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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Naponta figyeljük a híreket, hallgatjuk a statisztikákat, hány beteg, hány halott, hány gyó-
gyult és hány újabb rendelkezés, ami a Covid19 járvány elleni küzdelmet segíti. Rendszerint 
mi is előbb értesülünk a médiából a jogszabályi változásokról, mint hivatalos úton. Tudjuk, 
látjuk, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben tá-
mogassa a rászorulókat, megvédje a munkahelyeket és segítse a gazdaság újbóli fellendülé-
sét. Nem könnyű feladat ez, érthető, hogy közösen kell megoldanunk. A kormány mellett az 
önkormányzatoknak, a gazdasági szereplőknek és a vállalkozásoknak is ki kell venni részüket 
a munkából. Ez a közös teherviselés az önkormányzatok gazdasági helyzetét jelentősen meg 
fogja határozni a következő esztendőben.

Milyen intézkedések azok, amik befolyásolják 2021-ben az önkormányzatok életét, 
működését? 
•   Nem az önkormányzatokat illetik a gépjárműadó bevételek, amelyeknek eddig 40 százaléka 

a településeken maradhatott. Ez Nagykovácsiban 35 millió forint kiesést jelentett már 2020-
ban és nagyjából ugyanennyi 2021-ben is. 

•   A Koronavírus járvány elleni védekezés költségei extra terheket róttak és rónak az 
önkormányzatokra 2021-ben is, ez megközelítheti az 5 millió forintot/év.  

•   Várható 2021-ben is az önkormányzati tulajdonú bérbe adott ingatlanok, létesítmények 
utáni bevételcsökkenés.  

•   Az önkormányzatok saját bevételét képező, kis- és középvállalkozások (kkv), valamint az 
egyéni vállalkozók helyi iparűzési adója 2021. január elsejétől a felére csökken. Ez a csök-
kentés segítség lehet a vállalkozások talpon maradásához, azonban komoly veszteség 
az önkormányzat számára, hiszen Nagykovácsi esetében a saját bevételek közel 10%-át  
jelentheti, konkrétan 120 millió forint körüli összeg kiesését. 

A jelenleg hatályos rendelkezések alapján Nagykovácsinak 2021-ben megközelítőleg 160 mil-
lió forinttal kell kevesebből gazdálkodnia, ha nem kap kompenzációt az államtól. 

Hogyan fogjuk átvészelni a 2021-es évet? 
Az első és legfontosabb szempont továbbra is az, hogy emberi áldozatok nélkül végre megál- 
lítsuk a járványt! A védőoltással már látható, hogy van remény, de amíg elérjük a megfelelő 
átoltottságot, továbbra is a szabályok és előírások szigorú betartásával kell élnünk a minden-
napjainkat. 
Ami pedig Nagykovácsi pénzügyi helyzetét illeti, januárra ígéri a kormány azt az információt, 
hogy a 25 ezer fő alatti települések milyen elvek mentén, milyen nagyságrendben számíthat-
nak központi kompenzálásra, támogatásra. Nagykovácsi számára rendkívül fontos kérdés, 
hogy mekkora lesz ez a kompenzáció, mert az iparűzési adónk nagy része kkv-ból származik. 
Ha a visszapótlás részleges lesz és lényegesen alatta marad az elvont összegnek, akkor ko-
moly megszorításokat kell alkalmaznunk a 2021. évi költségvetésben, ami érintheti az önként 
vállalt feladatok fenntarthatóságát, az intézmények működését és a fejlesztéseket egyaránt. 
A képviselő-testület bölcsességére lesz bízva, hogy az ellátás színvonalát legkevésbé érintő 
racionalizálást hogyan lépi meg és az amúgy is szűkös fejlesztési forrásokat hogyan igyekszik 
majd növelni. 

A nehézségek ellenére sikeres új évet 
kívánok mindenkinek! Béke és sze- 
retet vegyen körül mindannyiunkat 
és valósuljon meg minden jószán-
dékú kívánság 2021-ben! Az új év-
ben is legyen erőnk szeretni, legyen 
erőnk nevetni, legyen erőnk a jóhoz, 
türelmünk egymáshoz és egészségünk 
az élethez. Mi mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a következő 
esztendő legyen sikeres, boldog és 
végre újra láthassuk egymás mosolyát. 
Boldog új évet Nagykovácsi!

2021. év az önkormányzat  
szemüvegén át
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 • Lőrincz Alexandra Hedvig lorincz.alexandra@nagykovacsi.hu 110 mellék

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

Papp István jegyző fogadóórája          Czeczéné dr. Szirmai Gabriella 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: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Martinek Zsuzsa martinek.zsuzsa@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
penzugy@nagykovacsi.hu • ado@nagykovacsi.hu
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 mellék
Pappné Molnár Afrodité molnar.afrodite@nagykovacsi.hu  102 mellék
Virágh Zsuzsanna viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu  133 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Szemesy Barbara alpolgármester fogadóórája
minden hónap második hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék • 06-30-525-1301 • e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Fülöpp Miklós fulopp.miklos@nagykovacsi.hu 131 mellék 
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Önkormányzati hírek

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Gépjárműadó változás 2021. január 1-től!!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.évi CXVIII. törvény 
101. §-a alapján 2021. január 1-től a gépjárműadó adóztatással kapcso-
latos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) látja el.
A 2021-től kezdődő időszakra fizetendő adót a NAV számlájára kell majd 
megfizetni az általuk kibocsátandó határozatban foglaltak szerint.
A 2021. előtti időszakra megállapított gépjárműadó-kötelezettség ese- 
tében (ide értve a gépjárműadó hátralék behajtását) az önkormányzati 
adóhatóság fog eljárni.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újra kezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók is, 
cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagykova- 
csi.hu e-mail címre.
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 te- 
lefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogadjuk. 
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság 
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) 
meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.
Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont alapján, és a törvény végre-
hajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 
1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.
Abban az esetben, ha jogszabály egy nyilatkozat megtételére az elekt- 
ronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, a más módon (pl. papír alapon) 
benyújtott nyilatkozat hatálytalan, úgy minősül, mintha be sem nyújtotta 
volna.
Fentiekre tekintettel kérünk minden gazdálkodó szervezetet, hogy 
beadványaikat elektronikus úton juttassák el a Hivatalba.
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az 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 
Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az 
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Ennek alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester decemberben is 
több döntést hozott a képviselőkkel történt előzetes írásbeli egyeztetés 
és tájékoztatás után. A nem határidős kérdéseket a képviselő-testület a 
veszélyhelyzet megszűnését követően fogja tárgyalni.
Döntés született arról, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében a Híd Szociális, Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat és Központon keresztül látja el 2021. január 
1-től a házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatások te- 
lepülési szintű működtetésének biztosítását. Ehhez szükséges volt a BÖT 
Társulási Megállapodásának módosítása.
A biztonságos költségvetési folyamatok és a finanszírozhatóság érdeké-
ben rendeletet alkotott a polgármester az átmeneti gazdálkodás sza-
bályairól. Ez lehetővé teszi, hogy az új költségvetés elfogadásáig a ko-
rábbi szinten működjenek az intézmények és kötelezettségeket lehessen 
vállalni, az áthúzódó és év elején jelentkező feladatok végrehajthatók 
legyenek.
Elkészült az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2020. évi munka- 
terve, amely részletesen tartalmazza a könyvtári, a közművelődési és a 
helytörténet ápolásával kapcsolatos feladatokat, várható programokat.
A belső ellenőrzések 2021. évi terve szerint az Önkormányzatnál az aláb-
bi ellenőrzésekre kerül sor:
– Az Önkormányzat intézményei munkavállalóinak foglalkoztatása
–  Az Öregiskola és Könyvtár működése, szabályozottsága, a vagyontár-

gyai hasznosítása
–  A helyi adók kivetésének, a hátralékok behajtásának ellenőrzése

–  A NATÜ működésének szabályozottsági, hatékonysági vizsgálata
–  A szociális ellátó rendszer működtetése, helye az Önkormányzat  

szervezetében
Sor került a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal való 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. Jogszabályi környezet 
változása miatt a korábbi tartalom módosítása nélkül közigazgatási 
szerződést kötött egymással a két önkormányzat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot kétévente felül kell vizsgálni. De-
cemberben megtörtént a Program áttekintése és a különböző érintett 
csoportok szerinti aktualizálása.
Elkészült az Önkormányzat 2024-ig szóló Gazdasági Programja. A majd 
50 oldalas dokumentum számba veszi a település közeli jövőjével kap- 
csolatos lehetőségeket.
Ismeretes, hogy a Nagykovácsi, ófaluban lévő egyik lakóházának egy 
jelentős része leomlott, a házat le kell bontani. A tulajdonos legfeljebb 
egy évre szívességi lakáshasználatot kap az Önkormányzattól, szociális 
rászorulóként ingyenesen. 
Képviselői kezdeményezés és támogatás ellenére a polgármester úgy 
döntött, hogy megköszöni, de nem fogadja el a 2020. évi munkájáért 
felajánlott 3 havi jutalmat.
Döntés született a Képviselő-testület 2020. évi munka- és üléstervéről. 
A veszélyhelyzeti szabályok függvényében havi egy terv szerinti ülés 
várható, és várhatóan júniusban lesz a közmeghallgatás.
Az előterjesztéseket és a képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

Papp István
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

2020 februárjában szavazta meg a testület a kamerarendszer telepítésének 
pénzügyi fedezetét, melynek alapján 2020-ban bruttó 9 millió forintot, 
2021-ben további 11 millió forintot fordít erre a beruházásra Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata.
Persze ez a feladat is sok előkészítést igényelt, amit az elmúlt év során 
elvégeztünk. Az első lépés volt a kamera végpontok meghatározása. Ehhez 
segítséget kértünk a Rendőrségtől, a Közterület Felügyelet munkatársaitól 
és a Készenléti Szolgálat tagjaitól. Ez alapján 32 végpont lett kijelölve, 
melynek segítségével a település fontosabb csomópontjaira, közterületeire 
tud kerülni kamera. Ebben szerepel két rendszámfelismerő kamera, 
melyek a település kapujába kerülnek kiépítésre Ezek után kezdődhetett 
a terveztetés, majd engedélyeztetés. Őszre megérkeztek az engedélyes 
tervek, melyek alapján szakemberek segítségével összeállítottuk a 
szükséges informatikai hátteret. A DIGI kiépítette a védett hálózatot a 
meghatározott 32 helyszínen.

