két gyermekem 
van, a fiam Máté 13 
éves, aki a Városmajori 
Gimnáziumba jár és Ő 
is focizik, a leányom 
Veronika 17 éves és a 
Móricz gimnáziumban 
most fog érettségizni, Ő 
röplabdázik. A barátnőm 
Kriszti is fut, vele voltam 
Athénban és az idén is 
visszamegyünk, mert  
szerencsénk volt és  
kiforgattam a szerencse- 
keréken az Adidas fődíját, 
amellyel megnyertük a 

nevezési költséget. De nem akarok elfeledkezni még egy családtagunk- 
ról Korni kutyánkról sem, mert nélküle üresebb lenne az életünk.
Nagykovácsi zászlóval futott be a célba, mit és kinek üzent ezzel?
Athénban 1 km-rel a cél előtt adta a kezembe a párom a zászlót és 
ezzel futottam be. Ennek történelme van. 2016-ra a portugál-magyar 
focimeccsre csináltattam, amit Lyonba vittünk és azóta már megjárta a 
san franciscoi NFL meccseket is. Nagykovácsi nekem a mindenem, ha akár 
2 hétre is elmegyek külföldre már vágyom haza. Lokálpatrióta vagyok, 
mind a falu, mind az emberek ide kötnek.

Az atlétika királya  
a maraton futás
Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, alpolgármester
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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

Az iskola és az óvoda szorosabb együttműkö- 
dése értelmében januárban ismét megvalósult 
az évek során gyakorlattá vált iskolalátogatás, 
ám ez alkalommal a nagycsoportosokat csak 
az óvodapedagógusok kísérték el, ráadásul egy 
délelőtti program keretein belül.
A Dózsa György utcai Forrás tagóvoda leendő kis 
iskolásait az 1. b (Vackor) osztály és tanítónőjük, 
Veres Ildikó látta vendégül. Az osztály tanulói 
egy kedves verssel köszöntötték a vendégeket, 
akik bepillantást nyerhettek az iskolai életbe, 

hogy hogyan zajlik egy tanóra, mi mindennel 
foglalkoznak ott a gyerekek, milyen eszközöket 
használnak és mi mindent megtanultak már.
Óvodásaink ámulva nézték, hallgatták a sok 
újdonságot, majd a kezdeti megszeppenés 
enyhültével bátran, okosan kérdeztek és 
válaszoltak, s még közös verstanulásra is sor 
került.
Elkísérhettük az elsősöket a testnevelés 
órájukra is, ahol a berendezett tornateremben 

akadálypálya várta a gyerekeket, és óvodásaink 
is a foglalkozás aktív részeseivé váltak. Akkorra 
a bátortalanabbak is csillogó szemmel 
mosolyogtak.
Az esemény nyolcadikos önkéntes diákok 
segítségével zajlott teljesen zökkenőmentesen 
és közös teázással, apró meglepetéssel zárult.
Az óvodában az ebédet lelkes beszélgetés 
kísérte az átélt élményekről, az ismerős első 
osztályos arcocskákról és arról, hogy milyen jó 
is lesz az iskola.

Félúton az iskolába
Kecskés Eszter Nyuszi csoportos óvodapedagógus írása a Nagykovácsi Általános iskola 1. b 
osztályában látogatásról

  

NYÍLT NAPOK A KISPATAK ÓVODÁBAN
Örömmel nyitjuk meg kapuinkat az érdeklődők előtt,  

hogy bepillanthassanak mindennapjainkba,  
megismerhessék óvodai nevelésünk céljait, lehetőségeinket.  

Munkatársaink várják, hogy kérdéseikre válaszoljanak  
és körbevezessék Önöket a Kispatak Óvoda világában.

Időpont: március 21.(kedd), 22.(szerda),  
23. (csütörtök) 8-12 óráig

Valamennyi óvodaépületünkben szeretettel várjuk az érdeklődő családokat.

