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Nehéz hónapok állnak mögöttünk. Sokunkat 
nem csak lelkileg viselt meg az új helyzet, a 
bezártság, a távolságtartás, a megváltozott 
munkakörülmények, az óvintézkedések, hanem 
bizony anyagilag is. Sajnos, a nehézségek az 
önkormányzat kasszáját sem kímélték. 
A veszélyhelyzet kihirdetését követően, már 
március végén látható volt, hogy Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának februárban 
elfogadott költségvetése jelentős változtatást 
igényel. Kezdetben még nem tudtuk megítélni 
a szükséges változtatás mértékét és most, jú-
niusban is sok a bizonytalanság a pénzügyeket 
illetően. Ami viszont már biztosan tudható, hogy 

a Covid-19 járvány miatt, a kormányzati intézkedések következtében az önkormányzati bevé-
telek jelentősen csökkennek, és a járványveszély miatti pluszköltségek forrását is meg kell ta-
lálnunk. 
Egyik legjelentősebb bevételkiesésünk a gépjárműadóból befolyó összeg 40%-ának elvonása, 
ami Nagykovácsiban idén 35 millió Ft bevételt jelentett volna. Ez a teljes költségvetésünk mint-
egy 2%-a, ami nem tűnik soknak, ugyanakkor éppen helyi fejlesztésekre fordítható, szabadon 
felhasználható pénzeszközt jelentette eddig Nagykovácsi számára.  A másik jelentős bevétel- 
kiesés az iparűzési adóbevétel csökkenéséből keletkezik. Ez olyan tétel, aminek mértéke a jelen-
legi helyzetben nem jósolható meg, de sajnos kihatással van az elkövetkező évek költségve-
tésére is. Ezeken felül az idegenforgalmi adóbevételek kiesése is csökkenti a lehetőségeinket. 
A bevételek csökkenésével párhuzamosan a kiadásai viszont növekednek az önkormányzat-
nak, aminek pontos összege szintén nem határozható meg előre. Ilyenek a védekezésre költött 
tételek (pl. orvosok, védőnők, dolgozók védőfelszerelései, fokozott fertőtlenítés költségei stb.) 
vagy a nehéz helyzetbe jutó családok szociális támogatására kifizetett pénzösszegek.  
Elfogadva, hogy az ország jelenlegi helyzetében a közös teherviselés az egyetlen eredményes 
és lehetséges megoldás, helyi szinten meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol jelentős 
tételekkel csökkenthetők a kiadásaink. A csökkentés során prioritásokat kellett felállítanunk, 
amiknek településszinten természetesen a többség által elfogadható, támogatható dön-
téseket kell jelenteniük.
Megtakarításainknak elsősorban dologi kiadásokból, illetve az esetleges szabad álláshelyekből 
kell származniuk, nem a dolgozók alapilletményének elvonásából. Ennek alapján az 
intézményvezetőkkel közösen, véleményüket figyelembe véve, 5%-kal csökkentettük az in-
tézmények költségvetését. 
A dolgozók bérének védelme mellett másik fontos szempont volt, hogy a nyertes pályáza-
taink önrészét mindenképpen ki kell gazdálkodnunk annak érdekében, hogy ne kelljen vissza- 
fizetnünk a már elnyert többszáz millió forintot (kerékpárút építés, bölcsődebővítés, főutca  
rekonstrukció, vis maior pályázatok). 
Mindezek mellett meg kellett találnunk azokat a tételeket, amiknek megvalósításáról az idei 
évben le kell mondanunk, ilyenek pl. lakossági ágdarálás, közvilágítás fejlesztés, közterü- 
leti szemetesek, utcabútorok beszerzése, régi kút helyreállítása, Faluház tereprendezése, 
dolgozók jutalma és még sok-sok tétel, ami talán nélkülözhető ebben a helyzetben. Az oly  
annyira kedvelt Varázskastély Családi Fesztiválunkat sem tudjuk megtartani, a Búcsút pedig 
egy naposra tervezzük a szokásos két nap helyett. 
Nehéz lesz egyensúlyban tartanunk a mérleg nyelvét az idei és az elkövetkező évek költ-
ségvetéseiben. Éppen ezért nagyon számítunk közösségünk, az itt élők belátására, segítsé-
gére és lojalitására, hiszen községünk működőképességét fent kell tartanunk. Ezért két dol-
got kérek mindenkitől. Egyrészt kérem, adókötelezettségüket legyenek szívesek, teljesítsék 
határidőre, hiszen községünknek nincs elegendő tartaléka, hogy kigazdálkodja a járvány okoz-
ta hiányokat. Másrészt pedig kérem, gondoljanak Nagykovácsi kevésbé szerencsés lakosaira is 
és lehetőségeik szerint, támogassák a Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványunkat, 
hogy minél több rászoruló családon segíthessünk. Én így teszek.
Köszönöm mindenkinek, Nagykovácsiért és a nagykovácsiakért.  

Hogyan tudjuk közösen  
egyensúlyban tartani  
Nagykovácsi költségvetését  
a veszélyhelyzet után?
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; 
Ebédidő: 12.00-13.00

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
Dénes-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

Inkubátorház Kossuth Lajos u. 78.
Telefonszáma: 06-26-555-087, fax száma: 06-26-555-088

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
penzügy@nagykoacsi.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
müszak@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@nagykvoacsi.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

Kérjük, hogy a személyes ügyintézés során továbbra is 
fokozottan ügyeljenek a járvány terjedésének megelőzését 
szolgáló óvintézkedések betartására!

•  Korlátozzák a szociális érintkezést.
•  Legalább 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól.
•   Viseljenek maszkot vagy kendőt (ami az orrot és szájat is ta-

karja).
Kérjük, hogy a Hivatalt ezentúl is csak a legszükségesebb esetek-
ben keressék fel személyesen. Az ügyek intézésére továbbra is 
lehetőség van elektronikus úton vagy telefonon.

Ügyintézésre az alábbi módokat javasoljuk:
•   Elektronikus úton a titkarsag@nagykovacsi.hu központi, vagy az 

egyes szervezeti egységekhez címzett emailben.
•   Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleinknek lehetősége van az on-

line ügyintézésre, az E-önkormányzat portált az Önkormányzat 
honlapjának jobb oldali sávjában található E-ügyintézés gombra 
kattintva érhetik el.

•   Telefonon a 06-26/389-127-es központi, vagy az egyes szervezeti 
egységekhez tartozó telefonszámokon.