A közbiztonsági központ elkészültével vált lehetővé egy minden előírásnak 
megfelelő kamera-szoba kialakítása. A beérkező adatok védelmének, 
tárolásának, későbbi esetleges felhasználásának nagyon komoly 
feltételrendszere van, ahol a GDPR tekintetében is sok kérdést kellett 
vizsgálni. Jogászok segítségével elkészült a kamerarendszer által gyűjtött 
adatok kezelésének szabályzata. 
Ezután számos egyeztetést követően kiválasztásra kerültek a kamerák és 
adatátviteli eszközök. 2020-ban beszerzésre került a 64 kamera bekötésére 
alkalmas informatikai központ, 2 db rendszámfelismerő kamera és 8 db 
dómkamera. Az energiaigények jóváhagyása után tavasszal kezdődhet a 
rendszer tényleges kiépítése.
2021-ben az Önkormányzat további 11 millió forintot különít el a rendszer 
teljes befejezésére. Így remélhetőleg az év második felére megvalósulhat a 
település teljes területének lefedettsége, ezzel növelve a közbiztonságot és 
a lakosság biztonságérzetét. 

Aki itt él, éljen jól,  
éljen biztonságban –  
kamerarendszer telepítésének első üteme
Szemesy Barbara – alpolgármester

Tájékoztató szolgáltató váltásról 
A solymári székhelyű Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2020. 
december 31-vel megszünteti Nagykovácsi Nagyközség területén 
az ellátásait. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi 
segítségnyújtási feladatokat 2021. január 1-től a budakeszi székhelyű 
Híd Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ fogja ellátni 
változatlan feltételekkel és a megismert családsegítők és gondozónők 
által. Az iroda továbbra is a Pók utca 58. szám alatt található meg. 
2021. január 4-től a szolgálat munkatársait 06-20-347-8712 tele- 
fonszámon lehet majd elérni, a korábbi telefonszámok megszűnnek, 
az e-mail cím változatlanul nagykovacsicssk@gmail.com marad. 

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő és szerda: 12-16 óra között

csütörtök és péntek: 9-13 óra között
Családlátogatás, ügyintézés, környezettanulmány:

hétfő és szerda: 8-12 óra között
csütörtök: 12-16 óra között
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Önkormányzati hírek

Karácsony előtt, otthonában fogadott Kósa Emőke képviselő, 
aki több, mint egy éve dolgozik a Képviselő-testület tagjaként 
Nagykovácsi fejlődése érdekében. Vállalkozóként, családanyaként és 
képviselőként egyaránt helyt kellett állnia ebben a nehéz, szokatlan 
évben. Tapasztalatairól, véleményéről és eredményeiről kérdeztem, 
annak kapcsán, hogy tevékenységének fő motivációja – szavaival élve: 
Nagykovácsi komfortosabb település lehessen.

Milyen személyes 
motivációk ösztönöz- 
ték arra, hogy kép- 
viselőnek jelöltesse 
magát?
Mindig is érdekelt az 
„önkormányzatiság” és 
mivel településtervező 
vagyok, korábban is 
érdeklődve figyeltem 
a helyi eseményeket. 
Tavaly részese lettem 
egy olyan csoportnak 
(az ÖsszeKOvácsoló 
Egyesületnek), akik 
új polgármestert akartak állítani. Amikor felkértek a jelöltségre, először 
vívódtam, majd igent mondtam, de azt is elhatároztam, hogy egyúttal 
képviselőként is indulni fogok, mert ezt csak így éreztem hitelesnek. 
Én egy feladatra jelentkeztem, melyben az a célom, hogy segítsem 
Nagykovácsi mai igényekhez igazodó fejlődését.
Hogyan értékelte a 8-1 választási eredményt?
Sokakban felmerül ez a kérdés, de úgy gondolom, hogy lehetett számítani 
erre az eredményre. A politika színpadán az ismeretlenségből léptem 
elő, annak ellenére, hogy más szerepkörben sokan ismertek már előtte 
is a faluban. Másrészt alapvetően civilek támogattak, az ellenzéki pártok 
támogatása kizárólag a jelöltségemnek szólt, egyébként semmilyen 
kapcsolat nem fűz egyik párthoz sem. Az önkormányzatiság szerintem 
nem pártpolitikai kérdés, a faluért kell dolgozni, ezért a testületi munká- 
ban is ezt teszem. Adott esetben felvállalom az ellenvéleményemet, 
abban az esetben is, ha a döntés várhatóan nem velem egyetértésben 
születik meg. A jegyzőkönyvekben ez utánakereshető. Alapvetően azt 
gondolom egy célért dolgozunk mindannyian, viszont nem kell, hogy 
mindenben egyetértsünk. 
Mit gondol erről a tisztségről, milyen embereknek szabad elvállalnia?
Azoknak, akik tudnak erre időt szakítani. Akik gondosan és időben átnézik 
a tárgyalásra kerülő dokumentumokat és végiggondolják, átbeszélik az 
ügyeket, és akiben bízni tudnak az emberek. Szükséges meghallgatni és 
adott esetben megnyugtatni a lakosokat, emellett innovatívan keresni 
kell a megoldásokat a problémákra. Nem feltétlenül lehet mindent 
azonnal megoldani, de megbeszélni muszáj. 
Önnek milyen személyes erősségei vannak?
A közösségben való gondolkodás. Képes vagyok megszólítani az 
embereket, emellett alapvetően vezető alkat vagyok, melynek 
köszönhetően egyébként is megkeresnek az emberek. Azt gondolom 
magamról, hogy gyakorlatias és megoldó ember vagyok, aki általában 
végigviszi az ügyeket és nem adja fel.
Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben?
Igen. Nagyon fiatalon ismerkedtem meg egy igaz emberrel, 
kollégával-tanárral, Kemény Bertalannal, aki szociológus, közgazdász, 
településtervező, népfőiskolai tanár volt. Mellette alapítója lehettem a 
Falufejlesztési Társaságnak még a rendszerváltás előtt, melynek hosszú 
évekig titkára voltam. Abban az időben az elveszett, kis településeket 
kellett segíteni, pl. a még ma is igen jól működő, a mindenkori kormányok 
által támogatott falugondnoki hálózatot is ő találta ki. Berci bácsi sajnos 
már nincs közöttünk. Legnagyobb erőssége az volt, hogy tudott beszélni 
az emberek nyelvén. A gazdákat és a tanácselnököket egyaránt képes volt 
megszólítani. 

Melyik a 3 legfontosabb célja, mint képviselő és kik segítik a munkáját?
Segítséget legfőképpen az Összekovácsoló Egyesülettől kapok, de sok 
civil ember is megkeres a javaslataival vagy véleményével, melyet nagyon 
nagyra értékelek. A legfontosabb célom, hogy Nagykovácsi egy komfortos, 
jól élhető település legyen, fontos pl. a gyalogátkelőhelyek és járdák 
kiépülése, az utak állapota, a parkolás vagy az idősek mindennapjainak 
segítése. Jó lenne elérni, hogy az emberek türelmesebbek legyenek 
egymással. Emellett szeretném, ha Nagykovácsi nem csak abban lenne 
első a települések között, hogy „itt a legnagyobb a vásárlóerő”, hanem 
abban is, hogy itt vigyázunk a legjobban a környezetünkre és egymásra, 
hogy összefogunk a feladatokban és ez a legnagyobb erősségünk. 
Szerintem ebben elég jól haladunk előre.

A fejlesztésekhez anyagi erőforrásra van szükség, Ön szerint miből 
tudja ezt a település előteremteni?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Nyilván minél több erőforrást kell 
összegyűjteni és pályázni kell, ahol, és amire lehet. Nekem eddig nem volt 
gyakorlati tapasztalatom az önkormányzati gazdálkodásban, viszont az 
indulásnál épp az volt az egyik motivációm, hogy az erőforrások szerzése 
terén a bátorság hiányát éreztem az elmúlt években. Bencsik Mónikának 
– az előző polgármesterünknek – talán több lehetősége volt a korábbi 
ciklusokban, bár nehéz összehasonlítani ezeket az időszakokat a helyzetek 
összetettsége miatt és nem is biztos, hogy szerencsés. Követendő 
mintaként Budapest 9. kerületét is említhetem, ahol a városfejlesztés 
megvalósításába képesek voltak megszólítani és bevonni a vállalkozókat 
is, melynek eredményeként jött létre a mai kedvelt és színvonalas Corvin 
negyed. Itt Nagykovácsiban nem volt és nem is lesz ipar, de azt gondolom, 
tőkeerős lakossággal rendelkezünk, melynek megszólítása és akár helyi 
érdekeltségű vállalkozóvá tétele fontos feladat.