Dózsa György utca 39. (5 csoportos tagóvodánk)
Száva utca 7. (2 csoportos tagóvodánk)

Kaszáló utca 16-18. (6 csoportos székhely óvodánk)

Honlapunkon további információkat találnak.

www.kispatakovoda.hu

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

1%
ADÓSZÁMUNK: 18660331-1-13

Csillagfényből szövünk minden nap álmokat, 
a hajnal első sugarából tündérmeséket, 

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

Kérjük, támogassa ön is 
a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda fejlődését 
adója egy százalékával, 
hogy álmaink 
az égig érhessenek!
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Január 23-án reggel az 5. b osztály tanulóinak 
közreműködésével az iskolarádión keresztül 
megemlékeztünk nemzeti imánk születésének 
bicentenáriumáról. Az alábbiak hangzottak el:
200 évvel ezelőtt történt eseményekre 
tekintünk vissza, 1823 januárjára, mely dátum 
a magyar irodalom szempontjából nagyon 
jelentős.
Az esztendő első napján, vagyis 1823. január 
1-jén született meg egyik legnagyobb költőnk, 
Petőfi Sándor, akit akkor még Petrovics 
Sándorként jegyeztek be a kiskőrösi evangé- 
likus templom anyakönyvébe.
Majd néhány nappal később, 20-án a magyar 
drámaírás kiemelkedő alakja, Az ember 
tragédiája című színdarab szerzője, Madách 
Imre látta meg a napvilágot.

Január 22-én nagy költőnk, a reformkor egyik 
jeles alakja, az akkor 32 éves Kölcsey Ferenc a 
Szatmár megyében található Csekén végleges 
formába öntötte és letisztázta nemzeti imánkat, 
a mindannyiunk által jól ismert Himnuszt.
1989 óta a vers keletkezésének dátumára 
emlékezve ünnepeljük a magyar kultúra 
napját minden évben ezen a napon. Ilyenkor 
szerte az országban az átlagosnál nagyobb 
figyelmet szentelünk hagyományainknak, 
szellemi értékeinknek, kulturális életünknek. 
Ebből az alkalomból meghallgattuk a 
költeményt a híres színész, Bessenyei Ferenc 
előadásában!
Tudnunk kell, hogy a vers keletkezése előtt 
nem volt egységes nemzeti himnuszunk. Az 
1800-as évek elején hivatalos alkalmakkor 

Magyarországon az osztrák császári himnuszt 
játszották, de gyakran felhangzott a – hatósá- 
gok által többször betiltott – Rákóczi-nóta vagy 
más néven a Rákóczi-induló. 
A református felekezetűek a Tebenned bíztunk 
elejétől fogva című zsoltárt, a katolikus 
magyarság a Boldogasszony Anyánk kezdetű 
éneket énekelte.
Kölcsey Himnuszának zenéjét Erkel Ferenc 
zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben, 
amikor a Kölcsey versének megzenésítésére 
kiírt pályázaton első díjat nyert. 
A győztes pályaművet először a pesti Nemzeti 
Színház mutatta be 1844. július elején. Első 
nyilvános szabadtéri előadása az Óbudai 
Hajógyárban 1844 augusztusában történt a 
Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán.
A megemlékezés végén elénekeltük a 
Himnuszt.

Megemlékezés  
a Himnusz 200. születésnapján
Bárány Judit

A téli szünet előtti és utáni napokban 
meglátogatták a leendő elsősök a jelenlegi első 
osztályosokat. Izgatottan várták a gyerekek 
az ismerős óvó néniket, dadus néniket és 
természetesen a kis óvodásokat. Mi, tanítók is 
örömmel készültünk a közös órára.
A tantermekbe belépve láthatták a kicsik, hogy 
milyen is egy első osztály. Mindenkinek van 
saját padja, széke, polca. Ott milyen rendben 
vannak a tanszerek. Vannak a termekben 
mesekönyvek, játékok, szőnyeg párnákkal, mint 
az óvodában. Beülhettek a padokba az ismerős 
gyerekek mellé, s megnézhették a füzeteket, 
könyveket, tolltartókat.
Az együtt töltött órában sok mindent 
megtudhattak az óvodások. Hogyan tanuljuk a 
hangokat, betűket, hogyan számolunk. Milyen 

verseket, mondókákat tanulunk betűtanuláskor. 
Vidáman mondták együtt kicsik és nagyok 
a kedves verssorokat. Az érdeklődő óvodás 
kérdésekre ügyesen válaszoltak az elsősök.
Az óra végén a tornateremben egy közös 
mozgásfejlesztő foglalkozáson vehettek 
részt a nagycsoportosok. Az elsősök 
feladatbemutatása után, vezetésükkel, óvó 
figyelmükkel mentek végig a bátor óvodások 
az akadálypályán. Hálásan köszönjük a lelkes 
8. osztályosok segítségét az öltözködésnél és 
kísérésnél. 
Mosolyogva köszöntünk el egymástól, s 
biztosak vagyunk abban, hogy a tavaszi 
iskolakóstolgatóra már bátran érkezik 
mindenki hozzánk, várva az őszi iskolakezdést a 
Nagykovácsi Általános Iskolában.