Az elérhetőségek megtalálhatóak a Tájolóban, vagy a honlapunkon:
www.nagykovacsi.hu

A Polgármesteri Hivatal újranyitása
2020. június 2-től

A Polgármesteri Hivatal
ismét fogad ügyfeleket az alábbiak szerint

HÉTFŐ: 13.00-17.30
SZERDA: 8.00-12.00, 13.00-15.30
PÉNTEK: 8.00-12.00

Budakeszi Járási Hivatal ügysegédi ügyfélfogadása
A Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala ügyfél-
fogadása Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalában hétfőn 13-16 
óráig és pénteken 8-11 óráig kerül megtartásra, ezzel továbbra 
is lehetőséget biztosítva minden településen lakó állampolgár ré-
szére, hogy helyben intézze hivatali ügyeit. 
Telefonszám: 06-26/389-566/128
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Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Köszönettel vettük az eddigi adó befizetéseiket! Kérjük, hogy amennyi-
ben módjukban áll, szíveskedjenek rendezni tartozásaikat.
Fizetési nehézségeit, kérjük írásban jelezzék az ado@nagykovacsi.hu  
e-mail címre, vagy telefonon.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vál-
lalkozók 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 
elektronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapu-
jára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az  
ado@nagykovacsi.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 
azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részle- 
ges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az 
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bárme-
lyikén elérhető: https://ohp.asp.Igov.hu
                               https://eonkormanyzat.gov.hu
                               https://e-onkormanyzat.gov.hu
Ezzel kapcsolatos  kérdések felmerülése esetén az ado@nagykovacsi.hu-
ra írjanak kérjük.  
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.
Továbbá arra is felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy abban az  
esetben, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az  
elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, a más módon (pl. papír 
alapon) benyújtott nyilatkozat hatálytalan lesz, 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
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
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: 
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.

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 és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adó-
tárgy tulajdonosa.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.

Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, behajtások,

Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások

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 májusban is több 
rendeletet és határozatot hozott a képviselőkkel történt előzetes egyez-
tetés és tájékoztatás után. 
A Lenvirág Bölcsőde bővítésére kiírt közbeszerzési eljárásban mindegyik 
pályázó ajánlata meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért az ered-
ménytelenül zárult. A műszaki tartalom átalakításával megismételt köz-
beszerzési pályázatra kerül sor.
Módosult az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet. 
A bevételi előirányzatok csökkenése miatt megtakarító intézkedésekre 
került sor, elsősorban az intézményekre vonatkozóan. A biztonságos 
működést nem veszélyeztetve mintegy 60 millió forinttal csökkent a 
költségvetés bevételi és kiadási előirányzata.
Kormányzati álláspont szerint a helyi önkormányzat zárszámadási 
rendeletét kizárólag a Képviselő-testület jogosult elfogadni a veszély- 
helyzet megszűnését követően, ezért a korábbi rendeletet hatályon kívül 
kellett helyezni. Ezt a veszélyhelyzet elmúltával a polgármester változat-
lan tartalommal a Képviselő-testület elé fogja ismét terjeszteni.

A Tervtanács tagjainak mandátuma meghosszabbodott a veszély- 
helyzet végétől számított 60. napig.
Évente el kell végezni a megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. Megállapítható, hogy 
a gyermekjóléti szolgáltatások területén Nagykovácsi minden indokolt 
igényt képes kielégíteni, a gyermekvédelemben pedig a közreműködő 
partnerek jól teljesítettek.
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban lejárt Diószeghy Tünde 
intézményvezető megbízatása. A munkakörre kiírt pályázat nyerteseként 
a feladat ellátására 2020. június 2. napjától 2025. június 1. napjáig tartó 
határozott időre G. Furulyás Katalin kapott megbízást.
A veszélyhelyzet miatt a 2020. évi közmeghallgatásra június 18-a helyett 
szeptember 24-én kerül sor.
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda és a Lenvirág Bölcsőde nyári nyitvatar-
tási rendje teljes mértékben igazodni fog a szülői igényekhez.
Döntés született kitüntető címek adományozásáról. Az elismerések 
átadására az augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.
Az előterjesztéseket és a Képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a www.nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

Papp István
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről
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Önkormányzati hírek

Örömmel értesítjük Nagykovácsi lakosait, hogy májusban megújult 
a Mecsek utca Erdősétány utca és Kálvária sétány közötti szakasza. 
A beruházás – a 17/2016.(IX.23.) útépítési együttműködésről szóló 
önkormányzati rendelet alapján – nagyobb részben lakossági, kisebb 
részben önkormányzati forrásból valósult meg két hét alatt. A közel  
200 m hosszú murvás út új aszfaltburkolatot kapott, és egyben a 
vízelvezetés is megoldásra került. Köszönjük a Mecsek utcai lakosok 
összefogását, reméljük mások is követik a pozitív példát! 
Lakossági útépítési szándék esetén a részletes információ érdekében 
keressék Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző asszonyt telefonon vagy 
e-mailben: tel.: 06-26-555-009/106 mellék; 
e-mail cím: aljegyzo@nagykovacsi.hu 

Megújult a Mecsek utca

A Linum bevásárlóudvar beruházás részeként júniusban folytatódik a 
Kazal utcai járda építése a Széna utca és a Virágos sétány közötti szakaszon.  
A kivitelezés előtt a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati 
Osztály munkatársai előzetes egyeztetést folytattak az érintett lakosokkal.  
Terveink szerint a munka június közepétől augusztus közepéig tart.  
A kb. 300 m hosszú új térköves járda biztonságosabbá teszi a gyalogosok 
közlekedését a bölcsődébe, óvodába, iskolába és a most épülő Linum 
bevásárlóudvarba. 

Folytatódik  
a Kazal utcai járdaépítés

Több lakossági észrevétel is érkezett a nagyfeszültségű vezetékek alatt 
álló fák ELMŰ által végeztetett gallyazási munkálatai miatt. Az észrevételek 
azt nehezményezték, hogy a vágások nagyobbnak tűnnek a szükséges 
mértéknél. A lakosok mellett a Nagykovácsi Természetvédő Egyesület is 
jelezte a problémát.

Mi is történt pontosan? 

Az ELMŰ feladata a közcélú hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki 
feltételek biztosítása, a közcélú hálózat zavartalan és biztonságos 
üzemeltetése, fenntartása. A vezetékek épségét veszélyeztető ágak 
eltávolítása a biztonságos üzemeltetés, fenntartás részét képező feladat. 
Az ELMŰ ezt a feladatát engedélyekkel és szakértelemmel rendelkező 
kivitelezőre bízza. Az ELMŰ által megbízott kivitelező törvény által 
biztosított jogkörében végzi a biztonsági övezetbe érő növényzet 
gallyazását, idén 3 ütemben. Első ütemben a földről vágnak, a második 
ütemben kosaras autóról, harmadik ütemként ledarálják a zöldhulladékot 
és úgy szállítják majd el.