A személyes példa ragadós. Ön, mint vállalkozó mit javasol beletenni 
a fejlesztésbe?
Nem csak a létező vállalkozókra gondolok, mert az itt dolgozók, a 
meglévők már sokat kockáztattak, jócskán betették az erőforrásaikat a falu 
fejlődésébe, szolgáltatásainak bővítésébe. De bizonyára vannak köztünk 
olyan lakosok még, akiket érdemes ösztönözni olyan helyi befektetésekre, 
melyek Nagykovácsi gyarapodását és kényelmét szolgálják. Hiszen a 
jelenlegi vállalkozói kör nagy része is helyi lakosok bátor lépéseivel 
jött létre. A magam és társam részéről azt tudom elmondani, hogy a 
könyvesbolt és kávézó nem a legprofitábilisabb vállalkozás, de amit 
tudunk mi is beleteszünk ha szükséges lesz, pl. a főutca fejlesztésébe. 
Ha befektetni való pénzem lenne pl. raktározásra alkalmas telephelyeket 
építenék. Ezt egyébként az Önkormányzatnak is javaslom, mert egy ilyen 
saját „vállalkozás” üzemeltetése bevételt generálna, mindamellett, hogy 
megelégedéssel támogatná a helyi vállalkozók működését. 

Mi kell ma ahhoz, hogy egy Képviselő-testület népszerű legyen? 
Természetesen népszerű intézkedések. Az emberek Nagykovácsiban is 
fogadókészek a populizmusra, de ez alapvetően nem szimpatikus nekem. 
Ennél mélyebbre kell mennünk. Bátor dolog lenne, ha pl. vállalkozásokat 
üzemeltetne az Önkormányzat, vagy megkérdezné az embereket, hogy 
mit gondolnak bizonyos dolgokról. Ez több, mint egy egyszerű gesztus, 
véleményem szerint be kell vonni a helyi lakosokat az ügyekbe és akkor 
egyre többen fognak cselekedni is. 

Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
szerephez, változott-e a kép önről?
3 gyermekem van, két lányom és egy fiam, mindegyik egyetemista. 
A legidősebb leányom két éve végezte az orvosit, most doktori iskola 
keretében kutató, a középső negyedéves joghallgató a PPKE-n, a fiam 
pedig első éves építőművész hallgató a MOME-n. Ők megszokták, hogy 
én egy közösségi ember vagyok, hiszen ebbe nőttek bele. Építészmérnök 
férjem és a barátok pedig támogatnak, sőt gyakran keresnek meg az 
ötleteikkel. Én magam azt érzem, hogy átgondoltabb lettem, hiszen 
erősebb lett a reflektorfény rajtam, így példát kell mutatnom, mind a 
munkám, mind az életem során.

Ember a képviselő mögött – Kósa Emőke
Fegyveres Fiskál Gábor 
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Mikulás kicsit másképp... 
Az ünnepvárás mindig nagy örömmel és 
izgalommal tölt el bennünket.
Bár idén a Mikulás nem tudott személyesen 
meglátogatni minket, hisz nagyon vigyázunk rá 
is, mégis minden kisdiákunk remélte, hogy kap 
ajándékot.
A Mikulás ünnepet hosszabb készülődés előzte 
meg. Minden osztályban készültek az ötletes, 
szebbnél szebb alkotások, teremdekorációk.
A 3.c osztály kisdiákjai egy piros hátterű, 
különleges osztálytablót is készítettek, hogy a 
Manók ha bekukkantanak, lássák, kik várják oly 
nagyon a Mikulást.
December 7-én, a reggeli adventi gyertya- 
gyújtás és az adventi mese után neszt 
hallottunk a terem ablaka alatt. Néhány kisdiák 
kiszaladt, majd egy hatalmas zsákkal tért 
vissza. A Mikulás levelének meghallgatása után 
következett a várva-várt csomagbontás. A sok 
csillogó szempár elárulta, hogy a finomságok 
mellett sok hasznos, szép tárgy is került a 
mikuláscsomagba.
A délelőttöt beszélgetés, Mikulás kvíz és 
közös filmnézés zárta. A nap végén pedig 
mindannyiunknak az ismert verssor jutott 
eszébe: „... és azután jövő télig megint várunk 
téged.”

Széllné Mennydörgős Melinda

Nagykovácsi Általános Iskola hírei
Adventi reggelek, karácsony
Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy 
az adventi időszakban minden hétfőn reggel 
rövid elcsendesüléssel indítottuk a hetet. 
Összegyűltünk az aulában, körbeálltuk az 
óriási adventi koszorút, s meghallgattuk az 
alsó tagozatosok közül egy osztály ajándékát. 
Versekkel, hangszeres zenével, énekkel 
hangolódtunk az ünnepre, gyújtottuk meg a 
gyertyát a koszorún.
Az idei évben ezt nem tehetjük meg, hiszen 
nem jöhetünk össze az iskolában a folyosókon.
Nem szerettük volna, hogy ez a szép hagyomány 
megszakadjon, ezért az iskolarádión keresztül 
emlékezünk meg karácsony közeledtéről.
A versek, zeneművek, énekek után pedig az 
osztályokban folytatódnak a beszélgetések, 
égnek a meggyújtott gyertyák, meghittebbé 
varázsolva a hét indítását. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a 
harmadikosok karácsonyi betlehemese tette 
ünnepivé az alkalmat. 
Most erre sem készülhetünk, hiszen az 
iskolai műsorokat sem tarthatjuk meg. A 
betlehemes játékot egy régebben előadott 
műsor megtekintésével pótoljuk, amit az 
osztálytermekben nézünk meg. Az ünnepi 
hangulatot pedig minden osztály az 
osztálytanítókkal közösen teremti meg a már 
feldíszített tantermekben.
„Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján, 
örüljetek, örvendjetek, 
a kis Jézus megszületetett.”

Veres Ildikó

Karácsonyi meglepetés  
a szülőknek
Karanténok jöttek-mentek, s mi az osztályunkkal 
a régen eltervezett kézműves ajándékunkat 
a gyerekek Szüleinek sajnos nem tudtuk 
megvalósítani. 
Angyali sugallatra viszont hangszereket 
ragadtunk, s Jézus születését közös zenéléssel 
ünnepeltük meg – Szálljatok le, karácsonyi 
angyalok! – amiből egy kis koncertfelvétel is 
készült. Ezzel ajándékozták meg a 4.c osztályos 
gyermekek szüleiket, rokonaikat, zenét szerető 
barátaikat, és természetesen egymást, az 
együtt muzsikálás örömével! 

Kuti Tünde, osztályfőnök

Határon túli  
magyar gyerekeknek segítettünk
A Nagykovácsi Általános Iskola fontos nevelési 
célnak tekinti a szociális érzékenység növelését. 
Azt tanítjuk a diákjainknak, hogy advent 
idején különösen kötelességünk még jobban 
odafigyelnünk a nehéz körülmények között 
élő embertársainkra és lehetőségünk szerint 
segíteni nekik.  
Az iskola diákjai idén is rengeteg tartós 
élelmiszert, édességet, tisztálkodási szereket, 
könyveket, játékokat hoztak a határon túli 
magyar gyermekotthonok, árvaházak, iskolák 
és óvodák részére. 
A Szent László társulat szállította az ajándékokat 
Böjte Csaba testvér két gyermekotthonába, 
három vajdasági, egy kárpátaljai és egy 
partiumi gyermekotthonba és kárpátaljai és 
további külhoni szórványközösségekbe.  
Az ő nevükben köszönjük a segítséget! 
Kuszál-Gombos Adrienn, intézményvezető-helyettes
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Zrínyi-emléknap
December 12-én Zrínyi Miklós emléknapot 
tartottunk a felső tagozatosok részére, melyen 
csapatok versenyeztek egymással. Idén 
volt ifjabb Zrínyi Miklós születésének 400. 
évfordulója és 2020-at az Országgyűlés Zrínyi-
emlékévvé nyilvánította. Ez az alkalom jó 
lehetőséget biztosított arra, hogy a diákjaink 
a tanórán kívül jobban megismerjék a 
költőként is tevékenykedő kiváló hadvezért. Az 
emléknapot az iskolarádióban elhangzott pár 
perces közös megemlékezéssel kezdtük. Ezután 
az osztályokon belül 3-4 fős csapatokban 
oldották meg a kisfilmekkel kapcsolatos játékos 
feladatokat. 

Kuszál-Gombos Adrienn

Történelem verseny
Idén 4. alkalommal indultak diákjaim az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális 
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ által 
szervezett 7-8. évfolyamos tanulók Országos 
Történelem Tantárgyi Versenyén. 
A verseny célja, hogy a tehetséges diákok 
számára lehetőséget biztosítson egyes 
történelmi korszakokban való elmélyülésre, a 
képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is 
kiemelt szerepet szán a források használatának, 
a források segítségével ismeretek szerzésének, 
a szaknyelv helyes használatának, a térben 
és időben való tájékozódás képességeinek, a 
kommunikációs képességek fejlesztésének, 
a problémamegoldó és kritikai gondolkodás 
kialakításának. A verseny különösen fontos 
feladatának tekinti a nemzeti és európai 
identitástudat elmélyítésének segítését.
A verseny három fordulós, december 10-én 
került sor az iskolai forduló megírására. Ebben 
az évben a verseny témája: Magyarország 
története 1703-1900, és az egyetemes 
történelem 1700-1900 közötti korszaka. A 
forduló anyagát a szervezők elektronikus 
úton juttatták el az iskolákhoz a forduló 
napján. Az iskolai fordulóban legalább 70%-
os teljesítményt elérő tanuló jut be a megyei 
fordulóba. 
Szép teljesítménnyel 3 tanuló jutott tovább:

Sebők Zsófia 7. b
Papp Levente  7. b
Trencsánszky Janka 8. b

Hanula Krisztina

Verseny  
a LEGRENDESEBB OSZTÁLY 
címért
Fehér Imre igazgató úr kezdeményezésére 
decemberben az iskolai diákönkormányzat 
elindított egy mozgalmat, mely arra szeretné 
ösztönözni diákjainkat, hogy osztálytermüket 
„második otthonukként” becsüljék, tartsák 
tisztán és rendben, rongálások ne forduljanak 
elő.
A diákönkormányzati képviselők ezért 
„tisztasági őrjáratot” szerveztek, azaz a 
DÖK képviselők naponta végigjárják az 
osztálytermeket, benéznek az alsós termekbe 
is, és pontozzák a tisztaságot, rendet, valamint 
a szelektív hulladékgyűjtést. 30 naponta 
részeredményt hirdetnek és a 90. napon  
végeredményt hirdetnek. A legrendesebb 
osztályok jutalomban részesülnek.
Úgy tűnik, hogy gyorsan reagáltak a diákok a 
meghirdetett mozgalomra, és azóta lényegesen 
nagyobb figyelmet szentelnek az osztálytermek 
tisztaságának. Reméljük, ezzel hosszú távon 
elérjük, hogy a gyerekek jobban megbecsüljék 
szűkebb környezetüket, legalább annyira, 
mint a saját otthonukat, hiszen az iskolában 
töltik napjaik jelentős részét, és tudjuk, hogy a 
környezet rendezettsége milyen nagy hatással 
van a teljesítményre, közérzetre, harmóniára.

