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Az épületek az emberiség lenyűgöző alkotásai. Egy jó épület esztétikai élmény, funkcionálisan 
megfelelő és tartós. Egy jó épület generációk életét teszi szebbé, könnyebbé. Egy épület soklépcsős 
tervezést igényel, számtalan szakember bevonásával valósítható meg. Szükség van építész- 
mérnökre, statikusra, gépészmérnökre. Egy jó épület igazi érték.
Tavaly szeptember óta mi is tervezünk. Nagykovácsi költségvetése olyan számomra, mint egy épít-
mény: alapos tervezés után egy minden szempontból megfelelő „épületet” kell létrehozni. Olyat, 
ami nem csak az idei évre szól, hiszen az elkövetkező évek életére is hatással lesz.
A tervezés lezárult, a költségvetés tervét február 15-én benyújtottam. Tárgyalta az ügyrendi bi-
zottság, a pénzügyi bizottság, majd a képviselő-testület ellenszavazat nélkül 2023. február 23-án 
elfogadta.
Az idei költségvetést tavaly szeptember óta tervezzük. A „költségvetés mérnökei”, az intézmények 
vezetői, a pénzügyi és műszaki osztály kollégái, a pályázatokkal foglalkozók azon dolgoztak, hogy 
minden szempontnak megfelelő, stabil és biztos pénzügyi terve legyen Nagykovácsinak. Köszönöm 
mindenkinek a munkáját!
A tervezés során folyamatosan szem előtt tartottuk azt a településvezetési irányelvet, ami megha-
tározza a fejlesztéspolitikánkat: a közérzeti, gazdasági és környezeti fenntarthatóság hármasát. 
A lakosság igényeit, elvárásait – most is, mint mindig – figyelembe vettük a tervezés során. A leg- 
utóbbi teadélután témája hagyományosan a költségvetés volt, meghallgattam a javaslatokat, 
hozzászólásokat, és reagáltam minden felvetésre, ötletre. Ilyenkor a jelenlévők is átélik egy órára azt, 
amit mi is: nem az ötlet hiányzik, a takaró rövid. Mivel nincs iparunk, az adóbevételünk is szerény, így 
választanunk kell, mi élvez prioritást.
Az intézményeink biztonságos, megszokott minőségű működtetése kiemelt fontosságú. Ezt a költ-
ségvetés biztosítja. Számítok az intézményvezetők együttműködésére a takarékos működtetésben. 
A tervezést nagyon megnehezítették az elszabaduló energiaárak, így az intézményeink fenntartása 
elviszi a költségvetés csaknem felét.
A közlekedésbiztonság fejlesztése kiemelt célunk: gyalogátkelőhelyeket fogunk létesíteni, 
sebességmérő traffiboxokat fogunk telepíteni. Szintén prioritást élvez idén a vízelvezetés kiépítése 
a Zsíros-hegyen, és az Öregiskola energetikai korszerűsítése.
A lakossággal történő költségvetési tervezés során is szembesültek a jelenlévők azzal a dilemmával, 
hogy útépítés VAGY kátyúzás, hiszen 100-150 méter minőségi aszfaltos utcaszakasz megépítése 
nagyjából 20 millió forintba kerül. A költségvetésben elkülönítünk minden évben egy keretösszeget 
az őszi, tavaszi kátyúzásra. Nagykovácsiban viszont sajnos döntenünk kell, hogy ezt az összeget 
egyetlen út megépítésére fordítjuk VAGY sok utca javítására.
A Vértes utca aszfaltozását és a járda kiépítését pályázati forrásból meg tudjuk valósítani, valamint 
két jó példa is volt már közösségi útépítésre. Ezeket a kezdeményezéseket az Önkormányzat to- 
vábbra is támogatni fogja, ami az idei költségvetésen is megjelenik. 
A Lenvirág-park kialakítását közösségi tervezés előzi majd meg, azt szeretném, hogy mindannyiunk 
szabadidős és közösségi tere legyen.
A költségvetés mintegy 2,5 milliárd Ft összegről szól, amit további 550 millió Ft pályázati forrás fog 
kiegészíteni az idei évben. Továbbra sem veszünk fel hitelt, nem hagyatkozunk a mai bizonytalan 
kamatkörnyezetre.
Ez a kilencedik költségvetés, amit Nagykovácsi polgármestereként benyújtottam. Az elmúlt évek 
megtanítottak arra, hogy a rendkívüli helyzetekre fel kell készülni. Ezért idén először elkülönítettünk 
egy polgármesteri keretet, ami rendkívüli helyzetek megoldására szolgálhat. 
Nagykovácsi 2023-as költségvetése biztosítani fogja a nyugodt, kiszámítható életet, működésünkkel 
stabil partnerei leszünk az itt élő családoknak.
Köszönöm a bizalmat.

A fejlődés alapja  
a megfelelően tervezett költségvetés
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

A polgármesteri teadélutánok jellemzője, hogy minden alkalom más téma 
köré épül. Hagyományosan az év első teadélutáni témája az önkormányzat 
költségvetése. Itt lehetőség van ötleteket felvetni, kérdéseket feltenni, 
közösen gondolkodni bevételekről és kiadásokról. Ilyenkor a jelenlévők is 
átélik egy órára azt, amit mi rendszeresen: nem az ötlet hiányzik, a takaró 
rövid! Nem elég olyan ötleteket felvetni, hogy mire kellene költeni, azt 
is meg kell tudni mondani, hogy mi helyett. Miből vegyünk el vagy mit 
hagyjunk el a cél érdekében? Mivel nincs iparunk és nem is szeretnénk 
iparterületeket létrehozni a környéken, az adóbevételünk is szerény, így 
választanunk kell, mi élvez prioritást.

Javaslatok, amik a teadélutánon születtek a témában:
•  Bevételteremtő lehetőségként ismét felmerült a vállalkozások 

bejelentése helyben, ami a helyi iparűzési adóbevételt növelné. 
Lehetőség lenne az inkubátorház ilyen irányú hasznosítására, de 
vállalkozói szellemben. A javaslat alapján várjuk olyan vállalkozó 
jelentkezését, aki a székhelyszolgáltatás lehetőségét oldaná meg az 
inkubátorházban. Ebben az esetben a bérleti díj konstrukciót újra 

kellene gondolni a képviselő-testületnek. Ehhez kapcsolódó javaslat 
volt még, hogy indítsunk kommunikációs kampányt a cégek helyben 
való bejelentkezésére. 

•  Felvetődött, hogy takarékossági okokból ne rendezzük meg a 
Varázskastély Családi Fesztivált, azonban a jelenlévők támogatták a 
fesztivál megszervezését úgy, hogy belépőssé javasolták alakítani azt. 
Végül a képviselők – figyelembevéve a családok növekvő terheit – az 
ingyenes belépést támogatták, azonban kettő helyett idén egynapos 
programmal. 

•  Szembesültek a jelenlévők azzal a dilemmával, hogy vagy új utat 
építünk vagy kátyúzunk. Amennyiben az útépítésre elkülönített 
összeget egyetlen út minőségi megépítésére fordítjuk, nem marad 
keret az útjavításokra, kátyúzásokra, pedig az utcák minősége ezt 
minden évben megkívánja. Az a kérés érkezett, hogy tegyük közzé 
minden évben előzetesen a kátyúzásra kerülő utcák névsorát. A 
lakossági útépítésre keret elkülönítését a jelenlévők támogatták. 

•  Az energiaközösségek témájával is fontos lenne foglalkozni, de 
egyelőre meg kell várnunk, hogy tisztázódjanak ennek feltételei és 
körülményei. Emiatt ez még nem az idei év problémája lesz, de az 
önkormányzat figyelemmel kíséri a lehetőségeket ebben a témában.  

Várható témák a teadélutánokra:
➢  Március 30-án a KÖZLEKEDÉS témája kerül kibontásra, szakemberek 

közreműködésével. 
➢  Április közepén, rendkívüli teadélután keretében a FŐUTCA 

NÖVÉNYEKKEL VALÓ BEÜLTETÉSE lesz a téma. 
➢  Szintén áprilisban, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat 

Törökországban segítő tagjainak BESZÁMOLÓJA is teadélután 
keretében történik meg. 

➢  Szándékaink szerint májusban elindul a Lenvirág park közösségi 
tervezése. 

Pontos információkat a teadélutáni programokról Kiszelné Mohos Katalin, 
polgármesteri Facebook oldalán olvashatnak. 
Mindenkit szeretettel, friss pogácsával és teával várunk ezeken az 
alkalmakon.

Tematikus teadélutánok – 
KÖLTSÉGVETÉS
Kiszelné Mohos Katalin, polgármester
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A Képviselő-testület február 23-án munkaterv szerinti rendes testü- 
leti ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen 
megtárgyalták és véleményezték az előterjesztéseket. A képviselők 
írásos tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határozatokról, a 
jogügyletekről, valamint az önkormányzati beruházások előre 
haladásáról.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtti szokásos 
tájékoztatást tartott a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
hírekről. 
Több körös egyeztetés kezdődött a rendőrséggel, a közterület-felü-
gyelettel, illetve az Amerikai Iskolával annak érdekében, hogy sikerüljön 
megtalálni a lehető legjobb megoldást a Nagykovácsi út mentén történt 
balesetek megelőzése, illetve azzal kapcsolatosan a közlekedésbiztonság 
érdekében. Nagykovácsi lakosságának is lesz lehetősége megvitatni ezt a 
témát egy teadélután keretében is, melyre a tervek szerint március 30-án 
kerül sor az Öregiskolában.
Április hónapra rendkívüli polgármesteri teadélutánt tervezünk, melynek 
témája a Kossuth Lajos utca növényesítése lesz.
Változott az ügysegédi ügyfélfogadás. Február végétől minden szerdán 8 
és 11 óra között lehet intézni a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban a 
Kormányhivatal hatáskörébe tartozó ügyeket.
Hamarosan itt a március 15-e, szokás szerint a Nagykovácsi Általános Isko-
lában lesz az ünnepség, 9 órakor, azt követően kerül sor a koszorúzásra.
Tegzes Endre, az Ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy 
minden képviselő és külső bizottsági tag határidőre eleget tett a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Az első napirend keretében a Képviselő-testület döntött a Nagyko-
vácsi Kispatak Óvoda Száva utcai tagóvodájának 2023. július 1. nappal 
történő bezárásáról. A döntést a rendkívül alacsony gyermeklétszám 
indokolta, az intézményátszervezés két óvodai gyermekcsoportot érint 
(Cinege és Tengelice csoport). Előre tervezetten egyik gyermekcsoport 
a Kaszáló utcai székhely óvodában, a másik csoport a Dózsa György ut-
cai tagóvodában nyer elhelyezést a gyermekek csoportbontása nélkül. 
A Tagóvodában foglalkoztatott pedagógus és nevelő-oktatató munkát 
közvetlenül segítő státuszok integrálhatóak az új munkavégzési he- 
lyeken. 
Tárgyalta a testület a Nagykovácsi Háziorvosi Praxisközösség kérését a 
megnövekedett energiaárak miatti rezsiköltség növekedés rendezése, va- 
lamint a felnőtt háziorvosi rendelő további energiakorszerűsítése érdeké-
ben. A többkörös írásos és személyes egyeztetést követően az a döntés 