A kivitelező nem kertészeti, hanem biztonsági szempontok 
figyelembevételével végzi a gallyazást. A vezetékek védőövezetét 
sértő növényzet eltávolítása a feladata. Azért van erre szükség, mert a 
vezetéket megközelítő hajtások veszélyeztethetik a vezeték biztonságos 
üzemeltetését, és életveszélyt, balesetveszélyt, illetve hosszabb-rövidebb 
szolgáltatás-kiesést okozhatnak. 

Annak érdekében, hogy a jövőben a jelenlegihez hasonló problémák 
ne fordulhassanak elő, mi lakosok is tehetünk. A vezeték biztonsági 
övezetében csak olyan fákat szabad telepíteni, amelyek megnőve a 
későbbiekben nem veszélyeztetik a vezetéket, és így az üzembiztonságot. 
Jogszabályi előírás alapján a föld feletti vezeték biztonsági övezetében

tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága 
kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert. Amennyiben ezt az előírást 
nem tartottuk be, nem szabad meglepődnünk, ha az áramszolgáltató 
megcsonkítja a vezetékek biztonsági övezetébe érő fákat. 

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú 
díszfafajták: gömbkoronájú mezei juhar, gömbjuhar, ernyőskoronájú 
szivarfa, pirosvirágú galagonya, gömbkőris, mecseki virágos kőris, 
díszalma, bogyós díszalma, pirosvirágú díszalma, törpe eperfa, 
gömbmeggy, gömb-csepleszmeggy, lisztes berkenye, borbás-berkenye.

Gyümölcsfák közül a törpe alanyra oltott változatban ültethető például 
alma-, körte-, meggyfa. Fajtától függetlenül választható az őszibarack, 
birs, illetve a cserjék.

Közös érdekünk a fák megóvása, de a zavartalan villamos-energia 
szolgáltatás is, amihez elengedhetetlen a fák gallyazása. (Gondoljunk 
vissza a néhány éve történt jegesedésre Nagykovácsiban.) 

Mivel tisztázatlan kérdések még mindig maradtak, további egyeztetéseket 
kívánunk folytatni a témában az ELMŰ-vel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága, a NATE és szakértő helyi vállalkozók bevonásával. 

Mindezeken túl célunk minél több fa telepítése Nagykovácsiban, 
hosszútávon: minden lakosra jusson egy fa! Továbbá célunk az is, hogy 
fakivágásra csak indokolt esetben kerüljön sor, és minden kivágott 
fa helyett őshonos fa kerüljön elültetésre. Nem csak azért, mert szép, 
megnyugtató látványt nyújt, de árnyékot ad, oxigént termel, port és szén-
dioxidot köt meg, párologtat és csökkenti a globális felmelegedés hatását. 
Óvjuk fáinkat, vigyázzunk rájuk, ültessünk minél többet, de figyeljünk a 
vezetékek védőtávolságának betartására, hogy minél tovább élvezhessük 
egészséges, szép fáink hosszú életét és jótékony hatását. 

Biztonsági intézkedések – vezetékek alatti fák gallyazása
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Közösségi összefogás eredményeként, 
önkormányzati területen, a Virágos Park 
Egyesület gondozásában lévő Virágos 
parkban került felállításra az az emlékoszlop, 
amely elcsatolt magyar városokra mutató 
irányjelzőtáblákkal idézi meg a múltat. Az 
erre sétálók közül lesznek olyanok, akik 
elgondolkodnak a történelem különös 
fintorán, és a 100 évvel ezelőtti nagyhatalmi 
döntéshez vezető eseményeken, míg mások 
elolvassák a városneveket és felidézik a  
tanulmányaikat, beszélgetnek a Hunyadiakról,  
a Zrínyiekről, az Eszterházy család- 
ról, esetleg felidézik a pozsonyi 
országgyűlések eseményeit, 
vagy csak a szecessziós és barokk 
városok hangulata fog felsejleni 
előttük. Talán lesz olyan gyermek, 
akinek a szülei itt mesélnek a 
családi krónikákról, az ősökről és 
az emlékhely önálló életre kel. 
Nekünk, az oszlopállítóknak egy 
célunk volt az, hogy emlékezzünk! 
Köszönöm azoknak, akik 
segítettek a megvalósításban, és 
a nagykovácsi cserkészeknek, akik 
jelenlétükkel tették ünnepivé az 
oszlop felavatását.

Trianon emlékoszlop
Fegyveres Fiskál Gábor

Május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Em-
lékünnepe. Még javában dúlt a nagy háború, 
amikor a törvénykezés már gondolt a hősök, az 
áldozatok emlékének megörökítésére. 1917-ben 
született az első törvény a hősök emlékezeté-
nek megőrzéséről. Nagykovácsi főterén a Hősök 
Emlékoszlopa már 1925 óta áll. Összehasonlítás 
képpen a budapesti Hősök terén az emlékművet 
1929. május 26-án avat-
ták fel, Szegeden a Hősök 
kapuja 1936-ban őszén 
készült el. 
Hivatalosan Nagyková- 
csiban 1989-ben ele- 
venítették fel az ünne-
pet. 2001 óta újra tör- 
vényben is rögzített a 
hősök emlékünnepe, 
a megemlékezés ügye 
május végén.
Minden évben tisztelet-
tel adózunk ilyenkor azok 
emléke előtt, akik a vé-
rüket ontották, életüket 
kockáztatták vagy áldoz-
ták Magyarországért. Az 

idei emlékünnepen a megemlékezésünket, a 
járvány adta lehetőségek szerint, csendes ko-
szorúzás keretében tartottuk 2020. május 31-én. 
Ünnepi beszéd, ünnepi műsor idén nem kísér- 
hette a koszorúzást, főhajtásunkat, emlékező 
együttlétre sem volt alkalmuk a község lakói-
nak. Kiszelné Mohos Katalin polgármester és 
négy képviselőtársa Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzata és intézményei nevé-
ben koszorút helyezett el a Hősök Emlékosz- 
lopánál a Tisza István téren.. Az Emlékművőn 
az I. és a II. világháborúban meghalt egykori 
nagykovácsiak szomorúan hosszú névso- 
rát olvashatjuk. Az emlékezés virágai fe-
jezik ki tiszteletünket, hálánkat és kegyele- 
tünket. 

Magyar Hősök 
Emlékünnepe
G. Furulyás Katalin
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Aktuális

A Lenvirág Bölcsődében márciusban rendkívüli 
szünet került elrendelésre, melynek visszavonása 
május 24-én megtörtént. Ebben az időszakban 
ügyeleti ellátás volt biztosítva a gyermekek 
számára, azonban ezt május 4-ig egy család 
sem vette igénybe. Amíg nem volt gyermek 
a bölcsődében addig a nyári zárás időszakára 
tervezett munkálatok (tisztasági festés, 
nagytakarítás, fertőtlenítés) mind megtörténtek. 