Mészáros Ildikó, DÖK segítő tanár

Rendőrségi és védőnői 
prevenciós előadások
Az iskola Pedagógia Programja is rögzíti azt, hogy 
a pedagógusok egyik fontos feladata a tanulók 
egészségfejlesztése. A mindennapokban a 
sok levegőzésre, az egészséges táplálkozásra, 
a mindennapos testnevelésre, a baleset-
megelőzésre és a személyi higiéné betartására 
tanítjuk diákjainkat. 
A kamaszok esetében mindezek mellett 
fontos cél a viselkedési függőségek, a 
szenvedélybetegségekhez vezető szerek 
fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és 
iskolai erőszak megelőzése. Kiemelt feladatunk, 
hogy a gyerekeket – különösen a serdülőket 
– a káros függőséghez vezető szokások 
(dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) 
kialakulásának megelőzésére neveljük. 
Decemberben az iskola szakemberek segítségét 
is igénybe vette ennek érdekében. Az iskola 
védőnője foglalkozást tartott a cigaretta 
és az e-cigaretta káros hatásairól. A körzeti 
rendőr megbízott pedig a drogokról tartott 
felvilágosító és elrettentő előadást. Az iskola új 
pszichológusa pedig a lelki eredetű problémák 
feldolgozásában segít a tantestületnek egyéni 
segítségnyújtással és közösségépítő órák 
megtartásával. 

Kuszál-Gombos Adrienn

Az Alapítvány Nagykovácsiért 
támogatta iskolánkat!
A jelenlegi helyzetben szigorú előírások 
korlátozzák az iskolák mindennapjait. Ezeket 
a Nagykovácsi Iskola pedagógusai, dolgozói 
következetesen betartják, hogy a gyermekek és 
családok biztonságban legyenek és az oktatás 
folyamatos, hatékony legyen. 
Az egyik ilyen előírás szerint a testnevelés órákat 
a szabadban kell tartania a testnevelőknek. A 
hűvösebb időjárás bekövetkeztével azonban 
nehezebb lett a kinti órák szervezése. Az egyik 
megvalósítható mozgásforma a tollasozás 
lett. Könnyen elsajátítható sport, bárki űzheti, 
növeli az állóképességet is. A sportoláshoz 
az eszközöket – tollasütőket és labdákat – az 
Alapítvány Nagykovácsiért biztosította a diákok 

számára. Ezen felül is támogatta az Alapítvány 
a Nagykovácsi Iskolát, melynek felhasználása 
folyamatban van.
Nagyon köszönjük Bárdos Ivánnak és az 
Alapítvány tagjainak a támogatást és Reindl 
Gyulának, aki nyugdíjba vonulása után is 
figyelemmel kíséri a Nagykovácsi Iskola életét.

Dér Viktória, intézményvezető-helyettes

A Tájoló egy évvel ezelőtti számában azt kértem, 2020-ban legyen cselekedeteink vezérlő elve 
a megértés, a segítő szándék, a jóakarat és a szeretet. Akkor még semmit nem tudtunk arról, mit 
tartogat nekünk 2020, így azt se sejthettük, mennyire aktuális lesz ez a kérés. Nem tudhattuk, 
hogy mennyi segítő szándékra és jóakaratra lesz szükség, amikor lesznek nagykovácsiak, akik 
családtagjaikat vagy megélhetésüket vesztik el, de még olyan is, akinek a háza omlik össze. 
De minden tragédia mellett felsejlett az emberi jóság, a segítőszándék és a jóakarat. Sikerült 
mindenhol kezet nyújtani, ahol szükség volt rá, még ha a családtag elvesztésének fájdalmán 
nem is tudtunk enyhíteni. Köszönet mindazoknak, akik akár közvetlenül, akár közvetve a 
Fejér György Szociális Alapítványon keresztül segítettek, önkéntes munkával, pénzbeli, tárgyi 
vagy bármilyen természetbeni adományukkal hozzájárultak másik nagykovácsi lakos vagy 
család megsegítéséhez, életének könnyebbé tételéhez. Szerencsére sokan vannak, akiknek 
köszönettel tartozunk. Nagykovácsi megmutatta, össze tud fogni a bajban, a nagykovácsiak 
példásan vizsgáztak emberségből és segítőkészségből. Köszönjük!
Könnyebb évet 2021-ben Nagykovácsi!

Nagykovácsi – emberségből példás!
Kiszelné Mohos Katalin – polgármester
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Gyöngyöspata egy alig 2500 lelkes kis település 
Nógrádban. A szegénység kézzel foghatóan 
jelen van még akkor is, ha hazánk egyik legszebb 
óvodája épült itt Európai Uniós finanszírozással. 
Az ide járó gyerekek 90%-a hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű családból 
érkezik.
Elsőként 2016-ban, a Kispatak Óvoda Cinege 
csoportja volt, ahol egy szülő, Borsodi Attila 
kezdeményezésére tartós élelmiszergyűjtést 
karoltak fel a dolgozók és a szülők. Akkor 
Ukrajna Feketepatak településének óvodájába 
szerveztek Márton napjához kapcsolódóan 
jótékonysági adományozást. 
2017-ben a Levendula csoportosok voltak 
azok, akik egy hazai régió legszegényebb 
településére, Gyöngyöspatára igyekeztek, az 
ottani Bokréta Önkormányzati Bölcsődébe és 

Óvodába járó gyerekek, és családjaik számára 
boldogságot csempészni az összegyűjtött 
játékokkal, ruhákkal és élelmiszerekkel. 
Már akkor úgy érezte a csomagokat kísérő 
pedagógus, Horváth-Meszes Bettina, hogy 
mesébe illő történet kerekedett. A gyerekek 
az akkor kapott játékokat ölelgették, még az 
ágyukba is magukkal vitték, hiszen ezeknek a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek otthon szinte 
semmiféle játékuk sem volt. 
Idén teljes Nagykovácsi összefogott 
Gyöngyöspatáért. A megjelent felhívásra szinte 
özönlött a sok adomány. December 14-én a 
szállítás napján, 3 gépjárművel, köztük egy 1.5 
tonnás kisteher autóval és az önkormányzati 
gépkocsival oldottuk meg a hatalmas 
mennyiségű adomány célba juttatását. 
Köszönet Nagykovácsi Önkormányzatának, 

Bódi Józsefnek, Csige Istvánnak a szállításban 
vállalt támogatásukért, részvételükért.
Álljon itt az  átadott adományok listája:
88 db zsák gyermekruhákkal és felnőtt ruhákkal, 
7 doboz gyermek és felnőtt cipő, 20 doboz és 
25 táska gyermekjáték, 20 doboz és 4 táska 
tartós élelmiszer (sok-sok édességgel), 200 db 
tároló táska az adományok továbbosztásához 
(újra hasznosítottuk a táskákat, melyekben az 
adományok hozzánk érkeztek, így könnyítve 
meg a szétosztást Gyöngyöspatán). Az 
adományok minden esetben ózongenerátoros 
fertőtlenítésen estek át naponta.
Egyéb: 3 db babakocsi, 1 db rácsos gyermekágy, 
3 autós gyerekülés, 9 db műanyag vagy fém 
roller/kismotor/tricikli/bicikli. 2 db állványos 
mágneses rajztábla, 1 db etető szék, 1 db fa 
kisasztal-székekkel, 1 db babakonyha, 1 db 
gyerekhordozó.
Kedves Nagykovácsiak! 
Köszönjük Önöknek ezt a hihetetlen össze- 
fogást Gyöngyöspatáért! Köszönet a jóté- 
konyságért!