született, hogy az energiaköltségek csökkentése érdekében a felnőtt házi-
orvosi rendelő épületébe 6 hőszivattyús klímaberendezés beszerzését és 
felszerelését, valamint a beruházáshoz szükséges áramfejlesztés költségét 
a 2023. évi költségvetés terhére az Önkormányzat biztosítja. Az épület 
rezsiköltségeinek megosztásán nem változtat, a rezsiköltségek kifizetése a 
bérleti szerződésekben foglaltak szerint a 4 háziorvos és az Önkormányzat 
között továbbra is 4/5 – 1/5 arányban történik.
A testület úgy döntött, hogy az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-
vel 2022. augusztus 17. napján megkötött vállalkozási szerződésben neve-
sített szolgáltatási díj tekintetében, a vállalkozó által előterjesztett rend-
kívüli áremelési igényt 5%-os mértékben fogadja el.
Az önkormányzatok saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a Képviselő-testületnek határozatban kell 
megállapítani. Ez a döntés megszületett, Nagykovácsinak nincsen adóssá-
ga és hitelfelvételt sem tervez.
A szükséges egyeztetési és tervezési folyamatok után határidőben 
nyújtotta be polgármester asszony az Önkormányzat és intézményei 
2023. évi költségvetésének tervezetét. A Pénzügyi bizottság egyhangú 
javaslatát követően a költségvetés elfogadását a testületi ülésen vala-
mennyi jelenlévő képviselő támogatta. A költségvetési rendeletben 
az Önkormányzat és intézményei idei bevételi és kiadási előirányzata 
2.583.815 ezer forint.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Nagykovácsi Nagyközség 
2023-2027-es, öt éves ciklusra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
A Budakörnyéki Közterület-felügyelet intézményvezetője, Uzsoki Gábor 
elkészítette a felügyelet 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, 
melyet a Képviselő-testület elfogadott. Szintén elfogadta a testület a 
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
Jóváhagyta a testület a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 14. számú módosítását. 
A testület döntést hozott a Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 58. szám alatt ta-
lálható, „kivett lakóház” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlanban 
található, 33 m2 alapterületű üzlethelyiségnek határozatlan időtartamra 
történő bérbe adásáról a Jade-Szoft Kft-nek.
Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület elfogadta polgármester  
asszony 2023. évi szabadságolási tervét. 
  Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Adóügyek
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Államkincstár Budapest és  
Pest Vármegyei Igazgatóságától kapott információ szerint központi infor- 
matikai hiba okán az előző évekhez képest néhány napos késés várható 
a 2023. évi helyi adó egyenlegértesítők, valamint csekkek elkészítésé-
ben, illetve ezek kézbesítésében. A hiba elhárítása folyamatban van és 
előreláthatólag mindenkihez a teljesítési határidő előtt meg fognak érkezni 
az adóértesítők.
Megértésüket köszönjük.
Az egyenlegértesítő levelünk tartalmazni fogja a II. félévi adók befizeté-
séhez a csekkeket is, második félévben már külön nem küldünk ki sem le- 
velet, sem csekket.             

A 2023. évi adókat két egyenlő részletben kell befizetni: 
Befizetési határidő: I. félév 2023. március 16.
                                            II. félév 2023. szeptember 15.

Amennyiben az adó határidőben való befizetésével kapcsolatban probléma, 
kérdés merülne fel, kérjük minél hamarabb jelezzék az ado@nagykovacsi.hu-
ra, vagy telefonos elérhetőségeinken.     
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre  
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú 
telefonos-azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

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

Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Általános tájékoztatás: Helyi adók vonatkozásában – építményadó, te- 
lekadó, helyi iparűzési adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon 
belül másik osztályhoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rend- 
szeresített nyomtatványon az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tör- 
vény 44. § alapján a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: Iparűzési adó, helyi szabálysértési bírságok adók mód-
jára történő behajtása, igazolások, adó-és értékbizonyítványok, külterü- 
leti földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: Gépjárműadó behajtások, adóigazolások, adó- és 
értékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok és anyakönyvi ügyintézés
Faragó Fanni: Építményadó, telekadó
Nagy Tímea Judit: Talajterhelési díj, idegenforgalmi adó 
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Aktuális

Február 7-én reg- 
gel döbbenten hall- 
gattuk a hírekben, 
hogy éjjel 7,8-as 
erősségű hatalmas 
földrengés rázta meg  
Törökországot és Szí- 
riát. A szerencsét- 
lenség az elmúlt év- 
század egyik legerő- 
sebb földrengése volt 
a régióban, és már az 
első percektől tudni 

lehetett, hogy nagyszámú emberáldozatot fog követelni. A katasztrófa 
első hírére megmozdultak a világ kutató-mentő szolgálatainak 
szakemberei, akik a lehető leghamarabb az érintett régióba érkeztek, 
hogy minél előbb elkezdhessék a túlélők mentését. Magyarországról 
több csapat is indult, köztük a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat 
20 specialistája és 4 kutyája. A Törökországban töltött közel egy 
hétről beszélgettem Balázs László  szolgálatvezetővel, aki február 27-
én Kiszelné Mohos Katalin polgármestertől átvehette Nagykovácsi 
köszönő oklevelét a Szolgálat nevében. 
Önök mikor értesültek először a földrengésről? Az ehhez hasonló 
katasztrófahelyzetekben, hogyan történik a kutató-mentő szolgálatok 
értesítése, koordinálása?
Mi 7-én hajnalban értesültünk a katasztrófáról és egészen délig az volt 
az információnk, hogy mi megyünk Magyarországról menteni, aztán egy 
kormányzati döntés következtében a Hunor Mentőszolgálatot jelölték ki 
helyettünk. Pár nap múlva a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól külön 
felkérést kaptunk, hogy mi is induljunk el és vegyünk részt a mentési 
munkálatokban. Az embereink és a felszerelés helyszínre juttatásában a 
Turkish Airlines légitársaság nyújtott segítséget, akik ingyen szállítottak 
minden mentőcsapatot a térségbe. 
Hova vezényelték a csapatot az érintett területen belül?
A gépünk Isztambulba, majd onnan Adana település repterére érkezett, 
ez volt az utolsó hely, ahol még leszállhatott a gép. Innen bérelt 
autóbuszokkal mentünk tovább a szír határhoz közeli Hatay régióba, 
annak is a Hatay nevű kb. 1 milliós városába. 
Nagyon komoly károkat szenvedett el ez a település is?
Hatay-t úgy kell elképzelni, mint Budapest legzsúfoltabb belvárosát, 
rengeteg házzal nagyon közel egymáshoz. Ráadásul a török építési 

kultúra jelentősen 
különbözik az Euró- 
pában megszokottól, 
az emeletes házak al- 
ját mindenhol üzlet- 
helyiségek foglalják 
el, amik rendkívül 
meggyengítik az 
épületek alapjait. Szó 
szerint kártyavárként 
omlottak össze a 
házak, és mivel a 

katasztrófa éjjel történt, sokan tartózkodtak otthon az összedőlt lakások 
falai között. 
20 fővel és 4 kutyával érkeztek a helyszínre. Hogyan történik a csapat 
összeállítása?
A mentőszolgálat 45 önkénteséből ilyenkor felmérjük, hogy kit tudunk 
mozgósítani és milyen szaktudásra lehet a legnagyobb szükség. Minden 
esetben utazik velünk egy orvos, és jelen esetben a kötéltechnikai 
szaktudással, statikai ismeretekkel rendelkező, valamint a kutyás 
mentésben jártas kollegákból állítottuk össze a csapatot. Természetesen 
nagyon fontos szerep jut a biztonságtechnikáért felelős társunknak és kell 
egy olyan csapattag is, aki a helyszíni szervezetekkel és más csapatokkal 
tartja a kapcsolatot. Persze az embereken túl nem feledkezhettünk meg a 
kutyákról sem, közülük a 4 legjobb passzban lévőt választottuk ki. 
A helyszínen hogyan osztották be a csapatokat? Kaptak segítséget a 
helyi hatságoktól?
Sok katasztrófa sújtotta területen jártam már, így elmondhatom, hogy 
a török hatóságok nagyon jól és felkészülten segítették a munkánkat. A 
török állam szinte a földrengést követő órákban eljuttatta segítségkérését 
a nemzetközi szervezetekhez, így azok nagyon gyorsan tudták küldeni 
a kutató-mentő és segélycsapatokat. A helyszínen bérelt buszokkal, 
valamint a mentőszolgálatok területének őrzésével segítették a 
munkánkat, és ha bármilyen kéréssel fordultunk hozzájuk igyekeztek 
azokat minél előbb teljesíteni. 
Be lehet vagy esetleg be kell osztani, hogy ilyen helyzetben mennyit 
dolgozik valaki?
Az első 2-3 napban szinte megállás nélkül dolgoztunk, hiszen minden 
egyes órával csökkenhet az életben maradás esélye a romok alatt. Aztán 
persze, ahogy a fáradtság és a kimerültség fokozódott, átálltunk a 6-8 órás 
váltásban való munkára. 
Bármennyire is edzett valaki, egy katasztrófa esetében sok 
embertpróbáló  dologgal szembesülhet. Hogyan lehet feldolgozni 
ezeket?
Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy hány emberen tudtunk segíteni. 
A mentési idő alatt a kutató-mentő egységek összesen 104 személyt 
szabadítottak ki a romok alól, a mi csapatunk 17 ember életét mentette 
meg. Utóbbiak közül 4 főt teljesen saját erőből, több órás ásást követően 
sikerült a felszínre hoznunk. Az lelkileg hatalmas élmény volt, hogy a 
megmentettek közül a legtöbben családtagjaikkal együtt jutottak ki, így 
például két másfél éves gyermek kimentését követően a hozzátartozóikat 
is sikerült kiszabadítanunk.  
Önök alapítványi keretek között működtetik a szolgálatot. Önkéntesek 
vagy hivatásosok a tagjaik? 
Minden tagunk önkétes munkában végzi a feladatát. Éves szinten kb. 150 
riasztást kapunk, ahol kutyás mentésben, drónos felderítésben kérik a 
segítségünket. Ezeken túl rendszeresen végezzük bűnügyek áldozatainak 
felkutatását is. A munkánk részét képezi még különböző futóversenyek, 
off road rally-k és fesztiválok biztosítása. Az Alapítvány a mentési munkák 
költségeit az adó 1%-ból, valamint adományokból tudja fedezni. 
A Szolgálat központja Szentendrén van, de Ön nagykovácsi lakos. 
Mióta él a településen és hogyan esett a választás Nagykovácsira?
Olyan 15 éve költöztünk ide, én akkor még a Budakeszi úton dolgoztam 
tűzoltóként, innen volt ismerős Nagykovácsi. A kutyáim miatt 
mindenképpen kertes házban gondolkodtunk, így döntöttünk a település 
mellett. Akkor és most is jó választásnak bizonyult. 
További információkat találhat a Pest Megyei kutató-mentő szolgálatról a 
www.kutato-mento.hu oldalon. 