Nagycsoportosok látogatása  
az elsősöknél
Veres Ildikó, 1.b osztály tanítója, alsós munkaközösség vezető

A Nagykovácsi Általános Iskola fenntartásáért 
a magyar állam tankerületi rendszere felel 
2013. január 1. óta, a működtetéséért pedig 
2017-től. Az iskola jelenleg az Érdi Tankerületi 
Központhoz tartozik, 47 másik állami 
fenntartású nevelési- oktatási és művészeti 
intézménnyel egyetemben. 
A tankerülethez hatalmas terület – a pilisi 
településektől egészen Százhalombattáig 
elterülő pest megyei települések – állami 
intézményei tartoznak, nem csoda, hogy az 
iskolák gyakran tekintenek anyatelepüléseik 
önkormányzata felé olyan terület megsegítése 
céljából is, amely nem hozzájuk, hanem a 
tankerülethez tartozik. Ezért is esik minden 
iskolai kollégának jól, hogy a település 

Polgármester Asszonya, Kiszelné Mohos 
Katalin, mellette Alpolgármester Asszonya, 
Szemesy Barbara és Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor 
Alpolgármestert Úr, továbbá a Képviselő testü- 
let figyelemmel kísérik, segítik, támogatják a 
lehetőségeik szerint az iskolát. Ezt a támogatást 
a lelket melengető gesztusokon keresztül, 
például a pedagógusnapi köszöntésen túl a 
konkrét segítségig is terjedően, mindig érezzük. 
A segítséget, támogatást az idei tanévben is 
tapasztalhatjuk. Ilyen volt a tanév eleji pályázati 
program a mobilitás hetén, vagy egy másik 
pályázat egy területi egészségprogramban 
is, melyek keretében sportszereket kapott az 
iskola. Vagy ilyen volt az, amikor a karácsonyi 
ünnepség után a pedagógusok vacsorájának 

az önrészét felvállalták. Sőt, a sportcsarnok 
rendbetétele is az önkormányzat hathatós 
segítségével fog megvalósulni. Menczer 
Tamás Képviselő Úr segítségével, a Gulyás 
Gergely Miniszter Úrhoz köthető pályázati 
lehetőséget kihasználva Polgármester Asszony 
és Alpolgármester Asszony úgy segítette meg 
az iskolát, hogy az Alapítványon keresztül egy 
komoly összeget a tornacsarnok eszközeinek, 
például a bordásfalnak a javítására, cseréjére, 
a tartószerkezetek felújítására lehet fordítani. 
Köszönjük az Alapítvány kuratóriumának, 
Kneipp Vincének, Papp Juditnak és Móriczné 
Pribenszky Csillának az iskolát segítő munkáját 
is. Fontos a diákjainknak, az iskolának a 
támogató működésük. 
Jó érzés, hogy az azonnali megoldásokat, 
válaszokat sokszor hozza számunkra közel 
Nagykovácsi vezetése. Köszönjük szépen!

Köszönet a segítségért, támogatásért 
Fehér Imre intézményvezető, Nagykovácsi Általános Iskola
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Tanulási, magatartási nehézség? Előny? 
Hátrány? Bélyeg? Segítség?
Ezeket a kinemmondott kérdéseket látjuk 
szülők riadt tekintetében, amikor először 
szembesülnek, azzal, hogy gyermeküknek 
szüksége lenne az osztálytermi kereteken kívüli 
segítségre.
Segítségre, nem pedig negatív bélyegre. A 
szülők döntése, hogy ezzel a lehetőséggel 
élnek-e, vagy elutasítják. Optimális esetben a 
család-pedagógus-fejlesztő szakember szoros, 
kölcsönös együttműködésben dolgozik a 
gyermek fejlődése érdekében.
Jelenleg iskolánk tanulóinak 15%-a részesül 
fejlesztő pedagógiai ellátásban. 
Az ellátást a köznevelési törvényben foglaltak 
határozzák meg. Mi, az iskolai fejlesztő 
pedagógusok ez alapján szervezzük meg a 
foglalkozásokat. 