Ajándék Gyöngyöspatának
Szabó Orsolya intézményvezető

A Gyöngyöspatai Bokréta Óvoda és Bölcsőde 
minden kisgyermeke, az intézmény dolgozói 
és a Szülői Munkaközösség nevében hálásan 
köszönöm azt a hihetetlenül nagylelkű 
adományt, ami Nagykovácsiból érkezett 
karácsony előtt hozzánk! Köszönöm Horváth- 
Meszes Bettina óvodapedagógus szervező 
munkáját, valamint a Kispatak Óvoda 
munkatársainak és szülői közösségének 
önzetlen segítségét. 
Napokon keresztül válogattuk a családok 
összetételének megfelelően a hozzánk érkezett 
ruhákat, cipőket, élelmiszereket. Mind a 36 
hátrányos helyzetű, intézményünkbe járó 
kisgyermek kapott tartós élelmiszercsomagot, 
téli kabátot, meleg lábbelit, nadrágokat, 
sapkát, pulcsikat, mesekönyvet és játékokat. 
Minden óvodásunk választott magának egy 
mesekönyvet és egy játékot. 
A felnőtt ruhák és cipők szétosztásában 
segítettek nekünk a Roma Kisebbségi 
Önkormányzat tagjai és a szülők is. A családok 
akkora csomagokat kaptak, hogy nem tudták 

kézben haza vinni, nagyon jó volt látni, 
ahogy összeszervezték a szállítást, segítettek 
egymásnak azok, akiknek autójuk van. 
Voltak igazán megható pillanatok – amikor 
a 6 gyermekes család megkapta a kerékpárt, 
és a legnagyobb 8 éves kisfiú fülig érő szájjal 
felpattant a bicóra, vagy amikor az 5 éves 
óvodás kislány 8 hónapos kistestvérének 
átadtuk az egyik babakocsit, ami idáig nem 
volt nekik! Az adományaitokból még jutott 
etetőszék, sok-sok babaruha, tápszer, pelenka 
és játék is a picinek!
Sajnálom, hogy az örömöt, amit szereztetek, 
a hálálkodó szavakat ti nem láthattátok és 
hallhattátok, mert az nektek szólt. Engedjétek 
meg, hogy a köszönetet most én tolmácsoljam, 
hiszen áldozatkészségetekkel, munkátokkal 
bearanyoztátok a gyermekek karácsonyát!
Kívánok mindannyiótoknak áldásokban 
gazdag, békés ünnepet, és minden mosoly és 
boldog pillanat amit szereztetek, melengesse 
az új évben a szívetek!

Gyöngyöspatai köszönet
Tóthné Kis Ildikó intézményvezető Gyöngyöspatáról
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Kispatak Óvoda – Civil

Január közepétől egy új információs oldalt 
indítunk útjára a Kispatak Óvoda szülői 
közösségének, kiemelten azoknak a szülőknek, 
akiknek gyermeke hamarosan iskolás lesz.
A Szülői Szervezet frissen megválasztott elnöke, 
Rüll Orsolya számos új, innovatív ötlettel, 
tervvel kereste meg az óvoda vezetését, mely 
nagyban segítheti az óvodába járó gyerekeket 
és szüleiket abban, hogy minden területen 
több információt és segítséget kaphassanak a 
nevelésben és a fejlesztésben. Ezek a kérések 
nyitott fülekre és tettre kész pedagógusokra 
találtak nálunk, melynek eredményeként – első 
lépésként – létrehoztunk a facebook világában 
egy csoportot.
A csoport a „Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
– iskolára hangoló” elnevezést kapta. 
Legfontosabb célunk, hogy a Kispatak Óvodába 
járó gyerekek szülei számára játékokat, fejlesztő 
feladatokat mutassunk be, javasoljunk, 
ötleteket adjunk az óvoda-iskola átmenet 

támogatásához otthoni környezetben is. 
Szeretnénk számos területen összegyűjteni és 
időszakosan feltölteni a pedagógusaink által 
szerkesztett tartalmakat, melyek területei az 
alábbiak lesznek: 
•   Óvodai tevékenységi területekhez kapcsolódó 

gyűjtemények (képességfejlesztési területek 
megjelölésével segítve a keresést)

•   Törvények gyűjteménye az iskolakötelezett- 
séggel kapcsolatban

•   Pedagógiai fogalmak gyűjteménye (SNI, 
BTMN, KBMI...)

•   Logopédia játékok
•   Iskolaválasztás, intézmények bemutatkozása
•   Média tartalmak linkgyűjteménye a témában
A közösségi csoport nem lesz fóruma az óvodai 
történéseknek a beszélgetés és kérdések 
vonatkozásában. A csoport adminisztrátorai 
óvodapedagógusi hivatásuk mellett, ön- 
kéntesen végzik az fb csoportban szükséges 
munkát, így energiáikat nem szeretnénk 

szétforgácsolni az állandó kommentek, 
kérdések megválaszolására. Ennek hivatalos 
fórumát továbbra is a csoportos pedagógusok, 
óvodai szakemberek és intézményi vezetők 
megkeresése jelenti majd.
A csoport szabályai rögzítik, hogy csak a 
Kispatak Óvodával jogviszonyban állók számára 
hozzuk létre a közösségi oldalt, melynek oka 
legfőképpen az adatvédelmi előírások betartása, 
mivel a posztokban esetlegesen előforduló 
fotókhoz szülői beleegyező nyilatkozattal csak 
a kispatakos szülőktől rendelkezünk.
Reményeink szerint a csoport betölti a hozzá 
fűzött reményeket és megfelel majd a szülői 
elvárásoknak. Szeretettel várjuk a csoportba 
jelentkező tagokat.

Iskolára hangolódás a facebookon
Szabó Orsolya intézményvezető

Kérjük, támogassa ön is  
a Nagykovácsi  
Kispatak Óvoda fejlődését, 
hogy álmaink 
az égig érhessenek!

Nagykovácsi 
Óvodásokért  

Óvodai Alapítvány

Számlaszám:
65700086-10116618

Köszönjük!

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

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat… Minden évben 2-3 alkalommal sokan elmegyünk vért adni amikor a 
Vöröskereszt Nagykovácsi szervezet véradást szervez. Akik már voltak, 
tudják mivel jár ez, de mégis újra és újra elmennek, hiszen ez szó szerint 
életet ment. Minden egyes véradás segítség, hiszen enélkül életmentő 
műtétek maradnának el, és olyan rászoruló emberek maradnának segítség 
nélkül, akik csak mások önzetlenségében reménykedhetnek. Tegzes 
Endre településünk lakója és a Képviselő-testület tagja hosszú évek óta 
aktív véradó, aki idén év végére egy jeles számhoz érkezett. Endre az 500. 
véradását ünnepelte, amiből 100-szoros véradó és 400-szoros trombocita 
donor, így ő a vérre szoruló betegeken túl a hematológiai, immunológiai, 
valamint csontvelő-transzplantált betegeken is folyamatosan segít. Endre 
a jeles számot az Országos Vérellátó intézet dolgozóival is megünnepelte 
egy finom tortával. 
Ezúton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Ötszázszoros véradó
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Könyvajánló
G. Furulyás Katalin 
Bihari Zoltán: Mi, svábok – Történetek magyarországi 
németekről

A 2020-ban a Nemzeti Értékek 
Könyvkiadó gondozásában meg- 
jelenő album nem tudományos 
munka, nem történeti, nem nép- 
rajzi, nem életmód-szociológiai 
munka. Identitásalbum, talán leg-
jobban így írhatnánk le a műfaját. 
Vérbeli ismeretterjesztő munka, 
de legfőbb szándéka az ismeret-
terjesztés igényén túllépve, az 
összetartozás kifejezése. 

„Mi, svábok – hangzik a hívószó a kötet elején, amellyel jelezzük: 
egy közösség bemutatkozik.” A bemutatkozások települések, 
városrészek szerint történnek. Közel 150 település sváb közös-
ségei, hagyományai, történetei, viseletei ismerhetőek meg 
az albumból, köztük környező falvaink: Solymár, Pilisvörös-
vár, Budaörs is szerepel a kötetben. A települési nemzetiségi 
önkormányzatok, hagyományőrző művészeti csoportok, civil 
szervezetek, óvodák, iskolák munkájának, eredményeinek be-
mutatása mellett, a hagyományok újjáélesztésének módját 
ugyanúgy megismerhetjük, ahogyan a természetes tovább- 
élésük formáit is kiolvashatjuk a kötetből.
A munka értelmezési kerete egyedileg a települések, nem 
törekszik a szintetizálásra, így egy igazán színes, tanulságos em-
lékkönyvnek tekinthető, amelynek a bejegyzései egy-egy a te- 
lepülés német nemzetiségének pillanatfelvétele. Sokszínűsége 
miatt a helytörténeti, hagyományőrző, értékmentő munka 
példatára lehet. 

A Budai-hegyek Kalandkönyve Balogh Tamás munkája,  
amely kötet megjelenését Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata is támogatta, több más támogató, így a 
Nemzeti Kulturális Alap segítségével közösen. 

A pandémia ideje alatt, már tavasszal, 
de a mostani őszi-téli időszakban 
is felértékelődtek a városhoz közeli 
kirándulóhelyek. Rövid gyaloglással, 
vagy kevés közlekedéssel erdőbe, he-
gyekbe érhetünk, ahol jó levegő és a 
táj szépsége vesz minket körül. 
Sétálgatva, túrázva a környéken 
gyakran lehet olyan érzésünk, 
nem ismerjük eléggé a közvetlen 
környezetünket. Ha külföldön járunk 
buzgón készítjük elő útjainkat, 

útikönyvek tucatjaiból próbáljuk összeollózni azokat a látni-
valókat, amelyeket nem szabad kihagynunk. Balogh Tamás 
könyve segít minket abban, ez itt a környéken sem legyen 
másként. Hűvösvölgy, Hárs-hegy, Normafa, vagy akár Nyék, 
Pesthidegkút – Gercse, Szépjuhászné turisztikai, kultúrtör-
téneti tudnivalói egy jól használható, praktikus kötetben.  
A könyv kölcsönözhető a könyvtárból. 