Életmentők
Ábrahám Móni
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Tisztelt gépjármű Tulajdonosok!
Az elmúlt időszakban sajnos Nagykovácsiban is állandó probléma lett a 
közterületen (el)hagyott üzemképtelen vagy „roncs” járművek jelenléte. 
Éppen ezért úgy látjuk, hogy közelebbről kell foglalkoznunk ezzel a 
kérdéssel. Célunk a vonatkozó jogi normák és a közterületrend betartatásán 
túl az, hogy megőrizzük a települési lakókörnyezet esztétikus arculatát.
Elsősorban az üzemképtelen járművek tulajdonosai tehetnek ezért a 
legtöbbet, ezért az elvárható minimum az lenne, hogy a saját ingatlanukon 
tárolják az ilyen járműveket a közterületek, közutak helyett. Tárolóhely 
hiányában pedig az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha egy 
gépjármű tárolásra szakosodott vállalkozással vennék fel a kapcsolatot és 
elszállíttatnák annak telephelyére a járművet, amíg végleges sorsáról nem 
határoz annak tulajdonosa (pl. újra üzembe helyezés, vagy pedig bontónak 
történő átadás). Ezzel a járművek adminisztrációs és fizikai életútja is a 
végéhez érhetne a megfelelő módon. Nem fordulna elő, hogy időtlen 
időkig csúfítja egy-egy láthatóan elhagyott „autóroncs” a közterületet, 
az utcaképet. Ezzel összefüggésben ajánlható, hogy bármelyik internetes 
keresőbe beírva a „roncs autó elszállítás” szót, számos olyan találatot 
eredményez, amiből az látható, hogy sok környékbeli cég is foglalkozik az 
ilyen járművek elszállításával.
Amennyiben a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az 
üzemképtelen vagy roncs jármű közterületről történő elszállításáról, 
a felszólításban megadott határidőben nem intézkedik, a Közterület-
felügyelet az alábbi helyi normák alapján járhat el. 
Aki azt gondolná, hogy azzal is le van tudva a gond a feleslegessé vált 
üzemképtelen autóról, hogy nem reagál a hatósági felszólításra, az sajnos 
téved. Az elszállítási folyamat az önkormányzatnak, az általa megbízott 
szállító cégnek is pénzbe kerül. Az elszállítás költsége, a jogszabályban 
meghatározott tárolási idő napidíja stb., a tulajdonost terheli. Ezen 
túlmenően az üzemképtelen jármű tárolása engedély nélküli közterület-
használatnak is minősül, mely további közigazgatási hatósági eljárást 
vonhat maga után. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Nagy- 
kovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek 
használatának rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) számú önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (5) a) pontja szerint: „üzemképtelen 
jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és 
jelzéssel vehet részt, de a hatósági jelzés hiányzik vagy az engedélye lejárt, 
érvénytelen; 

A R. 10. § (1)-(5) bekezdései értelmében: 
(1) Üzemképtelen járművet közterületen tárolni tilos. 
(2)  A gépjármű tulajdonosa/üzembentartója az üzemképtelen, de forgalmi 

engedéllyel rendelkező gépjárművére – legfeljebb 30 napos időtartamra 
– közterület-használati engedélyt kérhet. 

(3)  A gépjármú tulajdonosa/üzembentartója köteles a közterület-használati 
engedélyt a járművön - jól látható helyen - kifüggeszteni. 

(4)  A közterületen engedély nélkül, vagy az engedély időtartamán túl tárolt, 
üzemképtelen jármű tulajdonosa/üzembentartója köteles járművét 
a hatóság felszólítására 8 napon belül, saját költségén a közterületről 
eltávolítani. 

(5)  Az üzemképtelen gépjármű eltávolítására megállapított határidő letelte 
után a hatóság a járművet a tulajdonos/üzembentartó felelősségére és 
költségére a megbízottal elszállíttatja. Az elszállításról a tulajdonost/
üzembentartót tájékoztatni kell.”

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes 
rendelet (KRESZ) 5. § (1) bekezdése c) pontja szerint, a közlekedésben 
olyan járművel szabad részt venni, amelynek műszaki-, biztonsági- és 
környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek;”.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Bírságrendelet) 6. § e) pontja alapján, közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának 
rendjéről szóló 2/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelet alapján a közterületet 
engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon 
használja. A Bírságrendelet 5. § (1)-(2) bekezdései szerint, a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy 
elkövetője kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, 
továbbá ismételt vagy folyamatos jogsértés esetén a bírság ismételten is 
kiszabható.   
Ezúton tisztelettel megkérjük a gépjármű tulajdonosokat, illetve 
üzembentartókat, hogy az üzemképtelenné vált gépjárműveket ne tárolják 
a település közterületein, közútjain, ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor 
kérjenek közterület használati engedélyt a Nagykovácsi Polgármesteri 
Hivatalban, és az engedélyben meghatározott feltételek szerint 
szíveskedjenek eljárni.
Együttműködésükkel nagyban hozzájárulnak – a helyi közösség érdeké- 
ben – a rendezett településkép kialakulásához.      
Köszönettel: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

A Nagykovácsi területén 
fellelhető  
„üzemképtelen” járművek 
Üzemképtelen járművek közterületi tárolása

Gondosóra
Magyarország Kormánya elindította a „Gondosóra” programot, amely 
megoldással a 65 év feletti, otthonukban élő, magyar állampolgárok 
biztonságát, a róluk való gondoskodást kívánja elősegíteni.
Az idős családtagról, ismerősökről való gondoskodás, az ő támogatásuk 
fontos és felelősségteljes feladat, amelyet hozzá kell igazítani a 
megváltozott körülményekhez és a technológia fejlődéséhez.
A „Gondosóra" program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy 
a saját otthonukban élő idős emberek egy egyszerű eszköz segítségével 
kapcsolatba léphessenek az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki 
baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a 
problémájukra.
A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivatott 
szolgálni a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár 
opcionálisan szociális gondozó) bevonásával. Része a korszerű segélyhívó 
eszköz, amelyhez egy országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser 
szolgáltatás kapcsolódik. 
A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, 
és Magyarország minden 
településén hozzáférhető 
a hét minden napján és 
órájában.
A programról bővebb 
tájékoztatás elérhető a www.
gondosora.hu weboldalon.

Nagykovácsi polgármesterének és a képviselő-testület tagjainak kiemelt 
célja a település lakóinak minél szélesebb körben való bevonása a 
döntések előkészítésének folyamatába.  
Április hónapban minden nagykovácsi lakost arra buzdítunk, hogy 
mondja el véleményét a települést érintő kérdésekről, feladatokról. 
A kérdőívet keresse a Tájoló áprilisi számában nyomtatott formában, 
amelyet a Hivatal ügyfélszolgálatán adhat le, valamint elektronikus 
formában az Önkormányzat honlapján.   

Kérjük, mondja el véleményét és váljon aktív részesévé Nagykovácsi 
jövőjének! 

Felhívás
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Gyermekkorom cirkuszi élményei között mindig megkülönböztetett 
helyet kaptak a légtornász produkciók. Imádtam nézni a karcsú, csillogó 
fellépő ruhában pompázó artistákat, akik látható erőlködés nélkül 
pörögtek -forogtak a levegőben, és a legveszélyesebb mutatványokat 
is mosolyogva hajtották végre. Mára a légtornászat túlnőtte a cirkuszi 
produkciók világát és komoly sporttá vált, amelynek világ és európai 
versenyein felkészült versenyzők mérik össze tudásuk legjavát. A 
légtornászat kicsit titokzatos világába kalauzolt el Bartos Letícia, aki 
bronzérmet szerzett a legutóbbi Európa Bajnokságon és nem utolsó 
sorban Nagykovácsi lakos. 
Hogyan kezdi el valaki a légtornászatot? Sportnak vagy inkább 
művészetnek tartod?
Mindenképpen sportnak tartom, hiszen ugyanolyan felkészülést igényel, 
mint bármelyik másik sportág. Heti 3 edzés a minimum, de verseny 
időszakban akár heti 5 edzésre is szükség lehet. A technikai edzéseken túl 
erőnléti tréningekkel is készülünk a versenyekre és persze nagyon fontos 
a mentális felkészültség is. Én 5 éve kezdtem el a légtornával foglalkozni, 
előtte sokáig táncoltam, ami jó alapot adott ehhez a sportághoz. Először 
persze csak hobby szinten foglalkoztam vele, de nagyon hamar rákaptam 
és már ¾ év után elkezdtem versenyezni, amit azóta is nagyon élvezek. 