Az első osztály megkezdésekor a kötelezően 
előírt szűrővizsgálaton térképezzük fel a 
gyermekek tanulási készségeit. A jó iskolai 
beváláshoz megfelelő motiváltság, feladattudat, 
figyelmi, percepciós és grafikus készség is 
szükséges. A szűrővizsgálat eredményeképpen 
a nehézséget mutató gyermekek kiscsoportos 
formában megsegítő, fejlesztő foglalkozásokon 
vesznek részt. A tanév során az osztálytanítókkal 
együtt figyeljük, értékeljük a gyerekek 
teljesítményét és viselkedését. Amennyiben 
folyamatosan fennáll valamely területen az 
elmaradás, jelezzük a szülőnek, és a területileg 
illetékes pedagógiai szakszolgálathoz vagy 
egyéb vizsgáló intézményhez irányítjuk a 
szülőt. 
Tanítók és fejlesztők több évtizedes 
tapasztalata, hogy a  korán kiszűrt 
problémákat, – bármelyik területen is 
jelentkeznek – lényegesen könnyebb 

orvosolni, mint a vitatott, halogatott, „elkent” 
nehézségeket, melyek az idő előrehaladtával 
egyre több tanulási területen okoznak 
lemaradást a gyerekeknél.

Szintén az első osztályosok számára biztosítunk 
jó pár éve már, heti rendszerességgel, a 
testnevelés óra keretében szenzomotoros 
fejlesztő tornát, mely jó hatást gyakorol a 
tanulási képességekre. A foglalkozásokat Lánczi 
Márta kollégánk vezeti.

A képességfejlesztés mellett a kis létszám 
lehetőséget ad a gyermekeknek személyes 
problémáik, tanulási kudarcaik megbeszélésére 
is, mely tapasztalataink szerint sokat segít a 
problémák feldolgozásában, elfogadásában. 
Fontos a nyílt, elfogadó légkör mind az 
osztályban, mind a fejlesztő órákon. Az 
osztálytanítók iskolánkban nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a fejlesztésre járó 
gyerekeket ne érje hátrány, ezáltal sok kis 
osztálytárs érdeklődik, szeretné kipróbálni a 
játékokat, a fejtörőket. Erre többször lehetőség 
is nyílik, mára gyakorlat, hogy a fejlesztős 
gyerekek meghívhatják egy-egy órára a 
barátaikat. 

Fontos számunkra a szülővel való 
kapcsolattartás, melyet az osztályfőnökökkel 
közösen tartott konzultációk keretében 
igyekszünk megszervezni, illetve az iskola 
honlapján feltüntetett fogadó időpontokban 
egyeztethetnek velünk a szülők.

Óraadó kollégáinkkal, Dutkainé Bödő 
Gabriellával és Piti Irénnel közösen munkálkod- 
va igyekszünk a problémák megfelelő kezelését, 
a  gyerekek fejlődését elősegíteni.

Segítők az iskolában
Szerző Krisztina és Lovas Szilvia

Ebben a tanévben a 3.c osztály adhatta a 
karácsonyi műsort az iskolában.
Hitoktatóként úgy éreztem, fontos, hogy 
valóban az ünnep lényegéről és eredetéről 
szóljon a műsorunk.
A kiválasztott versek, idézetek, népénekek 
és pásztorjáték részlet mind-mind ezt a célt 
szolgálták.
A gyerekek a záródalt énekelve hívtak 
mindannyiunkat: 

„Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell Isten szeme fényével!"

Ahogy ezt énekelték, a nézőtéren úgy éreztük, 
hogy megtörtént a „csoda"!

A sok-sok gyakorlásból, izgalomból végül 
karácsonyi ajándék lett.
Mi ettől a közös készülettől sokat kaptunk, mint 
közösség. Köszönjük szépen!

Karácsonyi ünnepség az iskolában
Vácziné G. Gyöngyvér, 3. c osztályfőnöke
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