 

Könyvajánló lista tiniknek
Magyar Judit  
Sokszor kérdezik tőlünk, hogy kamaszoknak, főleg fiúknak, mit 
ajánlanánk. Ehhez állítottunk össze egy listát tinik által kedvelt 
könyvekből: 

Irene Adler: Sherlock és Lupin – krimiso-
rozat tiniknek: 3 gyerek, Sherlock, Arsene 
és Irene izgalmas nyomozásai a svájci Al-
pok fenséges csúcsai közt.
Berg Judit: Őrzők – Bora arra gyanakszik, 
hogy az anyukáját elrabolták, mert olyan 
információ birtokába jutott, aminek nem 
lett volna szabad kiszivárognia...
Böszörményi Gyula: Rontásűzők – 3 ré- 

szes – Egy reggel két testvér arra ébred, hogy szüleik vala-
miféle érthetetlen nyelven beszélnek, az utcán ló vontatta om-
nibuszok, az égen hatalmas teherszállító léghajók araszolnak, 
őket pedig a rendőrség egyik leghíresebb nyomozója üldözi, 
bár nem követtek el semmit.
Christelle Dabos: A tükörjáró – 4 részes sorozat – Ophélie 
kezével „olvasni” tud a tárgyak történetében, elkerül a Sarkvi-
dék országába, ahol minden más, mint aminek látszik.
Tonke Dragt: 1. Levél a királynak – Útonállók, rég elfeledett 
városok, rejtélyes idegenek. A 20. sz. legjobb holland ifjúsági 
könyve, melyért lovaggá ütötték a szerzőt. 2. része: A nagy va-
don titkai   
Dashner: Tűzpróba, útvesztő, Halálos hajsza, Árral szemben 
(14+) – Az útvesztő egy kód, ami megfejtésre vár, benne kü- 
lönös lények, egy saját szabályok szerint működő másik világ 
mozgó labirintusrendszerrel.
John Flanagan: A vadonjáró tanítványa – 5 részes. Will a 
titokzatos erdőkerülő inasa lesz, aki jártas a láthatatlan helyvál-
toztatás tudományában. 
Timothee de Fombelle: Ágrólszakadt Tóbiás, Lilia szeme – A 

fák ágai közt megbúvó, felejthetetlen liliputi 
világ tárul elénk. 
Frank Márton: Páratlanok 3 rész. Tizen-
három fiú eltűnik, és egy üres pusztán, 
végtelen erdők peremvidékén térnek 
magukhoz. Kik rabolták el őket, és miért?
Peter Freund: Laura és a fény labirintusa – 
Aventerra földjén veszélyes varázsitalt koty-
vasztottak...

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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Megjelent a Helytörténeti értesítők 4-5. száma, amely idén dupla szám. 
A kiadvány Nagykovácsi római kori történetéről szól. A Helytörténeti 
Értesítő Dr. Ottományi Katalin régész tanulmányát tartalmazza.  A szerző 
évtizedek óta foglalkozik Pest megyei ásatások vezetésével, a római kor 
nagy ismerője, a szentendrei Ferenczy Múzeum idén nyugdíjba vonuló 
munkatársa.
„Nagykovácsi környékén a Kr. e. 1. században itt élő kelták utódait, a 
már névszerint ismert eraviszkuszokat találták, az időszámításunk körüli 
évtizedekben megjelenő első rómaiak. A földbemélyített házakban 
élő, korongolt kerámiát és vasszerszámokat használó eraviszkuszok kis, 
tanyaszerű telepeikkel benépesítették az Ördög-árok két partját. Vezetőik 
egyike a Remete-hegyi barlangban élhetett (vagy szentélyként használ-
ták).”
Hol találtak a régészek római, illetve kelta leleteket Nagykovácsiban; 
milyen módon derítették ki, mely korból származnak; hogyan élhettek 
Nagykovácsi területén ezek az emberek; milyen ruhát viseltek; milyen 
foglalkozást űztek; kiknek állítanak emléket a plébánia falába rögzített 
síremlékek; mit jelentenek ezek feliratai?
A fenti kérdésekre sorra választ kapunk a tudományos igénnyel megírt 
munkából.
A Helytörténeti Értesítő 2020.  1-2. „római” száma az Öregiskola könyv-
tárában kapható. A mostani kölcsönzési rendnek megfelelően, az ablakos 
szolgáltatásban. 

Nagykovácsi  
a római korban
G. Furulyás Katalin
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Joachim Friedrich: Amanda és a detektívek – A Felügyelő 
kiszabadítására felmentő sereg alakul. A csapat: Amanda, a 
házvezetőnő és a házbeli gyerekek.
Elis Gnone: Fairy Oak – A tündérbarátnők mindent tudni akar-
nak Bűvös Tölgy falujáról és annak lakóiról.
Gordon: Az alagutak rejtélye – A tizennégy éves Will minden 
szabad percét ásóval és lapáttal a kezében a föld alatt tölti, 
édesapja társaságában, aki egy napon nyomtalanul eltűnik. 
Will a barátjával, Chesterrel indul a keresésére...
John Green: Papírvárosok – középiskolások élete, ragyogó 
szellemesség, izgi kaland...
John Green: Csillagainkban a hiba – mélyenszántó, vakmerő 
és kíméletlen mű, lélegzetelállító felfedezőút az élet és a  
szerelem birodalmában.
John Green: Teknősök végtelen sora – Élethosszig tartó 
barátság, akaraterő, próbatételek.
Jacob Grey: Vadak – 2 kötet, fantasy, egy varjak által nevelt fiú 
a nagyvárosban.
Hawking: George és az ősrobbanás – Lenyűgöző tények a 
világegyetemről, 3 kötet, száguldás a végtelen űrben, bolygók 
közelről, aszteroidaviharok.
Huszti Gergely: Mesteralvók hajnala – A tizenhét éves Milán 
egy spam üzenet nyomába ered, ami nem várt következmé-
nyekkel jár, egy mágikus világban találja magát...
P. B. Kerr: A lámpás gyermekei – Az Ekhnaton-kaland – John- 
és Philippa Gaunt egy ősi dzsinndinasztia modern kori leszár-

mazottai, ennek megfelelően mindenféle varázserővel, külön-
leges képességekkel lettek megáldva.
Kertész Erzsi: Panthera – A hógömb fogságában – Egy 
hegy, egy csapat gyerek, egy portás néni, egy kutya, és az 
Átméretező szerkezet közös kalandregénye, mely izgalmasan 
ötvözi a Rumini és a Panthera sodró erejét. Legyen ez a köny- 
nyen olvasható, fordulatos könyv az első detektívtörténeted!
Rick Riordan: A 39 kulcs, 1-10. rész – A csontlabirintus – Mi 
lenne, ha azt mondanák, hogy a családod hatalmas, és ere-
jének forrását elrejtették a világ különböző részein, 39 kulcs 
formájában?
Angie Sage: Mágia – Septimus Heap sorozat – Képzeletgaz- 
dag történet, egy olyan világba repít, melyet soha nem akarsz 
majd elhagyni. 
Tékiss Tamás: Samu sejti – „Nem azért nem szólok hozzá, ha 
felnőttek kérdezgetnek, mert nem tudom szavakba önteni az ér- 

zéseimet, hanem azért, mert a felnőttek egy- 
szerűen nem vesznek minket komolyan, és 
nem tudják megtartani a titkainkat.”
David Walliams: Gengszter nagyi – Az 
unalmas nagyiról kiderül, hogy vannak tit-
kai, és nem is akármilyenek!
Wéber Anikó: Az ellenállók vezére – A vár-
ban álló fa gyökerei a történelem mélyére 
vezetnek, vissza a 19. sz.-ba, Pest-Budára...

K edves Olvasóink! Boldog új évet kívánunk!
A könyvtár január 4-től lesz újra nyitva.
A kölcsönzési rend a még múlt év végén bevezetett „ablakos 
nyitvatartással” folytatódik.
A telefonon vagy e-mailben előre megrendelt könyveket 
összekészítjük, és átadjuk az Öregiskola belső ablakánál. 

Hétfőn és csütörtökön 16-18,  
kedden és pénteken 10-12 óra között.

Ugyanekkor tudjuk átvenni a visszahozott könyveket.
www. oregiskola.hu/konyvtar/katalogus,  
konyvtart@nagykovacsi.hu , 
26/ 356-362, 30/434 87 53
Kérjük, csak egészségesen  
és maszkban jöjjenek!

Bátran használják a csengőt,
szeretettel várjuk olvasóinkat!

Az Öregiskola munkatársai
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Az utóbbi időben települést érintő üzemanyag leszívások, illetve 
szerszámgép lopások indokolttá tennék egy Közbiztonsági fórum 
összehívását, azonban ez a jelenlegi járványhelyzet miatt nem valósulhat 
meg, így ezúton szeretném felhívni az állampolgárok figyelmét az 
alábbiakra. 
A cél az, hogy a lakosság ne essen áldozatául olyan embereknek, akik 
bűncselekmények elkövetéséből tartják fenn magukat. Mindannyiunk 
közös érdeke ingatlanjaink, ingóságaink és személyünk védelme.
A helyi rendőrök tavasszal fogtak el egy férfit, aki több, korábban 
a településen és közvetlen környezetében történt bűncselekmény 
elkövetését is elismerte. A folyamatban lévő büntetőeljárás során 
a nyomozók további adatokat gyűjtenek, azokat elemzik, tanúkat, 
sértetteket hallgatnak meg. 
A rendőrség mindig a hatályos jogszabályok alapján jár el, minden 
rendelkezésre álló adatot és körülményt vizsgál, az ügy felderítése és 
bizonyítása érdekében. 
Fontos a megelőzés:
•  Helyeztessen rézszűrőt az üzemanyagleömlő nyílásba
•  A gépjárműveket – amennyiben módja van rá – ne parkoltassa utcán, 

közterületen
•  Ellenőrizze minden nap az üzemanyagszintet, az üzemanyagtöltő 

nyílást, hogy minél hamarabb kiderüljön ha bűncselekmény történt
•  Alkalmazhat kamerarendszert a ház körül, amely az autót is figyeli, így 

könnyebb lehet az esetleges elkövető azonosítása
•  Ha bűncselekmény áldozatává válik, haladéktalanul értesítse a helyi 

rendőrőrsöt hivatali munkaidőben 0623/427-515 telefonszámon vagy 
tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. 