Május 4-től a kormányrendeletben előírt  
5 gyermek/csoport létszámmal megnyílt a 
bölcsőde, 10 gyermek számára biztosítva így az 
ellátást. Ezt követően a kormányzati döntés az 
intézmények újranyitásáról lehetővé tette, hogy 
újra a veszélyhelyzet előtti normál létszámban 
fogadhassuk a gyermekeket. A május 25-ei héten 
már 15, a június 2-ai héten már 20 gyermek 
érkezett a bölcsődébe, így a kihasználtság már 
85%-os volt.
Az alábbi óvintézkedéseket azonban fontosnak 
tartjuk továbbra is: a bölcsődébe érkezéskor a 
szülőknek maszkot kell viselniük, illetve ahogy 

belépnek az intézménybe rögtön alkoholos 
kézfertőtlenítőt kell használniuk, a gyermekeket 
pedig csak kézmosás után adhatják be a 
csoportba. A bölcsődei dolgozók egész nap 
maszkot viselnek és kiemelten figyelnek a gyakori 
és alapos kézmosásra. A játékok fertőtlenítése 
folyamatos, a textíliák a csoportszobákban 
minimalizálva vannak, az ágyneműk mosásáról 
pedig fokozottan gondoskodunk.
Dolgozóink az időszakos leállás alatt szabadságot 
vettek ki, az óvodai maszkok varrásában 
segítettek, illetve távoktatásban elvégezhető 
továbbképzéseken vettek részt.
A nyári hónapokban a bölcsődében két 
csoportban várjuk a gyermekeket, nyári 
zárás nem lesz, így a szülők bátran hozhatják 
gyermekeiket, továbbra is szeretettel várjuk őket!

Újranyitás a gyermekintézményekben
Lenvirág Bölcsőde 
Móczár Ágnes intézményvezető

2020. május 25-től a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
is a veszélyhelyzet előtti szokásos munkarendben 
működik, a gyermekeket az óvodai nevelésben 
további feltételek előírása nélkül fogadjuk.
A korábban kiküldött előzetes felmérés a nyári 
ügyeleti igényekkel kapcsolatban annyiban került 
módosításra, hogy két alkalommal lehetőség 
van pontosítani és véglegesíteni a jelzéseket. 
A júliusi adatokat június 15-ig, az augusztusi 
adatokat pedig július 15-ig lehet véglegesíteniük 
a szülőknek.
Az óvodai élet szervezésekor várhatóan június 
15-ig, a délelőtti időszakban minden óvodás a 
saját óvodaépületében és saját csoportjában 
kerül elhelyezésre. A csoportokkal ebben 
az időszakban a normál óvodai életrendnek 
megfelelően, a csoport saját óvodapedagógusa 
és dajka nénije foglalkozik. A délutáni időszakban 
azonban – a gyermeklétszám függvényében – 
összevont csoportokban pihennek a gyerekek. 
Június 15-öt követően az előzetes létszámigé- 
nyek alapján alakítjuk gyermekcsoportjainkat az 
egyes óvodaépületekben immár az egész napos 
összevonás lehetőségével. 

Május 25-vel befejeződött a kapcsolattartás a 
szülőkkel és a gyerekekkel is az addig megszokott 
online formában. Pedagógusaink a tevékenységi 
terveket továbbra is megküldik a szülőknek, 
de azt már az óvodai dokumentációba foglalt 
keretrendszerben. 
Gyógypedagógusunk egyéni és kicsoportos 
fejlesztései a korábbi órarend szerint történnek az 
egyes óvodaépületekben a megszokott rendben. 
Az SNI és BTMN fejlesztési kóddal rendelkező 
gyerekek részvétele kötelező, hiányzás esetén 
ismét a szokott módon kérjük az igazolásokat 
leadni a csoportos pedagógusoknak. 
Hosszabb időszakra szóló szülői igazolásokat 
befogadunk, ehhez új formanyomtatvány került 
kiadásra, mely honlapunkról letölthető.
Óvodaépületeinkben az alábbi óvintézkedések 
kerültek bevezetésre:
•  Az óvodaépületekbe továbbra is tilos szülőknek 

a belépés, hogy ezzel is segítsük az emelt 
szintű higiéniai előírások hatékonyságát. Az 
óvodák előtt 1,5 méteres biztonsági zónákat 
alakítottunk ki jelzésekkel. 

•  A gyerekeket az ajtóban kollégáink várják és 
búcsúzást követően kísérik saját csoportjukba. 

•  Személyes megbeszélésre lehetőség van az 
intézményvezetővel/helyettessel és tagóvoda 
vezetőkkel halaszthatatlan ügyben. Telefonon 

és e-mailben azonnali válaszlehetőséget 
biztosítunk továbbra is.

•  Gyakori és alapos kézmosást kérünk mindenkitől 
(gyerekek és dolgozók) az óvoda használat 
során.

•  Kértük, hogy jelen időszakban mellőzzék a 
személyes tárgyak (játékok) behozatalát az 
óvoda épületébe. Csak olyan alvó tárgyat 
fogadunk be, melyet nem tud nélkülözni a 
gyermek és mosása, fertőtlenítése naponta 
megtörténik.

•  Gyümölcsöt és zöldséget nem tudunk 
befogadni, ezért kértük a szülőket, hogy azt 
jelenleg ne hozzanak az óvodákba.

•  Az ágyneműket hetente adjuk haza mosásra, 
fertőtlenítésre.

•  A fogmosás időlegesen szünetel, mivel nem 
tudjuk napi fertőtlenítésben tisztítani a gyerekek 
fogkeféit. Kértük, hogy a szülők fokozottan 
ügyeljenek gyermekük szájhigiéniájára.

•  Kollégáink a veszélyhelyzet visszavonásáig 
maszkban dolgoznak zárt térben a gyerekek 
között is. Ezt követően egyéni döntés a maszk 
hordása.

Igyekszünk minden Kispatak óvodásnak biz- 
tonságos és szeretettel teli nevelési környezetet 
biztosítani most is, és reméljük a nyár során 
további enyhítéseket alkalmazhatunk egy 
valóban normál óvodai élethez.

Kispatak Óvoda
Szabó Orsolya intézményvezető

Remélem, mindenki egészségben tudta 
átvészelni a mögöttünk hagyott kritikus 
hónapokat! Nagyon nehéz volt mindannyiunk 
számára ez az időszak! Mi pedagógusok, 
tisztában vagyunk vele, hogy milyen komoly 
nehézségekkel járt a digitális oktatás a családok, 
gyermekek számára. Köszönjük, hogy a szülők 
és a tanítványaink sokszor erőn felül teljesítve, 
állták a sarat. Köszönjük a visszajelzéseket, 
amelyek döntő többségben pozitívak voltak, 
erőt adtak nekünk is a sikeres folytatáshoz. 
Sajnáljuk, ha akadtak olyanok, akik a digitális 
oktatás mindennapjait nem tudták a saját vagy 
a mi elvárásainkhoz mérten teljesíteni. Tudjuk, 
hogy a személyes konzultáció hiányában nehéz 
volt a napi követelményeket teljesíteni. Ígérjük, 
– ahogyan a tanév folyamán, más területen is 
zajlott – hogy a digitális oktatás területén is 
tovább képezzük magunkat, hogy az esetleges 
második hullám esetén mi pedagógusok is 
felkészültebbek lehessünk. 