Milyen versenyszámok vannak és te melyikben indulsz?
Van az úgynevezett silk kategória, amelyben egy hosszú felfüggesztett 
selyem anyag segítségével mutatják be a programot, és van a karika, 
amikor a föld felett méterekkel rögzített karikán kell végrehajtani a 
gyakorlatokat. A versenyeken vannak egyéni és páros produkciók és  
néhány versenyen csapatok is indulnak. Én a karika egyéni női felnőtt 
számban indulok.  
Hogyan zajlik egy légtornász verseny és mit pontoznak benne a bírók?
Amatőr és profi szinten is rendeznek versenyeket és ezeken belül 
korcsoportok vannak. A gyerekek számára több korosztály is van, aztán 
a felnőtt női korcsoport következik a 18 és 39 év közötti hölgyeknek, és 
van +40-es valamint +50-es korosztály is. A ritmikus sportgimnasztika 
vagy a torna pontozásához tudnám hasonlítani az értékelést, nálunk is  
vannak kötelező elemek, amelyek különböző nehézségi fokúak, és eze- 
ket be kell építeni a gyakorlatba. Az elemek kivitelezését, a 3 másodpercig 
való kitartását, a művészeti hatást pontozzák, és természetesen nálunk is 
levonás jár az esésért vagy a megcsúszásért, de ha valakinek elszakad a 
ruhája az is büntetéssel jár. 
Magyarországon mennyire népszerű a légtornász sport?
Nagyon gyorsan fejlődik. Amikor 5 évvel ezelőtt elkezdetem a 
versenyzést a felnőtt  korosztályban még elég kevesen indultunk, bár a 
gyerek versenyzők már akkor is szép számban képviseltették magukat. 
Mára már komoly mezőny van nálunk és a pluszos korosztályokban is, 
ami köszönhető a sport egyre nagyobb népszerűségének és persze a 
gyerekek közül is egyre többen felkerülnek a felnőtt mezőnybe. 
Milyen képességek, alapok szükségesek ehhez a sporthoz és kinek 
ajánlanád?
A tornász múlt vagy a tánctudás előny jelenhet, de akkor is elkezdheti 
valaki, ha semmilyen előképzettséggel nem rendelkezik. Az szeretem 
a légtornászatban, hogy rendkívül sokszínű, így sokféleképpen meg 
lehet közelíteni a gyakorlatokat és mindenki megtalálhatja benne a 
saját erősségét. Ha valaki nagyon hajlékony vagy erős ezen képességeit 
hangsúlyozhatja, de ha valakinek a dinamikus mozgás vagy esetleg a 
félelemérzet hiánya az erőssége erre is építheti a gyakorlatát.  És hogy 
kinek ajánlanám? Mindenkinek, akik szeretnének egy különleges, 
változatos mozgásformát kipróbálni, elég kitartó ahhoz, hogy 
megküzdjön a nehézségekkel és avval, hogy nem biztos, hogy  minden 
rögtön sikerülni fog. 
Harmadik helyezést értél el a legutóbbi EB-én, mik a terveid az idei 
évre? 
Júniusban lesz Bolognában a következő EB, amire nagyon készülök. 
A kvalifikációs versenyre májusban kerül sor és mivel ettől az évtől 
megváltoznak a szabályok  kétszer is meg kell méretnünk magunkat, 
mert két részre  bontották  a versenyt. Mostantól sport és art kategóriában 
versenyzünk, az előbbiben a kötelező elemeket pontozzák, az utóbbiban 
pedig a szabadprogramunkat kell bemutatnunk. A két megmérettetés 
egy hét eltéréssel kerül megrendezésre, ami még nehezebbé teszi a 
felkészülést. 
Az hiszem részletes bepillantást nyerhettünk általad a légtornászat 
érdekes világába. Utolsó kérdésként Nagykovácsihoz választott 
otthonodhoz kanyarodnék vissza. Mióta élsz itt és mit szeretsz 
Nagykovácsiban a legjobban?
1998 óta élek itt, akkor költöztünk ide szüleimmel. És hogy miért szeretek 
itt élni? Szerintem adja magád a válasz: itt van zöld, van természet és lehet 
„erdőzni”. 

A föld felett lebegve
Ábrahám Móni
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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

Macija minden gyermeknek van, és sokan az 
óvodába is elhozzák magukkal ezt a kedvenc 
plüss állatkát. Ezért is hirdettük meg e jeles 
napra, a családok számára az újrahasznosított 
medve kiállítást. Tagintézményünk már közel 
10 éve a „Zöld óvoda” cím büszke tulajdonosa. 
Napjainkat átszővi a környezettudatos nevelés. 
Fontosnak tartottuk a kiállítás kapcsán a 
családok figyelmét is felhívni a takarékosság és 
a környezetvédelem fontosságára. 
Örömünkre szolgált, hogy rengeteg kreatív 
alkotás született, amit a gyerekek és szüleik 
folyamatosan bővítettek.
Készültek medvék papírhengerből, zokniból, 

tortakartonból, parafadugóból, termésekből és 
még sorolhatnám, hány féle anyagból és hány 
különféle technikát alkalmazva.
A kiállítás azt a célt is szolgálta, hogy ebben a 
rohanó világban szülő és gyermek egymásra 
találjon, együtt alkosson, és ezáltal minőségi 
időt töltsön egymással, amíg a mackókat 
készítik.

A medvebirodalom több napig várta a 
látogatókat, hogy aztán átadja helyét a télűző 
farsangi napok számára, ahogy a rigmus is 
mondja „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”.

Medve kiállítás a Forrás tagóvodában

Minden évben február 2-án, a legtöbb embert a várható időjárás kérdése foglalkoztatja.
A néphagyomány szerint, ha a medve ezen a napon kibújik a barlangjából és napos időt talál, 
megijed az árnyékától és visszabújik a vackába, vagyis még hosszú telünk lesz.

  

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

Szabó Éva, tagóvoda vezető 

 
 
 
 
	
	
	

	
Itt	a	tavaszi	nagytakarítások	ideje.	

Ha	otthonodban	feleslegessé	vált	ruhákat,	könyveket,	játékokat	és	
egyéb	használati	tárgyakat	selejtezel	ki,	hozd	el	óvodánk	bolhapiacára!	

Ami	számodra	felesleges,	az	másnak	még	hasznos	lehet.	
A	Föld	napjához	kapcsolódó	rendezvényen,	immár	

8.	alkalommal	várjuk	a	környezettudatos	vásározókat.	
	

Ugyancsak	fogadjuk	azokat	az	árusítókat,	akik	virág-	vagy	
zöldségpalánta	felesleggel	rendelkeznek,	mert	nálunk	ezek	a	növények	

is	gazdára	találhatnak.	
	

	A	„zöld”	program,	a	Dózsa	György	utcai	Forrás	tagóvoda	udvarán	
kerül	megrendezésre	

április	21-én,	pénteken,	15.00-18.00	óráig.	
	

Az	árusításért	3	db	virág	vagy	zöldség	palántát	kérünk,	amik	
beültetésre	kerülnek	az	óvodai	magaságyásokba	és	virágládákba.		

A	növények	gondozása	a	gyerekek	feladata	lesz.	
	

A	helyfoglalás	előzetes	bejelentkezéssel	történik	
(8.00-12.00	óráig	06	30/190-9273	telefonszámon).	
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Figyelem, Figyelem! Közhírré tétetik, hogy a 
farsangi cirkusz most kezdődik! Ilyen még nem 
volt Nagykovácsiban. Most először látogatta 
meg a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Forrás 
Tagóvodáját a Mókus Cirkusz. Világszenzációs 

produkcióikat mutatták be a nézőközönségnek. 
Az előadás napjára minden jegy elkelt és 
teltházas nézőközönség előtt léphettek fel a 
művészek.
A cirkusz tehetséges előadóművészei több 
éven keresztül gyakoroltak és járták a világot 
fantasztikus, egyedi, izgalmas és sokszor 
már-már életveszélyes mutatványaikkal. A 
porondon többek között láthatóak voltak 
a gyönyörű kötéltáncos lányok, akik a 
magasban, félelmet nem ismerve mutatták 
be táncukat. Az erőművészek több Guinness 
rekordot megdöntöttek már, és ezúttal is 
egy ilyen mutatvánnyal készültek. Kísérletük 
sikerült, melyet hivatalosan is bejegyeztek 
már a Rekordok Könyvébe. Ez egy rendkívüli 
történelmi pillanat volt a nagykovácsi lakosság 

számára! A cirkusz tűzzsonglőrei fantasztikus és 
egyedi mutatványokat mutattak be, és a cirkusz 
hangulatát igazán felfűtötték. A biztonsági 
szolgálat végig készenlétben állt, hogy 
biztosítsa a helyszínt az esetlegesen elszabaduló 
tűzlángoktól. A bűvész titkokkal teli előadása 
igen izgalmas volt. A nézőközönség segítségét 
kérte, és egy bátor fiatal hölgyet elvarázsolt. 
Pánikhangulat elkerülése végett hamar vissza is 
varázsolta, így a bátor néző tovább élvezhette 
a cirkusz produkcióit. A nap fénypontját és a 
cirkusz utolsó előadását a bájos állatidomár 
mutatta be, aki négy gyönyörű kutyával és egy 
cicával érkezett Nagykovácsiba. Fantasztikus 
volt látni milyen szeretettel és összhangban 
dolgozott együtt kis kedvenceivel. 
Óriási sikert aratott a Mókus Cirkusz a Forrás 
tagóvodában! A nézőközönség vastapssal 
jutalmazta a cirkusz tehetséges művészeit. 
Sajnos, a turnéjukat folytatniuk kellett, így egy 
ráadás műsorra most nem volt lehetőségük. 
De a nagy érdeklődésre való tekintettel 
megígérték, hogy visszatérnek. 

Mókus Cirkusz Nagykovácsiban
Papp-Dadai Laura óvodapedagógusa mesél a farsang idei legnagyobb attrakciójáról, mely a 
Mókus csoportban került megrendezésre

A természetes kertművelésről, a permakultúra 
alapjairól lehetett többet megtudni a 
Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány 
szervezésében megrendezett februári prog- 
ramon. A NEAK-KP-1-2022/5-000434 azonosító 
számú nyertes pályázatunkkal az ökológiai 
szemléletformálás, az egészséges életmódra 

ösztönzés és a közösségalakítás volt a cél, a 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda kapuin belül és 
azon túl is.
Szerettünk volna egy érzékenyítő és 
tudásátadó eseményt létrehozni a résztvevők 
számára, különösen, ha belevágnának valami 
olyanba, ami érték lehet gyerekeink számára 

is átadott mintaként. 
A permakultúra le- 
hetősége már minket, 
óvodai dolgozókat is  
lázba hozott, hogy 
újra tervezzük kert- 
jeinket ezzel a szem- 
lélettel. Mostani ese- 
ményünkön Blunck 
Réka humánökológus 
és a Nagykovácsi 
Pócsi család, Gergely 
és Laura vezette be  
a résztvevőket a  
természetes kertek  
világába, és gyakor- 
latként gilisztakom- 
poszt is készült. Az 
eseményen nagyon 

sokan vettek részt, köztük óvodai szülők, a Nate 
tagjai és munkatársaink is szép számmal.
Köszönjük a tudásmegosztást Réka, Laura és 
Gergely! Álmodjuk együtt tovább a természetes 
kerteket Nagykovácsiban!