A településen a másik leggyakrabban előforduló cselekmény a 
lopás. Jellemzően építkezésekről, kerti tárolóházakból, garázsokból 

tulajdonítanak el az elkövetők szerszámgépeket, kerti kisgépeket, 
kerékpárokat. 
Ebben az esetben is fontos a megelőzés, néhány javaslat:
•  A magántulajdonban lévő kamerarendszereket folyamatos tartsák 

karban, azok legyenek üzemképesek 
•  Értékeit gondosan zárja el 
•  Gondoskodjon a telkek éjszakai megvilágításáról
•  Ha teheti, alkalmazzon mozgásérzékelő eszközöket 
•  Az elkövetők gyakran helyeznek el jelzéseket a ház körül, hogy később 

könnyebb legyen azonosítani a kiszemelt ingatlant. Figyelje ezeket!
A település Önkormányzatának tájékoztatása alapján 2020. decemberé- 
ben megkezdődik Nagykovácsi kamerarendszerének kiépítése, ezzel is 
segítve a közbiztonsági helyzet javulását. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a rendőrség a jelenleg hatályos szabályozások 
alapján, a közösségi oldalakon megjelent posztokat nem tekinti 
bejelentésének. Ha valami gyanúsat lát, észlel, vagy netán bűncselekmény 
áldozatává válik, haladéktalanul értesítse Nagykovácsi körzeti 
megbízottját (Rohály Ferencet a +36/30 653-1317-es telefonszámon), 
vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó számon. 
Írhat nekünk a budaorsrk@pest.police.hu vagy 

a bejelentesnagykovacsi@gmail.com címre,  
az ügyfélkapun keresztül: 

Budaörs Rendőrkapitányságnak címezve, 
továbbá postai úton a 2040 Budaörs, Szabadság 
utca 160. szám alá címezve. 
A fent leírtakkal kapcsolatosan bármilyen 
kérdésük adódik, készséggel állok 
rendelkezésükre! 

Fontos a megelőzés
Rohály Ferenc, Nagykovácsi KMB

Változtak-e 2020-ban a szociálisan rászorulóknak nyújtott 
önkormányzati támogatások? 

Továbbra is maradtak az eddig nyújtott támogatások, ame-
lyek az alábbiak: 
 •  rendkívüli települési támogatás: minimálisan 5.000,- Ft, de 

egy naptári évben legfeljebb 150.000,- Ft, amely a rendkívü-
li élethelyzetbe jutó támogatásra szorulóknak nyújtható; 

 •  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: ingyenes étkez-
tetés, évi két alkalommal (augusztus és november) 6.000,- 
vagy 6.500,- Ft pénzbeli ellátás; 

 •  települési támogatás fűtési támogatásra: október 15. - ápri-
lis 15. közötti időszakra 5000,- Ft/hó; 

 •  települési támogatás közüzemi díj támogatásra: 1 éves 
időszakra 4.000,- Ft/hó;

 •  települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez: 1 éves 
időszakra, minimum 5.700,- Ft/hó, de legfeljebb 10.000,- Ft/
hó;

 •  települési támogatás víz- és csatornadíj alapdíj kompen-
zációhoz: 1 éves időszakra 1.326,- Ft/hó;

 •  települési támogatás babakelengye támogatáshoz: egy- 
szeri 60.000,- Ft;

•  települési támogatás rászoruló gyermekek táborozta-
tásához: gyermekenként 15.000,- Ft/tábor;

 •  települési támogatás gyermekétkeztetési díjkedvezményre: 
50%-os díjkedvezmény az étkezésre; 

 •  természetbeni támogatás: húsvéti csomag, karácsonyi cso-
mag és téli tűzifa;

 •  személyes gondoskodást nyújtó szociális étkeztetés. 
Változás csak a szociális étkeztetés jövedelemsávos megha-
tározásában történt. Ezenkívül a járványhelyzet miatt el-
maradtak azok a megszokott rendezvények (Idősek napja, 
mindenki karácsonya), amelyeket a Nagykovácsiban élő idős 
és rászoruló lakosok számára szervez az önkormányzat min- 
den évben, azonban közel 100 élelmiszercsomagot még 
karácsony előtt eljuttattunk oda, ahol szükség volt rá.
A támogatások jogosultságát, mennyiségét és a formáját a 
kérelmezők szociális helyzete határozza meg az ide vonat-
kozó önkormányzati rendelet alapján. 

Amennyiben az önkormányzati támogatás lehetőségeit 
teljes egészében kimerítette a rászoruló, mégis további ne-
hézségei támadnak, a Fejér György Szociális Közalapítvány-
hoz fordulhat további segítségért. 

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
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Azt hiszem, hogy alapvetően két fajta ember él a Földön, az építők és a 
rombolók. Tovább részletezve: vannak a tervezők, a zászlóbontók, az 
alkotók, a támogatók, a megfigyelők, a végére odaérők, a közömbösek, 
a szkeptikusok, a kívülről bekiabálók, a bomlasztók, a kicsit rongálók, a 
mindent összetörők, a pusztítók stb. Minden szereplőnek megvan a 
maga szabálya és itt Nagykovácsiban is megtaláljuk a megfelelő arcokat 
a modellekhez. 
Az építőket könnyebben beazonosítjuk, mert az alkotáshoz fényre, nyílt 
tekintetre van szükség. A rombolók ritkán fedik fel magukat, sötétben, 
arctalanul és reményem szerint talán tudattalanul cselekszenek. 
A pszichológusok szerint – köszönhetően a géneknek és az addigi 
benyomásoknak – már 3-5 éves korunkra kialakul a személyiségünk, 
amely viselkedést tovább formálja a család, az edukáció, a környezet és 
a társadalom kényszerítő törvényei, szabályai. Vannak azonban, akikre 
ezek a nevelési irányok nincsenek hatással, akiknek nem adatott meg az 
építők öröme és pusztításban élik ki vágyaikat. Meggyőződésem, hogy 
18 éves kor felett már minden gondolkodni képes egyénnek vállalnia kell 
a felelősséget a tetteiért, aki pedig ez alatt van azokért a szülők felelnek.

És akkor elértünk a lényeghez: az elmúlt hónapban megszaporodtak a 
rongálások, az esztelen, értelmetlen pusztítások, mindemellett egyre 
gyakoribbá vált a közösségi szabályok semmibe vétele Nagykovácsiban, 
amit nem hagyhatunk sem szó, sem következmények nélkül:
•  Szorgos kezek gondozzák a Virágos sétányon lévő Virágos parkot, ahol 

elsőként a pihenő házikót rongálták meg ismeretlenek, majd a padok 
pusztítása következett, most pedig már tüzet gyújtottak a szebb sorsra 
érdemes pavilonban. 

•  Szeretettel és tehetséggel megáldva állítottak Nagykovácsi lakosok a 
Széltörés-erdőben Képesfát, amely alkotást karácsony idején igyekeztek 
megsemmisíteni a vandálok. 

•  A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elköte- 
lezettségének köszön- 
hetően áll a Főtéren a 
Betlehem, amely ismét 
rongálási célpont lett 
ebben az évben is, 
immáron sokadszor.

•  A pályázati és helyi pénzből 
építtetett, körbe kerített és 
figyelmeztető felirattal ellátott 
(de letépett) kosárlabda pálya 
műanyag borítását amortizálják 
a szabályokat semmibe vevő 
emberek.

És még sorolhatnánk tovább az ez 
évben történt eseményeket, de 
nincs hozzá elég hely és papír. 
Mi lehet tehát a megoldás? Mit 
tud tenni a társadalom azokkal 
szemben, akik nem tisztelik 
és semmibe veszik mások 
munkáját? Milyen eszközökkel 
óvhatjuk meg, az egyébként 
is kevés adóforintjainkat? A 
döntés megszületett. 2021-től 

kamerarendszer segítségével védjük a közvagyont és bízunk benne, hogy 
ez a jó szón túl megfelelő visszatartó erő lesz mindazokkal szemben, akik 
nem az alkotói oldalhoz tartozónak érzik magukat.

Állítsuk meg a vandalizmust!
Fegyveres Fiskál Gábor, alpolgármester

Hosszú hónapok esemény- és rendezvény nélkülisége után végre 
december 5-én este, újra együtt örülhetett kicsi és nagy Nagykovácsiban. 
Gyorsan terjedt a hír az ünnepet megelőző napokban, hogy meglepetés 
készül, és idén személyesen érkezik meg a Mikulás Nagykovácsi utcáira 
hiszen a Készenléti Szolgálat feldíszített tűzoltóautóján fogja körbejárni 
a falut. Sötétedés után megteltek az utcák, mindenki izgatottan figyelte 
mikor hallja meg, mikor lesz látható a közeledő csoda. Legtöbben 
türelmesen várakoztunk, de volt aki felfedező útra indult, hogy minél 
előbb találkozhasson a vidám felvonulással, amelyhez ekkor többen 
már autóval is csatlakoztak. Sokan voltunk az utcákon, nagyon sokan. 
Jó volt látni, hogy a szomszédok, a barátok, az ismerősök – akik eddig 
kerülték a találkozást a járványhelyzet és a korlátozó intézkedések miatt 
–, csillogó szemmel, mosolyogva várták a Mikulás érkezését és legalább 
így kültéren, megfelelő távolságot tartva ismét átadtuk magunkat az 
önfeledt ünneplés örömének.

Ho-Ho-Ho
Ábrahám Móni
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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

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!