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr bejelentései 
alapján június 15-ig, tehát a tanév tanítási részéig 
folytatódik a digitális oktatás. Ugyanakkor 
lehetőség lesz arra is, hogy a pedagógusok 
kislétszámú csoportokban az iskolában 
korrepetálják a tanulókat. Természetesen 
továbbra is folytatódik a felügyelet, ahová 
a tanulóinkat a szülők behozhatják. Ezekre 
a lehetőségekre az osztályfőnökök részére 
táblázatot küldtünk ki, a tankerület felhívására. 
A táblázat több lehetőséget is tartalmazott. 
Köszönöm a kollégáknak és a szülőknek a 
rövid határidővel történő felmérést. A tanítási 
időszak záró feladatairól a tankerülettől várjuk 
a lehetőségeinket és kötelezettségeinket is 
tartalmazó levelet, ami alapján tájékoztatni 
fogjuk tudni a szülőket. A következő két hétre 
pedig elkezdődött a kiscsoportos iskolai 
konzultációk szervezése is.

Sajnos a tanév második felében megannyi, már 
megszokott, várt programot és eseményt el 
kellett halasztanunk. Sok verseny, iskolai, területi 
és országos, elmaradt. Mint ahogy a témahetek, 
a kirándulások, sok olyan program maradt el, 
amelyek az iskolai tanulás mellett az itteni életünk 
szép és emlékezetes momentumait adhatták 
volna, amire később jószívvel emlékezhettünk 
volna. Nagyon sajnáljuk, hogy végzőseink, akik 
sikeresen végrehajtották a felvételik hosszú 
és fárasztó megpróbáltatásit, pont a tanév 
utolsó részében nem tudták az iskolánk adta 
lehetőségeket kiaknázni. Senki nem így képzelte a 
tanév végét. Ha a tankerülettől várható tanév végi 
eljárásrend erre lehetőséget ad, megpróbálunk 
egy rendhagyó ballagási ünnepség keretében 
elbúcsúzni tőlük. Reméljük, lesz rá módunk.  
A tanév végi bizonyítványosztásról és több év 
végi teendőről is a napokban egyeztetünk a 
tankerülettel.
A közösség számára pedig, minden nehézség 
dacára, egyértelmű a tanév végi értékelés: 
együtt, összefogva, felkészülve, minden akadályt 
sikeresen vehetünk!

A digitális tanrendről és a tanév végi felügyeletről
Fehér Imre intézményvezető
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Régi új ismerős tölti be májustól az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár vezetői pozícióját. Furulyás Katalint jól ismerik azok, akik 
az elmúlt években látogatták az általa szervezett kiállításokat vagy 
hallgatóságként résztvettek azokon az író-olvasó találkozókon, 
ahol Ő gyakorolta a kérdező házigazda szerepét. Mostantól új 
szerepkörben, de várhatóan a tőle megszokott színvonalas és 
igényes munkával vezeti majd Nagykovácsi kulturális és közösségi 
középpontját.

Évek óta aktív résztvevője, szereplője vagy Nagykovácsi közéleté- 
nek. Mesélj kérlek kicsit a múltról, ami összeköt a településsel?
30 éve élek Nagykovácsiban, így mondhatom, hogy komoly múltunk 
van már együtt. Sokáig dolgoztam az általános iskolában, mint tanító 
és a jelenlegivel együtt három ciklusban voltam képviselő, három 
évvel ezelőtt pedig újra, dolgozni is visszakerültem Nagykovácsiba 
helytörténeti könyvtárosként. 

Mit csinál egy helytörténeti könyvtáros, milyen feladatai vannak?
Nagykovácsiban előttem nem volt ilyen intézményi pozíció, de gazdag 
munkákra alapozhattam, amikor nekikezdtem. A három év alatt 5 
nagy kiállítást szerveztem, amelyek mindegyikéhez tárlatvezetés és 
gyerekfoglalkozások is társultak. A legsikeresebb Az asszony köténye 
volt, amely közel 650 látogatóval büszkélkedhetett, de azért bevallom 
a szívemhez mégis a Rézi néni egy napja és az Esküvő kiállítás állt, 
amelyek ugyan kisebbek voltak, de a település hajdani életének 
mindennapjaiba engedtek bepillantást. 

Mikor és miért kezdtél el gondolkodni, hogy elindulsz a vezetői 
pozícióért és milyen változtatásokat tervezel?
Az elmúlt két évben, mint könyvtárvezető sok, az intézmény 
irányításával kapcsolatos feladatot átvettem és elláttam, amiben nagy 
segítségemre volt a területen szerzett több éves országos gyakorlatom. 
Végül az Öregiskola korábbi vezetőjével történt egyeztetést követően 
döntöttem úgy, hogy beadom a pályázatomat. Rendkívül szép szakmai 
kihívásnak tartom, hiszen ez egy nagyon jó adottságokkal és rengeteg 
lehetőséggel rendelkező közösségi ház. A kollégáimmal is nagy 
szerencsém van, hiszen az öt fős szakmai gárdából mindenki felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkezik, és nagykovácsi lakosként 
a település iránti elkötelezettségük is megkérdőjelezhetetlen. 
Rajtuk kívül még ketten segítik a napi munkánkat, hasonlóan nagy 
gyakorlattal bírnak, és minden zugot ismernek a házban. A szakmai 
munkában szeretném az eddig bevált programokat folytatni és 
olyan újdonságokat megvalósítani, bevezetni, amelyekkel próbálunk 
alkalmazkodni Nagykovácsi sokszínű igényeihez. 

A pályázatodhoz készített szakmai munkában kitértél-e ezekre az 
igényekre?
A pályázatom egy részletes helyzetelemzésre alapoz, amelyben 
összehasonlítottam Nagykovácsit a környékbeli településekkel 
kulturális és közművelődési-közgyűjteményi (intézményi) szem- 

pontból. Számba vettem a személyi és tárgyi felételeket, az intézmény 
történetét és a telephelyek adottságait. Vezetői munkámat egy 
részletes kérdőíves (interjúkra is alapozó) igényfelméréssel fogom 
kezdeni, amely alapján, és természetesen a költséghatékonysági 
elemzéseket követően, megtervezhetjük a ház jövőbeni (hosszútávú) 
munkáját és programjait. Vezetői munkám során, a közösségi ház 
működésében is tervszerűségre és átláthatóságra fogok törekedni. 