Ökológiai szemléletformálás – permakultúra alapok
Bár a tél még bőven tart, azok, akik a kert bűvöletében élnek tudják, hogy hamarosan beindul 
a munka odakint is.
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Meghatóan sok szülő vett részt. A szó 
igazi értelmében! Volt lehetőség saját 
élményekkel átélni gyermekeik feszültséggel 
teli élményvilágát. Egy-egy gondolat mentén 
átgondolni a változtatást igénylő helyzeteket.
Jó tudni, hogy úgy nő fel egy generáció, 

hogy szüleik szeretnének kiegyensúlyozott 
gyerekkort biztosítani számukra. A ki- 
számíthatóság, biztonságérzet nagy érték és 

erős alap. Ezt támogatandó, a találkozó végén 
lehetőség volt heti tervező készítésére is, illetve 
személyes beszélgetésekre, tanácsadásra.
A szülői délután előtt és után, a kiállított 
szakirodalmakkal és feszültségoldó, önisme- 
retet támogató (társas)játékokkal is lehetett 
ismerkedni.
Örömmel láttuk a visszajelzésekből, hogy 
a szülők tudtak magukkal vinni hasznos 
gondolatokat, praktikus ötleteket.

Szülői délután előadása
A gyermekkori stresszről, annak hatásairól és a segítség, megelőzés lehetséges útjairól tartott 
szülői délutánt február 7-én Kispatak Óvoda, Horváth-Meszes Bettina, drámapedagógus és 
Fodor Klára gyógypedagógus közreműködésével. Klári írását olvashatják beszámolóként.

Az önkormányzat vezetése néha nehéz döntéseket kell meghozzon, de 
mindig szem előtt kell tartanunk a költséghatékony működtetést, az 
optimális helykihasználást. Az elmúlt években figyelemmel kísértük az 
óvodai férőhelyek kihasználtságát, a születések számát, a gyermeklétszám 
alakulását. 
Amikor az én gyerekeim voltak kicsik, bizony sok esetben nem tudtak 
férőhelyet biztosítani a 3 éves csöppségeknek, azonban mostanra ez a 
helyzet gyökeresen megváltozott. Az utóbbi évben a csoportok már csak 
70%-os kihasználtsággal működtek, miközben a pedagógus férőhelyeket 
nem tudták feltölteni. Ez komoly problémát okozott mind az intézmény 
vezetőjének, mind az önkormányzatnak, mint fenntartónak.
Sokat egyeztettünk, terveztünk, tárgyaltunk a lehetőségekről, mert a 
legfontosabbnak azt tartottuk, hogy a csoportokat ne kelljen megbontani, 
a gyerekek együtt lehessenek új csoportjaikban a barátaikkal, a szeretett 
óvónénikkel és dadusokkal. Minden tényezőt figyelembevéve, a februári 
képviselőtestületi ülésen hoztuk meg a döntést, miszerint a Száva utcai 
tagóvoda 2023. július 1-jével bezárja kapuit. 
A Tengelice és Cinege csoportban maradó 36 gyerek a két másik 
intézményben kap új csoportszobát. Nagyon fontos, hogy a gyerekek és 
a nevelők együtt maradnak, így a lehető legkisebb érzelmi megterhelés 
éri a gyermekeket. A Száva utcai épület bezárásával a dolgozók körében 
nem történik elbocsátás, sőt végre rendeződik az évekre visszanyúló 
pedagógushiány. 
Az intézmény dolgozói közössége 100% arányban támogatja a 
döntést. Várják az új lehetőséget, a szép új csoportszobákat, a mindkét 
épületben megtalálható tornatermet. Az új és modern épületekben 
ugyanolyan barátságos, kedves környezet várja majd a nagykovácsi 
óvodásokat, mint amit eddig megszoktak a Száva utcában. A további 
beosztások, elhelyezések és egyeztetések kérdéseiben Szabó Orsolya 
Intézményvezető fog dönteni, aki biztosan a legnagyobb szakértelemmel 
és szívvel fog dönteni minden kérdésben. Köszönjük a szülők, a gyermekek 
és a pedagógusok támogató hozzáállását. 

Bezárja kapuit  
a Kispatak Óvoda  
Száva utcai tagóvodája
Szemesy Barbara, alpolgármester

Hol jelentsem be, ha az utcában nem világít a lámpa? 
Az Önkormányzat Műszaki Osztálya összegyűjtötte, hogy milyen 
elérhetőségeken tudják a hibás közterületi lámpákat bejelenteni az 
áramszolgáltatónál:
Telefonon: +36 80 38 39 40 számon,
E-mail-ben: kozvilagitas@elmu.hu címre,
Társaságcsoport E.ON Hálózat nevű app-jában található közvilágítás 
hibajelentésen keresztül: Ügyfélszolgálat -> Központi elérhetőségek 
-> Közvilágítás hibabejelentő,
https://eloszto.elmu.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton 
Bejelentések/ Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

Jogi esetek Nagykovácsiban
Bővül az iskola udvara

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022 novemberében egy 12 
évvel ezelőtt megkezdett peres eljárást zárt le sikeresen. 
A per tárgya a Nagykovácsi Általános Iskola épületének helyet adó 
önkormányzati tulajdonú telek túlhasználata, mely során mintegy 463 m2 
alapterületű ingatlanrészt kerítettek el és használtak jogalap nélkül a per 
alperesei. 
Az alperesi fellebbezés miatt másodfokú bíróságként eljáró Budakörnyéki 
Törvényszék a Budakörnyéki Járásbíróság elsőfokú határozatát hely- 
benhagyta. Az immár jogerős bírósági döntés értelmében 463 m2 

területrész önkormányzati birtokba adására kötelezték az alpereseket, 
amelynek következtében a Nagykovácsi Általános Iskolások hamarosan az 
udvar teljes területét használhatják. 
A területrész birtokbaadása mellett a jogerős döntés kötelezte az I–II. 
rendű alpereseket egyetemlegesen 4.380.454,- Ft összegű használati díj 
és kamatai megfizetésére, a közel 500.000,- Ft perköltség megfizetésén túl. 
A túlkerített ingatlanrész tényleges birtokba adásáig havi 62.958,- Ft 
további fizetési kötelezettsége áll fenn az alpereseknek. 
Az érintett ingatlanrész birtokbavétele iránt intézkedtünk, az új kerítés 
építése hamarosan elkezdődik. 
Amennyiben az alperesek az Önkormányzat számára megítélt 
pénzösszegek megfizetését önként nem teljesítik, pénzköveteléseink 
érvényesítése bírósági végrehajtási eljárás keretében fog megtörténni. 

Dr. Halmosi-Rokaj Odett, aljegyző



A Nagykovácsi Gyermekekért Alapít- 
vány, röviden: ANGYAL – Mik 
történnek a háttérben:
1. Karácsonyra beszereztük az új hang- 
technikát, ami már jobban szól a 
tornateremben: Elég erős, de mégsem 
visszhangos. Köszönjük a beszerzést és 
beüzemelést Görgényi Gábornak! (310.000 Ft)

2. Új rolókat vettünk a tetőtéri ablakokra, ami 
javítható azt pedig javítottuk.

3. Tornaterem felújítása:
–  Megkaptuk a támogatást a minisztériumtól 

(2.000.000 Ft), megrendeltük az összes 
rögzített eszköz felújítását.

–  A bordásfalak cseréjére mégsem kerül sor, két 
okból: Nem gyűlt össze hozzá a teljes összeg, 
és a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján fel 
lehet újítani – erről lentebb írunk.

–  Így a teljes felújítás összege 2.500.000 Ft lesz, 
amiből 150.000 Ft-ot a Green Power Gym 
bevállalt, köszönjük nekik! (Március-április a 
megvalósítás.)

–  A tornatanárok írtak egy álomlistát, azokról 
az eszközökről, amikre szükségük lenne. Azt 
kértük tőlük, hogy mindent írjanak össze, 
ami jó lenne ahhoz, hogy csak a munkájukra 
tudjanak koncentrálni, és ne azzal kelljen 
foglalkozniuk, hogy hogyan oldjanak meg 

egyes gyakorlatokat. Így kaptunk többféle 
listát, például a fejlesztőpedagógusoktól is.

A jó hír, hogy az álomlista mindenestül  
820.000 Ft, a Katalin-bálon pedig 800.000 Ft  
jött össze a szülők adományaiból. Az álomlistá- 
ra fordítottuk ezt az összeget.
–  Bordásfalak: Szülői segítséggel szeretnénk 

rendbehozni a bordásfalakat, tudjuk, hogy 
sokan szívesen tesznek a gyermekeik 
környezetéért. Egyik szombat délelőttöt 
fogjuk kijelölni erre, pontos részleteket 
később írunk.

4. Tornaterem +1
Egy beruházás kapcsolódik még a tornaórákhoz 
amiről tudunk: A kinti sátor. Sajnos az UV 
sugárzás megette, és átereszti a vizet, esőben 
bent is esik.
Ha hó van rajta, nem szabad használni, mert a 
váz nem biztos, hogy elbírja a havat, veszélyes. 
Ha csak hideg van kint, és becsukják az 
oldalfalakat, akkor a kilélegzett pára lecsapódik, 
és bent ismét esik az eső, csúszós a pálya.
Ez egy nagy beruházás, a célösszeg 12.850.000 
Ft a ponyva cseréje, és a szellőzés, hómentesí- 
tés megoldása. Ez jövőbeli cél, de ide 
kapcsolódik. Reméljük az önkormányzat is tud 
segíteni benne.

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

Ha szeretne közvetlen beszámolókat kapni az  
alapítvány munkájáról, vagy döntésekben sza- 
vazással segíteni, akkor kérjük írjon egy leve- 
let a hello@nagykovacsialapitvany.hu címre, 
és felvesszük az ANGYAL levelezőlistájára.
Nagyon köszönjük, hogy elolvasta be- 
számolónkat.
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 féléven- 
ként! Ebből igazán lehet fejleszteni az isko- 
lát – gyermekeink érdekében. Köszönjük, hogy 
egyre több osztály utalja el.
Kneipp Vince, Móriczné Pribenszky Csilla, Papp 
Judit
https://NagykovacsiAlapitvany.hu/ – itt az 
összes kifizetett támogatást megtalálják, kivéve 
a rászoruló diákok támogatásait.