Február másodikán nyitjuk a közösségi mackókiállításunkat az Öregisko-
lában, Mackók a Könyvtárban címmel. Nem játéktörténeti szempontok, 
hanem mindenekelőtt az a cél, olyan mackók érkezzenek a kiállításra, 
akik gazdája nagykovácsi. Apránként felhívásunkra elindultak a mackó- 
szállítmányok a Könyvtár felé. Igazi sokat látott, szőre hagyott Mackó 
urak, sokat szeretett-nyúzott mackólányok lapulnak a gyűjtőhelyen. Min-
den féltve őrzött Mackó mellé érkezik egy történet. Néha vidám, néha  
könnyfakasztó. 
Az eddigi legidősebb mackónk, korelnökünk egy 72 éves, jó karban 
lévő Mackó úr. Van egy 60 éves bőrmellényes mackónk, aki sajnos már 
árvaságra jutott. Sokan kaptak új ruhát a jeles alkalomra, most varrta 
nekik az igényes gazdájuk. Már dobozban várja nálunk a kiállítást egy fel-
húzható, bólogatós barna medve, kulccsal a hátán. Régiség, mégis pon-
tosan működik. 
Vannak brummogómackók, akik mozgatásra hangot adnak. Vannak da- 
rabjaink, amelyek a méretükkel kápráztatják majd a látogatókat. 
Érkezett egy „amerikás” mackó New Yorkból, egy 56-os magyar disszidens 
nemzeti színbe öltözött mackó ajándéka, önmagában egy történelem 
lecke. 
Szebbnél-szebb és kedvesen csúnya macik várják, hogy rivaldafénybe és 
a figyelem központjába kerüljenek. 

A kiállítás, a Medveszereteten kívül, Bodó Bélának, a Brumi könyvek 
írójának állít emléket, aki idén 120 éve született. 
Köszönjük a bizalmat, hogy a becses családi kincseket kölcsönkaphat-
tuk, ígérjük nagyon vigyázunk rájuk. Nagy öröm, hogy nem csupán régi 
olvasóink, hanem új Medvebarátaink is lettek, akik mostantól több szá- 
lon kapcsolódnak majd az Öregiskolához.
A mozgalmas megnyitó után (diavetítés, éneklés, zene, fotózkodás, totó, 
játékok) is várjuk a családokat, ovis és iskolás csoportokat, a könyvtári 
nyitvatartás szerint, március 9-ig, a Beporzók napjáig, ekkor egy szintén 
izgalmas finisszázzsal készülünk. Brumm és zümm!

Érkeznek a mackók
G. Furulyás Katalin

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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A Petőfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítása 2023 január 19-én érkezett 
Nagykovácsiba az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár meghívására.  
Hónapok óta reménykedtünk, hogy a Múzeum bevesz minket a program-
jába és leparkol a kiállítás nálunk is. „Átröpűlök hosszában hazámon" a 
kiállítás címe. Ahogy Petőfi tette élete során, keresztben-hosszában rótta 
az országutakat, utazott szekéren, hajón, gyalogszerrel. Így teszi küldetése 
szerint a Petőfi-busz, az ünnepi évben települések sokaságát éri el, viszi 
Petőfi életének, művészetének, eszmeiségének hírét szerte a hazában. 
Ahogy Petőfi dinamikus, lendületes, lobbanékony emberként 
él a képzeletünkben, maga a kiállítóeszköz is mozgó, dina- 
mikus, jármű. Maga a busz is a kiállítás vizuális élményének része. 
Egyszerűen szép, figyelemfelkeltő. Biztos sok szép helyen állt és fog állni 
útja során, de bizton állíthatom, hogy Nagykovácsi főterén, a templom 
tövében, a tér és a busz megkomponált megjelenése hatottak egymásra. 
Az arculat nagyméretű Petőfi képei hirdették, Petőfi Sándor megérkezett 
Nagykovácsiba. 
A kiállítás sajátos adottsága, hogy nagyon kis alapterületen ad 
lehetőséget a látogatóknak. Ez eleve lehetetlenné teszi a teljes élet- 
út, a teljes életmű bemutatását, ahogy egyébként Petőfi eseté- 
ben ezzel a nagy, állandó kiállítások is bajban vannak. A kiállítás kurá-
torai (Molnár Eszter Edina és Sóki Diána) az egyes táblákat (egy-
ségeket), mint egy kötet lapjait jelenítették meg. Minden lapon kü- 
lönféle módon juthattunk a tartalomhoz, kihajtható fül, kivehető fatábla, 
kirakó, lehajtható lap, kukucskáló filmbox stb. A tartalomhoz jutáshoz is 
meg kellett dolgoznia az érdeklődőknek. A kiállítás alkotói felvállalják, 
hogy sem átfogóak, sem a teljességre törekvőek nem tudnak, és nem is 
akarnak lenni. Részletekben, kisebb témakörökben ragadnak meg tartal-
makat, amelyet sokféle módon (érintés, hallás, látás) tudunk befogadni. 
Ez a fajta befogadás a gyerekeknek nem újdonság, de az idősebb korosz-
tály is nyitottan fogadta. 
Kihúzva az egyik fejezet fakártyáját ezt olvastam:
„Nőtlenségem utolsó hónapjait utazással töltöm. Megnézem a tengert, 
melyet annyira óhajtok már látni, mert hisz rokona szívemnek: mély és vi-
haros. Megnézem Shakespeare, Shelley és Byron hazáját, a sötét Angliát, 