Mit gondolsz, mi okozza a legnagyobb nehézséget közösségépítési 
és kulturális szempontból Nagykovácsiban? 
Budapest közelsége áldás, de egyben átok is, hiszen kulturális 
választék kérdésében nem tudunk a fővárossal versenyezni, 
meggyőződésem, hogy nem is kell. Nagy odafigyeléssel és 
érzékenységgel kell összeállítanunk a kínálatot, hogy itt tarthassuk a 
nagykovácsiakat és mindenképpen el kell kerülnünk, hogy Budapest 
„megunt” programjaira szoruljunk. Közösségépítés szempontjából 
is különleges, mondhatnám azt is nehéz esetnek számítunk, hiszen 
az ittlakók nagyrésze az elmúlt években költözött ide, így nincsenek 
meg a hagyományos kötelékek, amelyek a közös gyermekkor, 
iskolába járás, nagyobb korban együtt bulizások alatt alakulnak ki egy 
településen. Sokszínű Nagykovácsi lakossága és ennek köszönhetően 
sokszor eltérőek az elvárások, amelyeket csak úgy tudunk kielégíteni, 
ha sokféle lehetőséget ajánlunk fel, amiből mindenki kiválaszthatja a 
számára legmegfelelőbbeket. 

Végezetül nem hagyhatom ki a kérdést, amit ma mindenki 
mindenkinek feltesz. Egy nehéz időszakon vagyunk talán túl, ami 
mindenkit megviselt és neked ebben a helyzetben most kétszeresen 
újra kell indítanod az Öregiskolát. Mik a legfontosabb teendőid az 
elkövetkező hetekben?
Tényleg nehéz hónapok állnak mögöttünk és még mindig sok a 
bizonytalanság. A Varázskastély, amely a település legnagyobb és 
legközkedveltebb rendezvénye már biztosan elmarad, ami komoly 
fájdalom mindannyiunk számára, viszont gőzerővel készülünk a 
Búcsúra, ami idén ugyan csak egy napos lesz, de azt igyekszünk a 
legtartalmasabb programokkal és szereplőkkel megtölteni. Terveink 
szerint lesz Alma zenekar a kicsiknek és Parázs együttes koncert a 
nagyobbaknak, a német nemzetiségi programok és természetesen 
a hagyományőrző játékok garmadája sem hiányozhat majd a 
forgatagból. Egy újabb helyismereti kiállítás is már szervezés alatt áll 
Sej haj Rozi, vasárnap kirándulunk címmel, ami a Nagykovácsi turista 
életet és a két (három) turistaház történetét fogja a látogatók elé tárni. 
Szóval tervünk és munkánk szép számmal akad és bizton állíthatom, 
hogy alig várjuk már, hogy újra megnyithassa kapuit az Öregiskola. 

Új vezető az Öregiskola élén
Ábrahám Móni
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Diószeghy Tünde leköszönő 
igazgatójával – aki továbbra is az 
Öregiskola művelődésszervezői munka- 
társaként vesz részt Nagykovácsi 
kulturális életében – beszélgettem a 
Öregiskola múltjáról, a közművelődés 
napi feladatairól és az itt élő lakosság 
művelődési igényeiről.

Önnek a munkája az élete, hogyan 
kezdődött Nagykovácsiban a mű- 
velődésszervezői munkája?
A szervezés iránti érdeklődésem már 
egész fiatal koromban megmutatkozott. 
Mindig szerettem nyüzsögni, intézkedni, 
magam köré gyűjteni a hasonló érdeklődésű embereket. 1982 óta 
dolgozom a közművelődés területén. 1996-óta élek Nagykovácsiban 
és 2007 óta az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójaként 
tevékenykedem. Nagykovácsi kulturális életének gazdagítása mindig 
nagyon fontos számomra. Először, mint a Nagykovácsi Alkotó 
Művészek Egyesületének egyik alapítója és elnöke, majd az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója, teljes odaadással végeztem 
munkámat, amely mindig nagy kihívás volt számomra és nem csupán 
hivatás, hanem életem meghatározó része. Településünk művészeti 
életében is mindig szívesen részt vettem, tagja voltam a Nagykovácsi 
Jazz Combónak és a Nagykovácsi Vegyeskarnak,  jelenleg pedig a 
Línum Vocal és a Református gyülekezet kórusának. 
2001-ben megalakult az Öregiskola baráti társaság és ekkor fedeztük 
fel magunknak az Öregiskolát. Az épület akkor nagyon rossz 
állapotban volt. Ekkor már nagyon sok művész élt Nagykovácsiban, 
akik a felkérésemre szívesen vettek részt különféle fellépéseken és 
tárlatokon. Ezzel közel egyidőben jött létre a Nagykovácsi Alkotó 
Művészek Egyesülete, amelynek első időkben közel 100 tagja volt. 
A Nagykovácsi Művészeti Napokat azóta is megrendezzük idén 18. 
alkalommal.

Amennyiben összegezni lehetne az elmúlt 13 évet egy gondolatban, 
akkor mit gondol miről szóltak ezek az évek?
Népművelő vagyok és nem rendezvényszervező! Ezért nagyon fontos 
volt számomra a közösségteremtés és a kisközösségek együtt tartása. 
Büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, számos közösség, klub, szakkör 
működik intézményünkben. Emellett természetesen szükség van a 
rendezvényekre is, amelyeket igyekeztünk az igények folyamatos 
felmérésével megszervezni.
Nagyon fontosnak tartottam a helyi intézményekkel, egyházakkal, 
civil szervezetekkel való szoros együttműködést és fontos célnak 
tekintettem, hogy a településen kívül is jó hírét vigyem Nagykovácsi 
kulturális életének, ezért rendszeresen részt vettem  járási, pest megyei 
és országos szakmai fórumokon.
A diófa alatt beszélgetünk, tehát stílusosan mondhatjuk, hogy 
kemény dió a kultúra, mint árucikk. Hogyan lehet jól vezetni egy 
ilyen intézményt?
Jól kell gazdálkodni azzal a pénzügyi kerettel, ami a rendelkezésre áll. 
E mellett rangsorolni kell az elvárásokat, az Önkormányzat, a lakosság 
és a szakmai szervezeteink felé egyaránt. Ez egy integrált intézmény,  
a könyvtár, a helytörténet és a közművelődés feladatait egyaránt jó 
szakértelemmel kell kezelni a vezetőnek. A színvonalas szakmai munka 
ellátásához szükség van az állandó tanulásra, továbbképzésre, melyet 
mindig szorgalmaztam saját és munkatársaim számára is.
Melyik volt a legemlékezetesebb kulturális esemény az elmúlt 
években?
Számomra a sok sikeres előadás, koncert mellett az egyik legkedvesebb, 
2009. szeptember 30-án „Elek apó kútjának” avatása volt, Benedek Elek 
150. születésnapján. Ezt az emlékhelyet még Kányádi Sándor költő 
alapította, aki már szintén nincs közöttünk, és azóta rá emlékezve 
Kányádi kert lett a hely neve. 
Nagykovácsi egy magas elvárásokkal bíró település. Miben 
különböznek itt a helyi igények, mint mondjuk egy kevésbé 
frekventált településen?
A nemrég elnyert Családbarát Szolgáltató Hely tanúsítvány is arra utal, 
hogy a kisgyermekes családok azok,  akik leginkább igénybe veszik 
intézményünk programjait. A számukra szervezett rendezvények 
legtöbbször teltházasok. E mellett az idősebb korosztálynak tudunk 
egyöntetűen sikeres programokat szervezni, hiszen ők azok, akik helyi 
szinten leginkább igénylik a támogatást.
Zárásként mit javasol a következő vezetőnek?
Speciális intézmény vagyunk három szakterülettel. A könyvtár, a 
helytörténet és a közművelődés  különböző területek, ahol meg kell 
osztani a feladatokat. Kívánom, hogy valósítsa meg az ötleteit és 
vonja be hatékonyan ebbe a munkatársait, melyhez szeretnék, mint 
művelődésszervező ahogy eddig is minél tevékenyebben hozzájárulni.
„Ki a köznek élhet: annak élni érdemes!” – Szász Károly