* * *
A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány – 
röviden ANGYAL
Számlavezető bank: OTP bank
Számlatulajdonos neve:
A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány
Számlaszám: 
11702081-21451250-00000000

ANGYAL beszámoló – február

112023. március
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Két év kihagyás után idén február 2-án 
ismét megrendeztük a „Szép magyar beszéd 
versenyt” iskolánkban. A versenyt Kazinczy-
versenyként is szokás emlegetni. Kazinczy 
Ferenc a nyelvújítás kiemelkedő alakja volt, aki 
sokat tett azért, hogy a magyar nyelv alkalmassá 
váljon a tudományok, az irodalom mívelé- 
sére. 
Péchy Blanka színművésznő 1960-ban 
létrehozott egy alapítványt, amelynek célja 
a helyes kiejtés, az igényes, példamutató 
beszéd támogatása volt. Ekkor indultak útjára 

a Szép beszéd versenyek, melynek legjobbjait 
Kazinczy-éremmel jutalmazzák.
A versenyt két korcsoportban (5-6. osztályosok 
és 7-8. osztályosok) rendeztük meg. A szöveg 
kiválasztásánál a versenyzőknek figyelniük 
kellett arra, hogy a szöveg magyar, 20-21. 
századi, közlő prózai stílusban írt mű részlete 
legyen. Először ezt, a maguknak kiválasztotta 
szöveget kellett felolvasniuk, majd kaptak egy 
kötelező szöveget, amelyet felkészülési idő 
után mutattak be. Mindkét esetben a zsűri a 
következő szempontokat vette figyelembe: 

szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hang- 
képzés, hangsúlyozás, szünettartás, természe- 
tes beszéd.
Sok szép szöveget hallhattunk a délután 
folyamán. A következő helyezések születtek:
5-6. osztály:

  I. Láng Erzsébet (5. b)
 II. Győrffy Zalán (5. b)
III. Borsodi Emese, Tallián Kamilla (5. b)

7-8. osztály:
  I. Kőszegi Kira (8. b)
 II. Palai Panna (7. b)
III. Kovács Marcell, Szabó Erzsébet (7. b)

Iskolánkat Láng Erzsébet és Kőszegi Kira 
képviselt február 9-én a körzeti fordulón 
Budaörsön.

Kazinczy-verseny a felső tagozaton
Hanula Krisztina

A bullying definíciója: „Szisztematikus, 
hosszabb időn át elkövetett, szándékos és 
tudatos bántalmazó cselekvéssor, melyben a 
viszonyok kiegyenlítetlenek, a szerepek pedig 
nem cserélődnek fel. Az áldozat áldozat marad, 
míg a bántalmazó bántalmazó.”
Számtalan esetben csak legyintünk és hajlamos 
az ember elbagatellizálni az erőszakos 
folyamatot. Ugyanakkor Magyarországon a 
statisztikai adatok szerint 10-ből 7 gyermek 
valamilyen bántalmazásban részesült az 
óvodában, vagy iskolában esetleg más 

közösségben. A felnőttek nagy többsége, csak 
legyint, mert: „A mi időnkben is csúfolódtunk, 
mégis itt vagyunk. vagy: „a gyerekek már csak 
ilyenek, én is túléltem, ne foglalkozz vele, ha 
bántanak, húzz be neki egyet..” „Ne süllyedj le a 
szintjére, emelkedj felül, ha csúfolódik, elveszi a 
cuccod, vagy a kabátodba keni a sáros kezét...”
Igen, ezen a szemléleten szeretnék változtatni. 
Minden gyermek megérdemli a boldogságot. 
Egy gyermek sem érdemel bántalmazást, ha- 
nem szeretetet érdemel. A bullying azért 
létezhet, mert a környezet nem tesz semmit. 

Legyen szó ciberbullyingról, szociális 
kirekesztésről, vagy a megvalósult lelki 
vagy fizikális bántalmazásról. Kiegészítő 
szereplői a jelenségnek a „szemlélők”, akik 
kulcsfontosságúak. Amennyiben közülük csak 
egyvalaki is képes beavatkozni, a dinamika 
megtörhetővé válik, a játszma más irányt vehet. 
Szerepüket ezért komolyan kell vennünk. 
UNICEF ezzel kapcsolatos oldalai számtalan 
segítséget nyújtanak. 
Erről lehetőségről, felelősségről és segít- 
ségről beszélgetek osztályfőnöki óra kere- 
tében a gyerekekkel. 2022/2023-as tanév- 
ben, eddig 12 megvalósult foglalkozást 
tartottam a gyermekekkel a 4.-től a 8. 
osztályig. Terveink szerint osztályfőnökökkel, 
fejlesztőpedagógussal és az iskola pszicholó- 
gusával összefogva egészen az év végéig 
tartanak heti rendszerességgel ezek a 
„rendkívüli” osztályfőnöki órák.  

Kommunikáció, bántalmazás,  
konfliktuskezelés: Tudod, mi az a Bullying?    

Docsa Katalin

2023. február 2-án került megrendezésre a Kazinczy verseny iskolai 
fordulója, melyen 29 diákunk vett részt. 
Tanulóink jól felkészülten és izgatottan várták a versenyt, hogy végre 
összemérhessék tudásukat társaikéval.
A verseny első részében egy szabadon választott szöveget olvastak fel. 
A második fordulóban pedig Tatay Sándor: Kinizsi Pál című regényéből 

adtak elő egy-egy részletet, amivel 
tanúbizonyságot tettek arról, hogy 
milyen kifejezően, élményszerűen 
olvasnak. A zsűrinek nem volt 
könnyű dolga, mert a harmadik 
és a negyedik évfolyamon indulók 
között sok volt a szépen olvasó 
kisdiák. 
3. évfolyamon kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak:
Toldy-Schedel Zsófia 3. b
Lovas Luca 3. c
Mogyoró Zalán 3. d
4. évfolyamon kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak:
Bolváry Döme 4. a
Zalka Zsigmond 4. b
Krauth Péter 4. d

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítő tanítók munkáját!
„A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzeteknek.”

(Kazinczy Ferenc)

„Szép Magyar Beszéd”  
verseny az alsó tagozaton
Erdőszegi Klára
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A készülődés már hetekkel azelőtt elkezdődött, 
hiszen színesedtek a tantermek, folyosók. A 
hajtogatott boszorkánylépcsők között pedig 
titkos megbeszélések zajlottak: ki milyen 
jelmezbe bújik.
A reggeli öltözés és arcfestés után mind a 
15 osztály a tornateremben gyűlt össze. Ott 
körbesétálva mutathatta meg mindenki, mivé 
is változott ezen a napon. A bemutatkozás 
után Czene Zsuzsanna néptáncpedagógus 
hívott táncra bennünket. A moldvai dallamok 

körtáncaira együtt hullámzott a tornaterem. 
Énekelt, táncolt gyerek, tanító együtt. 
A táncmulatság után az osztálytermekben 
folytatódott a farsangi délelőtt. A sok finom 
falat, vidám játékok után közös énekléssel 
búcsúztattuk a telet.

„Elmúlik a rövid farsang,
Mi azt ne sirassuk!
Jövőre is lesz még farsang,
Akkor majd folytatjuk!”

Itt a farsang, áll a bál!
Veres Ildikó

Több évtizedes gyerekkori élményem a 
mai napig tisztán él bennem: egy hóeséses 
nap délutánján anyukámmal elautóztunk a 
Balatonra ügyet intézni. Dolgunk végeztével 
a strandra is elsétáltunk, amit addig csak nyári 
verőfényben, zajban, tömegben ismertem. 
Azon az estén ugyanazt vastag és érintetlen hó 
alatt, szinte vágható csöndben, már sötétben, 
egyetlen utcai lámpa fényénél, télszagúan 
tapasztalhattam meg. A havas balatoni levegő 
illatát még most is fel tudom idézni.
Ez az élmény jutott eszembe azon a februári 
délutánon, amikor kinyitottuk a kaput a 
farsangra visszatérő, vicces jelmezekbe öltözött 
vidám gyereksereg előtt. Az előtt a tizenegy 
osztály előtt, akik délelőtt még tanulni jöttek 
ide. Az iskola épületét mindenki ismeri reggeltől 
délutánig, hisz diákok, tanárok mindannyian 
ekkor vagyunk ott legtöbbet. Ismerjük a 
fényeket, illatokat, a hangulatot. Na de este, 
sötétedés után együtt lenni ugyanazokkal, 
ugyanott, mégis más élmény!
A Készenléti Szolgálat megbízottjai őrizték 
az iskola épületét, hogy illetéktelenek ne 
juthassanak be, mi, kollégák pedig a folyosó 
rendjét figyeltük négy órán keresztül. A 
program a tornateremben kezdődött, ahol 
az összes felsős osztály bemutatta zenés 
produkcióját. Kiváló műsorvezetők (Tegzes 
Veronika és Vajda Luca) segítettek abban, hogy 
a hangulat a tetőfokára hágjon. Volt minden 
a nagyjából háromperces mutatványokban: 

ovibuli, aerobik, reptéri életkép, K-pop, YMCA, 
Just Dance Timber. Nézhettünk maszkos 
előadókat, gumilábú akrobatákat, volt előadás, 
ami a kék szín köré épült, de focistákkal és 
takarítókkal is láttunk történetet. Sőt, több 
osztályfőnököt, akik beálltak táncolni az 
övéik közé! Lehetetlen feladatnak tűnt, hogy 
az öttagú zsűri sorrendet állítson, de semmi 
baj, inkább tizenegy kategóriában hirdettek 
győztest. A legeredetibbtől a legviccesebbig 
sok fogalomkörben született oklevél, amiket 
a műsorok után nagy ováció közepette 
vehettek át az osztályok. Bátran mondhatjuk: 
a legizgalmasabb meccsen sem volt még ilyen 
forró a hangulat a tornacsarnokban!
Az előadások után az osztálytermekben 
folytatódott a buli, kicsit később pedig Csiha 
Balázs pörgős diszkójában tombolhatta 
ki magát a felsős korosztály. Hangorkán, 
fények, füst, hangulat. Pont ugyanott, ahol az 
egyszerű hétköznapokon ebédelni szoktunk. 
Ugyanaz, másként! Végül meglepetésképp 
a következő hétköznap reggelén a Jókenyér 
Pékség ajándékát majszolhatta el az a 
két, holtversenyben nyertes osztály, akik 
a legnagyobb létszámmal képviseltették 
magukat a színpadon. 
Gyerekek, őrizzétek meg ezt a farsangot 
az emlékezetetekben! Az ilyen élmények 
kovácsolják össze az iskolát. Hogy ne csak 
osztály legyetek, hanem igazi közösség. 