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

Hétfő: III. körzet – Baranyainé 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 – 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

Háziorvosi Szolgálat  
rendelési ideje

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda: 11:00 – 15:00
 Csütörtök: 11:00 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 15:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 11:00 – 15:00
 Kedd: 11:00 – 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 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 12:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

A rendelés előtti időben 7-8 óráig az aznap reggel 
rendelő orvos is ellátja az orvosi ügyeletet,  

telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
január 8.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
január 15.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András 
január 22.   
  8–12-ig Dr. Koltay Angéla
január 29.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

Pénteki napokon reggel 7-8 óráig és 12-15 óráig 
terjedő időszakban az aznap rendelő orvos látja el  

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731
Rendelési időn túl 

19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  

az orvosi ügyelethez kell fordulni!
Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
       Rohály Ferenc rendőr törzszászlós 

Elérhetőségei: 
Tel.: +36/30-653-1317

 e-mail: bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Defibrillátor készülék  
a NAKOSEC Biztonsági Szolgálat épületében,  

Nagykovácsi, Templom tér 6. szám alatt  
található. 

A NAKOSEC és a Készenléti Szolgálat képzett 
kollegái kérésre helyszínre viszik a készüléket  

és megkezdik az életmentést.
NAKOSEC: 06-26-555-129

Készenléti Szolgálatok: 06-70-387-9999

Újszülöttek
November

Dániel, Zádor Olivér, Domonkos, Liza,  
Sára, Vanda, Panna Mária,  

Ella Abigél, Benjámin
December

Réka, Benett, Vivien
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Kiskoromban sokat mesélt Nagypapám 
– az államosítás során elvesztett – 
papír- és írószerboltjáról. Órákig tudtam 
hallgatni a kedves történeteit a papírok 
illatáról, a füzetek lapjairól, a töltő- és 
golyóstollak működéséről, a ceruzákról, 
ahogy ő mondta – színes irónokról. 
Amikor ő jött értem az oviba, mindig 
elvitt a Felszabadulás téri (Ferenciek tere) 
hatalmas Ápiszba. Órákig bolyongtunk 
a színes papírok és tollak között. Amikor 
beléptem az Irka-Firka papírboltba rögtön 

visszatértek ezek a régi emlékek. E havi ismeretlen ismerősünk Kandikó 
Rita a papírbolt fáradhatatlan, mindig mosolygó tulajdonosa.
Rita édesapja itt nőtt fel az Ady Endre utcában, így gyermekkora nagy részét 
itt töltötte a nagyszüleinél. Mikor Rita férjhez ment és megszületett a lánya, 
itt alakították ki a családi otthont. 2007-ben egy ismerősük – a régi szülői 
házból – üzlethelyiségeket alakított ki a Kossuth Lajos utcán, és ekkor Rita 
gondolt egy merészet, és megnyitotta az akkor hiánypótlónak mondható 
kis papír és ajándéküzletét. Abban az időben már nagyon sok kisgyermekes 
család élt a településen, így nagy volt a kereslet. Emlékszem nekünk is 
minden sétánkon kötelező megálló volt Rita boltja, ahol a kislányom 
biztosan talált valami olyan csillogós, illatos, színes ceruzát, ami hiányzott 
az otthoni készletből. 
A frissen megnyílt papírbolt gyorsan kinőtte a pici helyiséget. Költözni 
kellett, és pont kapóra jött, hogy a Takarékszövetkezet akkor költözött át 
az új épületébe. Hosszú huzavona után sikerült megállapodni a helyiség 
bérletéről, így a bolt átköltözött a jelenlegi helyére. Néha úgy érezzük, hogy 
már ezt a helyiséget is kinőtte az egyre bővülő áruválaszték, de én pont ezt 
a zsúfoltságot szeretem. Legyünk őszinték – a legtöbb nő imádja a szép 
tollakat, vagy a „mégerrenagyonszükségemvan” jegyzetfüzeteket. Én is 

sokszor benézek, és meglepem magam 
valami „létfontosságú” aprósággal. 
Az árukészletet a vásárlók igényei szerint 
alakítja a tulajdonos, de ha valamit 
mégsem találunk a boltban, akkor pár 
napon belül érkezik a telefon, hogy itt van 
az áru, de azért még hozott más színben, 
mintával, hogy biztosan a legszebbet tudja választani a kedves vásárló. 
Nekem nagy segítségemre volt Rita, mikor a lányom kezdte az iskolát. 
Bementem hozzá a kilométer hosszú listával, hogy most hol is kezdjem. Ő 
annyit kérdezett melyik osztályba megy a gyerek, mert ő már minden elsős 
osztályhoz megkapta a listát, tudja melyik tanár néninek mire van szüksége 
az iskolakezdéshez. Másnap már az összekészített csomagért mehettem 
vissza.
A boltot sokáig anyósával vitték közösen, hiszen miután Ági néni nyugdíjas 
lett, sokszor besegített a munkába. Közel 10 évig dolgoztak együtt, 
szolgálták ki Nagykovácsi apraját és nagyját, de a vírushelyzet miatt Ági 
néni tavasszal visszavonult. 
A riport készítésekor megkérdeztem Ritát, hogy miért szeret itt élni, miért 
szereti a munkáját. Erre így válaszolt: „Hogy miért is jó itt élni!? Nagykovácsi 
még próbál megmaradni FALU-nak a szó jó értelmében, ami remélem 
sikerül! Néhány éve egy hölgy (már nem emlékszem ki volt), fizetésnél 
előhúzott egy 20000 Ft-ost. Mondtam neki, hogy ezt most engedjük el, mert 
már nincs váltópénzem, mire nagyon elkezdett nevetni. Azt mondta: Ezért 
jó itt lakni! Végig vásároltam a sort, és még mindig van egy húszezresem!!! 
(Sehol nem volt elég váltópénz, ezért mindenhol hitelre vásárolt.).”
Ilyennek szeretjük mi Nagykovácsit és a helyi boltosokat. Fontos, hogy 
erre a bizalomra rászolgáljunk, őrizzük, megbecsüljük, mert ezért jó itt 
élni. Amikor legközelebb arra járnak, térjenek be Ritához, ha papírárura, 
ajándékra, díszítésre vagy csak egy „jókedv” tollra van szükségük, biztos 
megtalálják, amit keresnek.

Ismeretlen ismerős – Irka-Firka papír- és írószerbolt
Szemesy Barbara – alpolgármester

Bezárt ajtók mögött is tevékeny, Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg, érdeklődtünk, 
hogy telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot, vannak-e új alkotásaik, előadásaik, ötleteikMűvészbejáró 8.

Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

GERLÓCZY GÁBOR képzőművész 
„ebben a permanens válsághelyzetben 
kell a múzsáknak megtalálniuk a hallga-
tásukat, illetve a megszólalásukat” (Zalán 
Tibor: Inter arma silent Musae. Kortárs Irodalmi 
és Kritikai Folyóirat. Budapest, 2002. 46. évf. 12. 
sz.) 
A korlátozásokat nehezen viselem, így 
kérdésedre válaszolva az elmúlt lassan 
egy év történései nem hatottak túl in-
spirálóan képalkotói tevékenységemre. 
Képeim szubjektív lélektájképek, még 
békeidőben is legtöbbször háborús tu- 

dósítások. Ebből kifolyólag a megváltozott helyzet kezdetén nem akar-
tam, és nem is tudtam a valóság utánzásával, visszatükrözésével még 
katartikusabb formákat előhívni. A válság és a művészet elválaszthatatlan 
egymástól ezt tudjuk, és tudjuk azt is, hogy az alkotó ember felelőssége 
kiemelten fontos a válságban, de csak akkor, ha művészi üzenetét nem 
befolyásolják pillanatnyi hatások, szabad és független marad. Ebben a 
periódusban sokkal kevesebb képem született, mint egyébként szokott, a 
válsághelyzet puszta léte számomra nem jelent művészi motivációt, sőt...! 
Így kezdetben megtalált a hallgatás, majd a múzsák lassan hozzászoktak a 
háborúhoz. Ahogy hozzászoktak a háborúhoz, megtalált a megszólalás is.
A művészetnek valamilyen különös szerepet kell játszania a közösség 
életében, így a kényszerű szeparáció időszakában társaimmal úgy gon-
doltuk, hogy a művészetközvetítés formája ezúttal nem saját alkotásaink 
által történik, – melyeknek bemutatási lehetőségei élőben korlátozottak –, 
hanem az egyik legnagyobb magyar művész, aki korának válsághelyzeté-
ben megőrizte szabadságát és függetlenségét, a csataképfestő Csontváry 
festői üzenetét tesszük hallhatóvá. Képi világot szólaltatunk meg a hallga-
tás korszakában, művészeti akcióként is értelmezhetően.

Csontváry Kosztka Tivadar ma is 
aktuális tartalmú írásos anyagaiból 
válogatva, meglepetésként egy 
eddig publikálatlan szöveg közre- 
adásával hangoskönyvet jelente- 
tünk meg, amelynek több hónapig 
tartó stúdió munkálatait december 
közepén fejeztük be. 
A hanganyagot Varga Tamás 
színművész és Dresch Mihály 
dzsessz zenész közreműködésével 
készítettük a Magyar Művészeti Aka-
démia támogatásával. 
A hangoskönyv terveink szerint 
2021 januárjában kapható lesz a könyvesboltokban, múzeum boltokban 
és egyesületünk honlapján. (Csontváry Emlékműhely Kulturális Egyesület: www.
csemke.hu)

Nulladik óra Az aranykor vége 1.



Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:

– a válságban lévő nagykovácsi emberek  
és családok;

– nagykovácsi munkanélküliek;
– a társadalom perifériájára szorult  

nagykovácsi emberek;
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 

nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000