Köszönet az elmúlt 13 évért! 
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester
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Virágot Nagykovácsinak
2016-ban indította el Nagykovácsi Önkormányzata a programot, hogy ezúton is ösztönözze Nagykovácsi 
lakóit az összefogásra. 
Célunk egy vonzó, barátságos falukép kialakítása, saját környezetünk, kertjeink, utcai előkertjeink szépí-
tése. A természetet, környezetüket szerető és gondozó polgárok munkájának elismerésével olyan példával 
szeretnénk szolgálni, ami kisgyerekeknek és fiataloknak követendő lehet, majd igényükké válhat. 

Szempontok a véleményezésnél, hogy olyan kialakítású kertek, teraszok, előkertek pályázzanak, ahol
−   egyénileg alakítják ki a virágos környezetet (nem kertépítők által);
−   alkalmazzák a régi idők költségkímélő technikáit és ötvözik az ökogazdálkodás házi méretekben alkalmazható mód-

szereivel (pl. komposztálás, esővíz visszaforgatása);
−   törekednek környezetünk karakterének megőrzésére, illetve kialakítására (olyan virágokat, növényeket, fákat  

telepítenek, gondoznak, amelyek nem környezet idegenek, pl. nem örökzöld, nyírott tujákkal népesítik be a kertjüket);
−   a kertben és a kert körül élő állatok integrálását, óvását is figyelembe veszik (madarak védelme, etetése, pillangó- vagy 

rovarház kihelyezése);

Kétszeri elbírálás lesz a nyári időszakban.
Eredményhirdetés: 2020. augusztus 16-án vasárnap

Nevezési kategóriák:
    I.   kicsi virágos kert (20-100 m2 között), balkonkert, teraszkert vagy ezek kombinációja;
  II.   nagy virágos kert (100-500 m2 között) „Nagykovácsi legszebb kertje" kitüntető címet nyer a kategória nyertese 

(magában foglalhatja a fákat, bokrokat, virágokat, fűszernövényeket, veteményest, pázsitot, illetve ezek bármilyen 
variációját);

III.   Nagykovácsi legvirágosabb utcája minimum 6 ingatlan előtti külső előkert, bejárat.

Díjak:
    I. 1. helyezett 30.000.- Ft

2. helyezett 20.000.-Ft
3. helyezett 10.000.-Ft

  II. 1. helyezett 40.000.-Ft
2. helyezett 30.000.-Ft
3. helyezett 20.000.-Ft

III. 1. helyezett 50.000.-Ft
2. helyezett 40.000.-Ft
3. helyezett 30.000.-Ft értékű vásárlási utalvány.

Jelentkezés módja: 
A nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról (nagykovacsi.hu) vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán.  
A jelentkezési lap beküldhető a titkarsag@nagykovacsi.hu email címre, vagy bedobható a Polgármesteri Hivatal kerí-
tésén lévő postaládába.

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.
Koordinátor: Martinek Zsuzsa (06-30/525-1431)
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Szeretettel köszöntjük pedagógusainkat.
Az idei év különösen nehéz feladat elé állította  

a gyermekekkel foglalkozókat, de ők ugyanakkora odaadással  
álltak helyt, mint az eddigiek során bármikor.  
Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rájuk.

Isten éltessen minden 
pedagógust és nevelést 

segítő munkatársat!
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A komposztálás mindig is kiemelt témája volt – legutóbb a NATE hon-
lapján és az áprilisi Tájolóban írtunk róla – az immár 16 éves Nagykovácsi 
Természet- és Környezetvédő Egyesületnek. A háztartásokban, kertek- 
ben jelentős mennyiségű zöldhulladék keletkezik, mely egy átlagos ház-
tartásban a teljes hulladékmennyiségnek kb. egyharmadát teszi ki. Ennek 
szállítása, kezelése jelentős ökológiai lábnyommal bír. Mivel Nagyková- 
csiban szinte mindenkinek van kisebb vagy nagyobb kertje, ezért nálunk 
ez végképp nem hulladék, hanem értékes erőforrás, mellyel kötött kerti 
talajainkat felturbózhatjuk, s ehhez nem kell más tenni, mint csekélyke 
erőbefektetéssel komposztálnunk. A komposztálókeretek azonban nem 
olcsók, s sajnos nem is mindig környezetbarát anyagokból készülnek, 
ezért kidolgoztuk egy környezetbarát és alacsony költségű, de esztétikus 
komposztláda terveit.
A tervezést követően Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosságának önkölt-
séges komposztálókeret akciót hirdettünk meg március közepén, ezzel is 
segítve a komposztálás kezdeti lépéseit.
Az Öregiskolában a Megporzók napján meg lehetett tekinteni egy minta-
darabot. Április közepéig lehetett megrendelni a komposztkereteket.
Majd ezt követően egy szombat reggelen – hiszen az akciót a koronavírus 
helyzet csak lassította, de nem állította le – a solymári fatelepen lelkes 
csapatunk gondosan kiválogatta a legjobb deszkákat, majd a piliscsabai 

Evangélikus Szere-
tetszolgálat foglal- 
kozási rehabilitációs 
asztalos műhelyében 
megindulhatott a 
gyártás. A megbízás-
sal nekik is tudtunk 
segíteni egy kicsit.