Ugyanaz, másképp 
Felsős farsang a Nagykovácsi Általános Iskolában
Sárdi Enikő   

Vidám farsangi délelőtt volt február 10-én, pénteken az alsó tagozatos osztályokban. 
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Bertalanné Boros 
Kinga vagyok. 2001- 
ben végeztem az  
Eötvös Loránd Tudo- 
mányegyetem tanító 
karán. Pályámat a 
Szent Angéla Ferences 
Általános Iskola és  
Gimnáziumban kezd- 
tem.
22 éve élek Nagy- 
kovácsiban a férjemmel. 
Két középiskolás korú 
gyermekem van.
A helyi iskolában 14 
éve tanítok. Az első 

osztályom most fog érettségizni, közülük számos diákkal máig tartom 
a kapcsolatot. Most negyedikeseim vannak, akiket négy éve kaptam 
ajándékba. Mára már okos, kreatív kiskamasszá váltak egytől egyig. 
Izgalmas dolog lesz ismét a legkisebbekre hangolódni. Köszönöm előre 
is a bizalmat.

Pedagógiai munkámban nagy figyelmet fordítok az óvoda és az iskola 
közötti fokozatos átmenetre. A reggeli mesehallgatás, a gyermekek 
élménybeszámolói, a versek, dalok, mozgásos játékok átszövik napjainkat. 
Olyan derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová a gyerekek 
szívesen jönnek minden nap, jól érzik magukat és barátokra találnak. 
Szeretem az új ismereteket több érzékszervet bevonva, élményszerűen 
átadni. Értéknek tartom a gyermeki érdeklődést. Célom, hogy a gyerekek 
változatos munkaformákban és módszerekkel tanuljanak. Rendszeresen 
használom a tanórákon a technika adta lehetőségeket is, ezzel színesítve 
a tananyagot. Fontos számomra, hogy a rám bízott gyermekekben 
kialakuljon a munkájuk iránti igényesség.
Van, aki művészien rajzol, van, aki ügyes a sportban, de lesz, aki 
matematikából vagy nyelvtanból jeleskedik, és olyan is, aki szorgalmával, 
precizitásával, segítőkészségével gazdagítja közösségünket. Ezt kell 
megtalálnunk, és erősítenünk egy csapatként: gyerek, szülő és pedagógus.
Célom, hogy a biztos alapkészségek megszilárdításával párhuzamosan 
a gyerekek olyan módszerekkel is megismerkedjenek az alsó tagozaton, 
amelyekkel önálló tanulásuk is gyorsabbá, egyszerűbbé válik. Olyan 
osztályközösség kialakítására törekszem, ahol tisztelik, segítik és 
elfogadják egymást a gyerekek.
Nagy lehetőségnek tartom, hogy iskolánkat ilyen csodálatos természeti 
környezet veszi körül. Rendszeres tanulmányi sétákat, kirándulásokat, 
családi túrákat szervezek. Mindig nagy élmény az, ha az osztályommal 
múzeumba, kiállításra, színházba látogatunk. Ezek az élmények nemcsak 
a közösség építésére, hanem a tanultak elmélyítésére is kiválóan 
alkalmasak.
A sikeres neveléshez elengedhetetlennek tartom a szülőkkel való jó 
kapcsolat kialakítását, hiszen a célunk közös.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép 
vigyázattal, csendben csiszoljam kristállyá.” (Németh László)

A Nagykovácsi Általános Is- 
kola szeptemberben in- 
duló egyik első osztályá- 
nak tanítójaként szeret- 
nék bemutatkozni. Budai 
Terézia vagyok. Férjem- 
mel és három, közép-, illet- 
ve felsőoktatásban tanuló 
fiammal együtt 19 éve élünk 
Nagykovácsiban. 
Tanítói és rajz-vizuális 
kultúra szakos tanári dip- 
lomával rendelkezem. 
Eddigi munkám során 
tanítottam állami fenn- 
tartású és alapítványi 
iskolában is.  Foglalkoztat, 
hogy milyen pedagógiai 
módszerek segítik leg- 
jobban az általános isko- 
lás korú gyerekek szemé- 
lyiségének, képességeinek 

a kibontakoztatását, ez a szemlélet részét képezi a mindennapi nevelő-
oktató munkámnak.  Közel 10 évnyi alternatív pedagógiai képzés keretében 
próbáltam elsajátítani az erre legalkalmasabb módszertanokat. 
Az első osztályban a tanító segítségével a gyermekcsoportból 
osztályközösség alakul ki, ahol együtt tudnak tanulni, játszani a gyerekek. 
A biztonságot adó tanító néni, a megfelelő szokásrend és a következetes 
tanítói nevelés segítik a gyerekek iskolai beilleszkedését, a szép átmenetet 
az óvoda főként játékra épülő napirendjéből az iskola tanrendjébe. 
A tanítás során a megtanulandó alapismeretek mellett nagy hangsúlyt 
helyezek a gyerekek kreativitásának és rugalmas gondolkodásának a 
fejlesztésére. Ennek fontos eszköze az alsó tagozatban a festés, rajzolás, 
éneklés, és verselés is, amely nem csak a művészeti jellegű órákon van 
jelen, hanem az iskolai mindennapok részeként is. A természet, amelynek 
mindannyian részei vagyunk, fontos helyet foglal el a kisgyermekek 
szívében is. Természetjárással, helyes szemlélettel ismerjük meg és védjük a 
környező erdők, élőhelyek élővilágát első osztálytól kezdve. A Nagykovácsi 
Általános Iskola kiváló lehetőséget ad arra, hogy a kis elsősöket egy 
barátságos kisközösségi képzés keretében, a természethez közel, azzal 
egységben, naprakész ismereteket adva és helyes szemlélettel segítsük az 
alsó tagozatos éveik során.
Mindezt együtt tudjuk megvalósítani. Iskolánk közösségét gyerekek, szülők, 
tanárok és iskolai dolgozók együtt alkotják. Várom a szülőkkel közös munkát, 
a párbeszédet, a szeptemberi tanévkezdést.

Az elsős tanítók 
bemutatkozása
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Sandra Grimm: Vajon miért veszekszünk? (Scolar Kiadó, 2022)
Minden családban előfordulnak viták és veszekedések, bármelyik család-
taggal lehetnek konfliktusaink, viszont nem mindegy, hogyan és milyen 
stílusban oldjuk meg ezeket. Ebben nyújt segítséget a gyerekeknek ez a 
könyv, nemcsak eligazodni abban, hogy melyik téma olyan fontos, amiért 

megéri összeszólalkozni, mit érzünk közben, hol a határ, amíg el lehet 
menni, hanem ami a legfontosabb, kibékülni is megtanít. Tinédzsereknek 
javasolja a szerző, de már egész kicsikkel is belekezdhetünk a témáról való 
beszélgetésbe.

Ana Gallo: Rejtélyes történetek – 25 furfangos fejtörő 
(HVG Könyvek, 2022)
6–10 éveseknek ajánlják ezt a logikára és fantáziára és figyelemre  
egyaránt építő könyvet, tele megoldani való ötletes fejtörőkkel, melyek-
kel társaságban is jól szórakozhatunk. Minden feladvány mellett szerepel 
a nehézségi fok is, van olyan, mely a felnőtteket is megdolgoztatja. Van-
nak benne igazi klasszikus feladványok, meg olyan rendes nyomozós fe-
ladatok is, hogy ki hazudik a gyanúsítottak közül. Az illusztrációk jópofák, 
viccesek, néha meghökkentőek. Pedagógusoknak gyerekfoglakozások 
tartásához, szövegértéses feladatokhoz is használható.

Heidi Fiedler: Mindentudó útmutató - Mértékegységek – 
Könnyed bevezetés a mérés tudományába (Scolar Kiadó, 2022)
Könnyen megjegyezhető példákkal, mókás illusztrációkkal, egyszerű 
meghatározásokkal segít ez a hasznos és hatékony könyv, hogy gyerme-
künk tisztába jöjjön a mértékegységek használatával, hogy hogyan lehet 
mérni a tömeget, a hosszúságot, az időt, a bitet és a byte-ot, illetve az 
eredményeket átváltani. Nincs miért aggódnunk, ha ez a könyv már a 
kezünkben van!

Könyvajánló gyerekeknek 
és tinédzsereknek
Magyar Judit

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu

Február 14-én több mint 30 könyvcsomag bukkant fel faluszerte 
buszmegállókban, a bevásárló központnál, padokon és a Zsíros-hegyen. 
Az Öregiskola könyvtára ajándékozási céllal ,,hagyott el" könyveket, célja 
meglepetést és örömet okozni a nagykovácsiaknak. Ezzel a gesztussal  
intézményünk is csatlakozott a kezdeményezéshez, amely 2012-ben 
indult el Angliából. Eredetileg hátrányos helyzetű gyerekeknek találták 
ki ezt az ajándékozási formát, mára azonban széles körben elterjedt, in-
tézmények, magánszemélyek egyaránt ajándékoznak könyveket ezen a 
napon.
Örömmel láttuk a visszajelzéseket közösségi oldalunkon! Íme, néhány 
fotó a gazdára váró könyvekről.

Kedves nagykovácsiak, ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy hozhatnak-
vihetnek jó állapotú, felesleges könyveket, magazinokat a könyvtár előtti 
piros kocsira/kocsiról vagy nyitvatartás esetén az átjáróban is találnak 
böngésznivalókat.
Ne dobjuk ki a használt könyveket, tartsuk őket körforgásban, megtalál-
hatják új olvasóikat!

A Könyvajándékozás  
Napja Nagykovácsiban is
Illés Gabriella
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Február hónap első hétfői napját tornával indítottuk.
12-én vasárnap szentmise volt a betegek világnapján.
Klubnapon még készült  pár dekoráció a farsangra, megbeszéltük milyen 
szórakoztató jeleneteket adunk elő, kik lesznek a szereplők, ki öltözik be 
és vesz részt a jelmezes felvonuláson, hányan vállalkoznak fánk sütésére, 
milyen lesz a vendéglátás, így a végén összeállt a forgatókönyvünk is.
Ezek után csütörtökön délelőtt öt fős ki csapatunk feltette az elkészített 
dekorációkat az Öregiskolában. Köszönjük Görgényi Gábor segítségét is.
15 órakor kezdődött a farsang, melyet Furulyás Katalin igazgató asszony 
nyitott meg és külön köszöntötte vendégeinket az Észak Budapesti Adó- 
ügyi Klubot,  majd közösen elénekeltük a „Szépkorúak himnuszát”.

„Ledolgoztam több mint negyven évet,
Az életem nem volt gondtalan.
Fejem felett elszálltak az évek,
De én mégis jól érzem magam.
Annyi mindent adott már az élet,
Szép családot, jó barátokat.
Köszönettel még csak annyit kérek,
Az ördög vigye minden gondomat.
Jó, jó, jó, az élet jaj de jó
Haj, jaj, jaj, nincsen semmi baj,
Szép, szép, szép, az élet nagyon szép,
Várjunk még, nincs behúzva még a fék,
Várjunk még, nincs behúzva még a fék!...”