s megnézem Béranger honát, a fényes Franciaországot és magát Béran- 
ger-t, a világ megváltójának, a szabadságnak legnagyobb apostolát.” 
(Petőfi Sándor Úti levelek Kerényi Frigyeshez, Erdőd, 1847. május 26.)
A busz hátsó részében található digitális térképen aztán megnézhettük 
a valóságot, hol járt élete során Petőfi Sándor. A feladat máris adott, utá-
na olvasni mindennek, elővenni az Úti leveleket újra. Megtudni, ki volt 
Béranger, aki Ady szerint, a magyaroknak akkor született, amikor Petőfi 
először olvasta őt, és ez milyen igaz. Szép feladatokat, újabb élményeket  
inspirál a buszkiállítás, és az a különösen érdekes, hogy mindannyiunknak 
mást. 
A további kutakodáshoz szeretettel ajánljuk az Öregiskola könyvtári  
anyagát. 
A Petőfi-buszt délelőtt a Nagykovácsi Általános Iskola 2 hetedik és 4 
ötödik osztálya látogatta meg, délután felnőtt csoportokat szerveztünk, a 
nap végén pedig kötetlenül tudták látogatni a családok a kiállítást. 
Köszönjük a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak együttműködését. 

Petőfi200
A Petőfi-busz Nagykovácsiban
G. Furulyás Katalin



Idén is egy „hazai” alkotót választottunk a kultúra napi tárlat kiállítójának. 
Tavaly is egy nagykovácsi alkotóművész, Szilágyi Erzsébet újragondolt 
kékfestő nyomatatait hívtuk a közös ünneplésre. Idén Bereczki Katára és 
meghatározó műveire esett a választásunk.
Bereczki Kata 1980-ban született Dombóváron. Festőművészi vég-
zettségét a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte, ahol 
2011-ben diplomázott. Festményei megtalálhatóak több magán- és 
közgyűjteményben. Az elmúlt években: Simontornyán a Vármúzeum-
ban, Debrecenben, Budapesten a Deák palotában, Ljubljanában a Ba- 
lassi Intézetben, Dombóváron a Helytörténeti Múzeumban, Óbudán a 
San Marco Galériában, Tallinban a Magyar Kulturális Központban és az 
Ady25 Galériában Budapesten állított ki. 
„Festői kifejezésmódom kissé grafikus jellegű, ami a fotó – mint kiindu-
lási alap –, és némi digitális technika használatának eredménye. A ké-
peim megfestésekor a látványt homogén felületekre bontom, az alakok 
környezete leegyszerűsített; csak néhány – a helyszínt vagy az eseményt 
– jellemző tárgyat, környezeti hatást jelenítek meg.”

A képek válogatásánál, a kiállítás címének megfelelően, határozottan a 
magyar falu, vidék képeihez nyúltunk. (Az emblematikus Balatonos-képek 
reméljük majd egy nyári tárlat anyagát adják.) 
Kata képei egytől-egyig egy társadalmi riportként értelmezhetőek, szo-
ciografikus mélységűek. Azonnal átjár minket az érzés, ezek a mi képeink, 
ezek magyar képek, ezek a gyerekkorunkban történtek, ez nálunk van. 
Ez az „ismerősség, otthonosság” még az ironikus felhanggal is szeretet-
tel felvállalható. Azontúl, hogy a képek korfestő igényűek, azonnal be- 
vonják a nézőt, érzéseket, hangulatokat, emlékeket indítanak el. A ké- 

pek előhívják a kiállítás közönségében azt a közös emléktartományt,  
amely értelmezhetővé tette életvilágunkat. 
A kiállítást Rózsa T. Endre művészettörténész, művészeti író nyitotta meg, 
elhelyezve a Bereczki műveket a kortárs magyar festőművészet palet-
táján. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony a magyar kultúra napja tisz-
teletére ünnepi köszöntőt mondott. 
A megnyitó hivatalos része után a közönség birtokba vette a tárlatot, em-
lékek, családi történetek, közös élmények kerültek napvilágra párbeszéd-
ben a tárlat anyagával.
A kiállítás 2023. március 16-ig látható az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár nagytermében. 

A magyar kultúra napja 2023-ban Nagykovácsiban,  
az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban
Bereczki Kata Hazai vizeken című kiállítása

G. Furulyás Katalin
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Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

SZENTMISE  
A BETEGEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

A Szűzanya első lourdes-i jelenésének (1858. február 11.) évfordulója 
az egyházban a betegek világnapja. Ebből az alkalomból szeretettel 
hívom az időseket, betegeket, ápolókat, gondozókat az értük felaján-
lott szentmisére február 12-én vasárnap 15.30 órára a templomba.

A szentmisén lehetőség lesz a betegek szentségének felvételére,  
melyben a 60 évnél idősebbek részesülhetnek. A szentségvételére  
szentgyónással kell felkészülnünk, melyre a következők szerint lesz al-
kalom:

A plébánián szentgyónásra péntek kivételével közvetlenül a reggeli  
7 órai szentmisék után, ezen kívül 10-én pénteken 16 és 18 óra között.

Kérésükre otthonukban szentgyónásra és a betegek szentségének 
felvételére 10-én pénteken 10 és 16 óra között. Kérésüket a 389-817 
vagy a 06 20 971 7485 telefonszámokon várom.

Nagy szeretettel hívom testvéreimet, hogy a szerető, megbocsátó Jé-
zussal találkozzanak, aki gyógyítani jött. Menjünk hozzá bizalommal, 
biztatást, békét találunk nála.

A szentmise után szeretettel várom a résztvevőket a plébánia alsó hit-
tantermében tartandó találkozóra. 

A nehezen közlekedőket szívesen elhozzuk és hazavisszük kocsival, 
kérés szerint a szentmise után közvetlenül, vagy a plébániai összejöve-
tel végén. 

Kérésüket a 06 30 445 1256 vagy a 06 20 422 6462 számokon vár-
juk.

Kemenes Gábor plébános
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Kreatív-fotós szakkör 9-14 éveseknek az Öregiskola kéz- 
műves műhelyében

Bajári Lilla vagyok, fényképészként és kiadványszerkesztő-grafikusként 
dolgozom.
A Fény-Képző kreatív fotós szakkör Nagykovácsiban, 9-14 éves gye- 
rekeknek ad lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a fotózás alap-
jaival és fejlesszék kreativitásukat. Nagyon fontosnak tartom, hogy tanít-
suk meg őket látni, hogy tudatosan fedezzék fel környezetüket. Egy jó 
fotó történetet mesél el! A kreatív képalkotást szeretném előtérbe he- 
lyezni, ami azt jelenti, hogy a gyerekeknek lehetőségük van saját ötleteik, 
érdeklődési körük és stílusuk alapján alkotni. A szakkör keretein belül 
tanulunk a kamerák (mobiltelefon) működéséről, a fényviszonyokról, a 
kompozícióról, a téma helyes megválasztásáról, a képvágásról, színekről 
stb. Emellett lehetőség van kreatív technikákkal, mint például a fényfes-
tés, Glitch-Art megismerkedni. Használunk különböző alkalmazásokat a 
fotók retusálásához, montázs készítéshez.
A gyerekeknek lehetőségük van különböző fotózási feladatokat végez-
ni, hogy gyakorolhassák az elsajátított ismereteket és egyénileg fej-
lesszék készségeiket. Itt nincs szükség különleges felszerelésre, csak a 
legalapvetőbb digitális fényképezőgépre vagy okostelefonra.
Mivel ilyen gyönyörű helyen élünk, segítségül hívjuk a természeti  
adottságokat. A jó témák mind itt vannak körülöttünk, csak nyitott szem-
mel kell járni!

Remélem, hogy a gyerekek ezzel a fotós kalandozással olyan fényképeket 
fognak tudni elkészíteni, amikre igazán büszkék lehetnek!
„A fotográfia lehetővé teszi, hogy lássunk olyan dolgokat, amiket 
mások nem látnak.”
Bruce Davidson
Érdeklődni: Bajári Lilla - 06304445522
https://www.facebook.com/FenykepzoNagykovacsi

KlubKörKép - FÉNY-KÉPző

Decemberi klubnapunkon minket is meglátogatott a Mikulás, köszönjük 
az ajándékot.
Előkarácsonyt tartottunk fehér asztal mellett, köszöntöttük a születésnap-
jukat ünneplőket. Meglepetés vendégeink is voltak, Jóka Renáta kobzon 
játszott és énekelt, kisfia Doroszlai Borsa hegedűn kísérte, majd közösen 
énekeltünk.