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony is köszöntötte a vidám far-
sangolókat. Jelmezes felvonuláson találkozhattunk: a boszorkánnyal és 
párjával, Michael Jacksonnal, dr. Bubóval, a Spanyol hölggyel, a Micsoda 
nő ez a férfivel, végezetül a seprőn lovagló boszival és fekete macskájával. 
Előadtuk Kaczor Feri „Jóska rögtön gyere haza”, majd a Beatrice „8 óra 
munka” című dalára készült jeleneteket. Cseppentőné Erzsike elbűvölt 
bennünket harmonikajátékával, és Kováts Gertrúd pedig a már meg-
szokott vidám stílusában egy verset adott elő. Kelemen Gyula zenész 
húzta a talpalávalót. A szünetben tombolát sorsoltuk. Ettünk, ittunk, jót 
mulattunk!
Köszönjük a ZOZY BT. támogatását!
Búcsúzóul zárásként körbe állva átöleltük egymást és Kelemen Gyulával 
együtt elénekeltük a Honfoglalás betétdalát, a „Kell még egy szó”-t.

Elfogadva Veress László elnök meghívását az Észak Budapesti Adóügy 
Klubbal, (18-án szombaton)  gyönyörű természeti környezetben, az Ipoly 
mellett elterülő több száz éves Ipolydamásdon jártunk. Egy különleges 
farsangi fesztiválon vettünk részt, amelynek egyik különlegessége, hogy 
23 év elteltével együtt ünnepelhetett Helemba és Ipolydamásd az új  
Ipoly-hídon, melyet hamarosan átadnak a közúti forgalomnak. Az új Ipoly-
hídon együtt fesztiválozott Helemba és Ipolydamásd lakossága.
Hétfőn megmozgattuk magunkat a tornán, köszönthettünk egy új 
jelentkezőt, aki kipróbálta a gyakorlatokat. 
25-én szombaton ellátogattunk a MOM Sportba az ÁSVÁNYBÖRZÉRE.
A hónap utolsó klubnapján is együtt uzsonnáztunk, sütiztünk. A 
begyűjtött javaslatok alapján összeállított tervezett éves bakancslistát, 
hosszas átbeszélés után véglegesítettük. A klub után Sára tornával zártuk 
a napot.
Eger Domján Edit klubtagunk továbbra is türelemmel segít bennünket az 
okostelefonok használatában és a facebook kezelésében.
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  30/813-7325

KLUBÉLET 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Fábos Éva klubvezető 
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Sára éppen egy évvel ezelőtt keresett meg bennünket az Öregiskolában 
azzal a céllal, hogy nálunk is elindíthassa azt a foglalkozását, amit Nagy- 
kovácsi határain kívül már évek óta sikerrel vezet, több helyszínen is.  
Hiánypótló ötlet volt a tarsolyában, és éppen egy olyan korcsoport 
számára kínálta mindezt, amelyet általában nem jellemző „kényeztetni”: 
csoportos székes tornát szeretett volna indítani, kifejezetten szép-
korúak számára. Egyértelmű volt, hogy elsőként a Tiszta Forrás Nyugdíjas 
Klub tagjaival kellene megismertetni Sárát, és módszerét, ezért segítségül 
hívtuk Fábos Évike klubvezetőt, aki fel is karolta Sára kezdeményezését, 
és lehetőséget teremtett rá, hogy a klubtagok kipróbálhassák, milyen 
élmény részt venni Sára óráin. Bizton állíthatjuk, hogy akik kipróbálták, 
ott is „ragadtak” Sára jó hangulatú, testet-lelket építő foglalkozásain. Az 
elmúlt egy évben összeállt egy mintegy 15-20 fős csapat, amelynek tagjai 
minden hétfőn részt vesznek Sára óráin, mostanság épp a Faluházban. A 
csoporthoz természetesen folyamatosan lehet csatlakozni, Sára szeretet-
tel vár minden szépkorút! De ki is ez a fiatal, energikus, mindig mosolygós 
leányzó, akinek szívügye az idős emberekkel való foglalkozás?
„Tánc- és mozgásterapeutaként lassan több mint 9 éve foglalkozom 
idősekkel, számukra összeállított rekreációs egészségmegőrző prog- 
ramokon keresztül. Korábban elvégeztem egy amerikai táncterapeutai 
képzést, majd tovább képeztem magam és sok egyébbel kiegészítettem 
tudásomat. Így rendelkezem pl. masszőr végzettséggel, de a rehabili-
tációs alapokat is megtanultam az évek alatt, illetve olyan székes tornás 
foglalkozásokat tartok idősek számára, ami nem csak szinten tart, hanem 
a rendszeres gyakorlás által fejlődést is eredményezhet. 
2016-ban, a La femme mentorprogramjában, az 50 tehetséges magyar 
fiatal egyikének választottak, tavaly a Sikeres Nők jelöltjei között szere-
pelhettem, és lassan öt éve vezetem a Tánc Mindenkié Magyar TáncRe-
habilitációs Alapítványt. Táncrehabilitáció nevet adtam annak, amit 
csinálok, mert vannak benne olyan elemek, amelyek stimulálják az agyat, 
és ilyen értelemben ez egy rehab. Az pedig a művészeti tánctevékeny-
ség része, hogy közben például pompommal készülünk egy karácsonyi 
műsorra.
Nagykovácsi lakosként fontosnak tartom, hogy az időseknek is legyen 
lehetősége a mozgásra az Öregiskolában is. Ennek a korosztálynak a 

mentális, valamint fizikális egészségmegőrzéséért dolgozom nap mint 
nap. Azt gondolom, hogy ahogyan fontos, hogy sokat foglalkozzunk és 
játsszunk a gyermekekkel, ez idős korban sincsen másképpen.
Mozgásóráimat hétfőnként 16.30-tól 17.30-ig tartom, egyelőre a Fa-
luházban. Az órai gyakorlatok által hatékonyabbá válik a memória 
működése, megelőzhetjük a szív és érrendszeri panaszokat, segítenek a 
koordináció szinten tartásában és/vagy fejlesztésében, valamint idővel a 
heti rendszeres mozgásnak köszönhetően jobb kondíciónk is lesz.
Ha Ön is szeretne boldogabban, kiegyensúlyozottabban, kevesebb 
fájdalommal élni, akkor a csoportunkban a helye. Lassan több mint egy 
éve rendszeresen teszünk a közösségünkkel az egészségünk érdeké-
ben. Ehhez a foglalkozáshoz nem kell előzetes tudás, és nincs szükség 
plusz eszközök cipelésére sem! Csoportosan, preventíven, 60+ kor- 
osztály számára kialakított mozgásformákat végzünk, egy kis jókedvvel 
meghintve. Hogyha úgy érzi, jó lenne egy kicsit kimozdulni és egy közös-
ség részévé válni, várjuk szeretettel a következő hétfőn.”

További információ: Tóth Sára Tel: 36-30-263-1102
Email: toth.sara@hotmail.com
https://tancrehabilitacio.blog.hu/

KlubKörKép –  
Székes torna Tóth Sára tánc- és mozgásterapeutával
Dienes Beáta, Tóth Sára
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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 március 01- 02.  
és március 16.

Dr. Sorbán András március 13-14.
Dr. Koltay Angéla március 13–14. 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:

március 3. 
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Német Krisztián
március 10. 
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
március 17. 
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
március 24. 
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Német Krisztián
március 31. 
  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
Február
Martin

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)



192023. március

NATÜ hírek

Kedves nagykovácsi 
sportolni vágyók! 

Megkezdődik a füves 
sportpálya szokásos, 
tavaszi karbantartása. 
Kezdetben a bokrok, 
fák nyírására, sövények 
metszésére kerül sor, 
majd a kerítés és az 
egyéb kültéri bútorzat 
állagmegóvása, kar- 
bantartása következik.
A füves pályakar- 
bantartási munkálatok 
az időjárás és a pálya 
talajának alakulásának 
figyelembevételével 
folytatódnak. Ebben az  
időszakban – a fű 
és a talaj állagának 
megóvása érdekében 
– lehetséges, hogy a 
bejárást rövid időszakra 
megszüntetjük.
 

A karbantartó csapat megkezdte a sportpark, továbbá a kosárlabda 
pálya és környezetük tavaszi karbantartását is: munkatársaink felszedik 
és átmosva, homokkal kipótolva visszahelyezik a gumi aljzatot, gazolják 
a környezetet és átfestik a pihenő padokat és feltöltik mulccsal a padok 
alatti területet. Az okozott kellemetlenségekért előre is elnézésüket 
kérjük!
Szeretnénk, ha az egyesületeink játékosai, valamint családok és baráti 
társaságok igényes, rendezett környezetben és a közkedvelt pályákon 
sportolhassanak tavasztól.

NATÜ karbantartó csapat

Kedves nagykovácsi  
gyerekek és szülők! 

A NATÜ karbantartó csapata megkezdte február hónap végén az időszerű 
közterületi munkákat: az önkormányzati játszóterek – az Apraja-Nagyja, 
a Csillagfürt, a Sebestyén dombi, továbbá az Ebadta játszótér – és 
környezetük tavaszi karbantartását. A téli hónapok után, gondnokaink 
felmérik a játszótéri eszközök állapotát; szükség szerint megkezdik 
a játszóeszközök állagmegóvó festését, ellenőrzik az ivókutakat, a 
locsolórendszereket, probléma esetén értesítik a szakszolgálatot a tavaszi 
karbantartások tekintetében; elvégzik a kisebb-nagyobb javításokat; a 
letaposott, tönkrement kerítés szakaszokat cserélik vagy megerősítik; 
szükség szerint javítják, átfestik a padokat.
Felfrissítik a zöld környezetet, a homokozókban a homokot rotálják, majd 
később, melegebb időszakban, friss homokkal töltik meg azokat.
2023. március 1. napján valamennyi játszóterünket megnyitjuk! 
Kellemes időtöltést, önfeledt kikapcsolódást kívánunk!

NATÜ karbantartó csapat

HIRDETMÉNY
2023. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1998. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje, továbbá  

a 2013. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje

2023. december 31-én lejár.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a most lejáró  

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

(2023. március 31. napjáig a Nagykovácsi Kispatak Óvoda
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. szám alatt,

ezt követően a Nagykovácsi, Pók u. 58.), vagy az alábbi 
telefonos elérhetőségen a temetőgondnoknál:

+36 30 190 9274
Az újra nem váltott sírhelyek,  

urnasírhelyek, urnafülkék  
értékesítésre kerülhetnek!