Következő vendégeink a KISISKOLA ÁLTALÁNOS 
ISKOLA tanulói voltak, tőlük saját készítésű 
mézes sütit kaptunk, szép csomagolásban és 
kis készítőik aláírásával. Énekeltek, furulyáztak 
Dudinszky Nóra tanárnővel és a végén szintén 
közösen énekeltünk. Köszönjük szépen, Sárkány 
Andreának, hogy gondoltak ránk és megláto-
gatták a nyugdíjas klubot.
Az év utolsó előtti napján pezsgővel búcsúztat-
tuk az évet, ettünk, ittunk, táncoltunk, jól érez-
tük magunkat. Cseppentőné Erzsi pedig megör-
vendeztetett bennünket harmonika játékával.

2023. január 13- 
án, napfényes 
időben egy cso- 
dálatos kis zsák-
faluba VÖRS-re 
vonatoztunk. 
Európa legna- 
gyobb beltéri 
Betlehemét néz- 
tük meg. Több  
mint 60 m2-en  
c s o d á l h a t t u k 
meg az óriási 
gipszből és ter-

mészetes anyagból készült figurákat, amelyek kizárólag a falubeliek ki-
tartó és jól megszervezett csapatmunkájának gyümölcse. Minden évben 
megújul az elrendezése. Idén az adventi vásár idején tervezzük a látoga-
tást.

15-én a Fővárosi 
Operett Színház-
ban a Mosoly 
Országát néztük 
meg.
Az első klubna-
punkra 16-án ke- 
rült sor, meg-
beszéltük mit ter- 
vezünk ebben az 
évben, merre men-
nénk kirándulni és 
nem tartunk nyári 

szünetet, hanem a tavalyi évhez hasonlóan, kertjeinkben jókat fogunk 
főzőcskézni egymás társaságában. Kiválasztottuk a március-április havi 
operett előadásokat, melyeket szeretnénk megnézni.
Tornáztunk, Sára megmozgatta az ünnepek alatt ellustult (tisztelet a kivé-
telnek) kis társaságot.
19-én megtekintettük a Petőfi 200 program keretében a Petőfi Irodalmi 
Múzeum vándorkiállítását, „Átröpűlök hosszában hazámon” címmel, me-
lyet a mozgó busz hozott el hozzánk. 
21-én újfent az Operett Színházban voltunk és a Marica grófnő előadásán 
tapsolhattunk.
23-án új gyakorlatokat próbálva nagyon vidáman, felszabadultan tornáz-
tunk Sárával a Faluházban.
26-án a Szépművészeti Múzeum El Greco kiállításán jártunk.
30-án születésnapot és névnapokat köszöntöttünk, falatoztunk, és köz-
ben készültek a farsangi dekorációk.
Tartalmasan, minőségi idővel teltek a januári klub programok.
Torna Tóth Sára terapeutával minden hétfőn 16.30 órától, jelenleg a Fa-
luházban. Próbálja ki, milyen izomcsoportokat mozgatunk meg, ismerje 
fel milyen a saját mozgáskoordinációja!
Egyedül van, egy kis társaságra, beszélgetésre vágyik, szeret énekelni, 
viccelődni, kirándulni, érdekli a művészet valamelyik ága, jelentkezzen 
a Nyugdíjas klubba, telefonáljon. 2022-ben 7 fővel bővült klubtagjaink 
száma.
Szeretettel várjuk továbbra is az új tagokat!
Fábos Éva klubvezető  06 30/813-7325

KLUBÉLET 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Fábos Éva klubvezető 
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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. Kádár-Németh Krisztián február 01.  
és február 23–28. között

Dr. Sorbán András február 06–09. között
Dr. Koltay Angéla január 31–február 13. között

szabadság miatt nem rendel.
A szabadságon lévő orvos betegeinek a recept- 

igénylést a nagykovacsirendelo@gmail.com-ra írják, 
ami mindennap este 7-ig a felhőbe kerül.

Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan válasz 
érkezik.

Helyettesítés: az aznap rendelő orvosok a saját 
rendelési idejükben és saját rendelőjükben fogadják 

a szabadságon lévő orvos betegeit.
A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  

EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 
PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:

február 3.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Német Krisztián
február 10.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
február 17.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
február 24.    
  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
Január

Anna, H. Dominik, P. Dominik, Dorottya, 
Emília Nadja, Medox, Merse Boldizsár, 

Mira, Viktória Anna

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)