Azóta mind a 70 da- 
rab elkészült, május 
utolsó hetében pedig 
leszállítjuk kedves 
megrendelőinknek 
és támogatóinknak a 
várva várt komposzt- 
kereteiket. 

A sikerre és a további érdeklődésre tekintettel  
ősszel megismételjük az akciót!

Ha szívesen bekapcsolódna a 
NATE tevékenységeibe, munkájá- 
ba, írjon nekünk az info@nate.hu  
drótposta címre, szeretettel 
várjuk a környezetünkért tenni 
akaró önkénteseket!

Komposztálót  
minden kertbe!
NATE komposztkeret csapata

A legjobb barátaink is rendelkezhetnek olyan szokásokkal vagy követhet-
nek olyan életvezetési szabályokat, amelyekkel nem tudunk azonosulni, 
amelyek idegenek tőlünk, idegenek a családunktól. Mit lehet tenni  
ilyenkor, és hogyan tudjuk összeegyeztetni a személyes szimpátiánkat az 
eltérő motivációkkal, mint például a pop- vs. komolyzene, a foci vs. kosár-
labda, falu kontra a város előnyei?
Ilyen mindennapi különbözőség Nagykovácsiban a kutyatartás. Van aki 
imádja a négylábúakat, mások pedig félnek vagy nehezen tudnak álla-
tokkal egy kertben, házban, szobában létezni, élni. Nem hiszem, hogy az 
ugatás generálta stressz, a fizikai félelem vagy csak a belső szorongás mi-
att alakulhat ki az ebek iránti ellenérzés. Valószínűleg a legtöbben csak 
az ismeretlentől tartanak, mert nem ismerik a kutyatartás örömeit: pl. a 
hazaérkezéskor megtapasztalható szeretet csodáját vagy a közös séták-
ból eredő lelki feltöltődést. Természetesen vannak, akiknél egészségügyi 
problémát okozhatnak az állatok, elég csak az állatszőr által kiváltott al-
lergiás reakciókra gondolni.
Az állattartás személyes ügy, egyéni döntés és senki sem szólhat bele, el 
kell fogadnunk az egyéni preferenciákat, tisztelni kell a döntés szabad-
ságát! A társadalmi együttélés azonban generál olyan szabályokat, 

kötelező viselkedési normákat, amelyekhez igazodnunk kell, függetlenül 
attól, hogy melyik oldalt támogatjuk, vagy kinek az érvei, véleménye áll a 
szívünhöz közelebb. De beszéljünk most már a cikk megírásához vezető 
okról, az utcákat és előkerteket elborító kutyapiszokról, ami érzékenyen 
sérti az intim zónánkat, ami olyan indulatokat szül, hogy annak védelme 
cselekvésre vagy akár verbális agresszióra ösztönözhet egyeseket.
Vannak kedves szomszédaink és barátaink, akik kutyát tartanak, ezzel  
szemben mi cicát, teknőst, halat vagy hörcsögöt etetünk és dédelgetünk 
hasonló szeretettel. Jogos lehet a felvetés, hogy akkor mi, vagy a barátaink 
vagyunk-e jobb emberek? Ez nem kérdés, mert nincs válasz, hiszen nem 
ez határozza meg a külső megítélést, legalább is a mienket biztosan nem. 
Az azonban alapvető, hogy az állattartás kötelezettséggel is jár, tudnunk 
kell mit vállalunk akkor, amikor befogadjuk a házi kedvenceket és kutyát 
tartunk a szomszédaink megkérdezése nélkül. Sokan, egyre többen felsze-
dik a koszt a kedvencek után, Ők azok, akiknek ez természetes, és nem is 
értik miért polemizálok, dohogok jelen soraimban ezen. Tisztelet feléjük. 
Nekem azonban fontosak azok a barátok és szomszédok is, akiknek ez a 
kötelesség még nem egyértelmű. Itt merül fel a kérdés, mit tehetünk mi 
„barátokat megőrizni akarók”?
Heti jótanács: a kerítés és a közút közötti zöldfelület tisztántartását (gumi 
mentesítés) egy hasonló problémákkal küzdő barátom tanácsa szerint 
oldom meg. Minden fűnyírást követően, közvetlenül az út mellett, teljes 
hosszban elhelyezek néhány gallyat, amelyek fizikai akadályt jelentenek a 
dolgát kereső állatnak. Az ágak kiválasztásánál ügyelek arra, hogy a sétáló 
ebek ne sérülhessenek, a cél csak az, hogy akadályozva legyenek. Termé-
szetesen ez az eljárás kényelmetlen nekem, hiszen a fűnyírás előtt össze 
kell szedni és utána ismét el kell helyezni, de sokkal kisebb probléma, 
mint a kutyásokkal való folytonos vita!
E mellett azért határozott kérés a kutyások felé, hogy szedjék össze, ta-
karítsanak a kedvencek után, hiszen kinek lenne a dolga, ha nem nekik? 
Tudom, hogy ezt hallgatják évek óta, de ez tényleg az Ő dolguk.

Kapcsolati- és együttélési szabályok,  
avagy „hasonló a hasonlónak örvend”?
Fegyveres Fiskál Gábor 
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Sport

Minden közösség számára az ünnepnek teremtő ereje 
van. Egy ilyen történelmi évben, amitől az utókor majd 
elsődlegesen a világjárványra, a tragédiák miatti gyászra fog 
emlékezni, nagyon fontos, hogy legyenek olyan híradások 
is, amelyek az összefogás nagyszerűségéről, a hétköznapi és 
a nem is olyan hétköznapi hősökről szólnak.

A NUSE család 2020-ba ünnepre készült és – a lehetőségekhez képest 
méltósággal – meg is tartja, hiszen  tudjuk, hogy az együtt átélt ünnepek 
öröme olyan érzelmi többletet ad egy közösségnek, ami hozzásegít ah-
hoz, hogy a borús hétköznapokon is legyen tartásunk. 
Ünnep ezekben a tragikus időkben, de miért is?
Egy rangos pest megyei labdarúgó utánpótlás klub vezetője, néhány 
hónappal ezelőtt így fogalmazott: ahogy két éve Piliscsaba volt a régiónk 
legjobbja, majd tavaly Pilisvörösvár, úgy a 2019/20-as szezonban Nagy- 
kovácsi USE lesz az, aki mindent visz...
Megtisztelő elismerése ez annak a befektetett energiának, amely a NUSE 
családot jellemezte az elmúlt évtizedben. Persze a befektetett energia 
csak akkor válik igazán láthatóvá, ha eredményekben is megmutatkozik 
a hatása.
Haladjunk lépésről, lépésre... A legkisebb korosztályaink!? Igen, valahol 
el kell kezdeni! Lelkesek, ügyesek, szorgalmasak, olyannyira,  hogy idén 
először – a Bozsik fesztiválokon kívül – ők is részt vettek egy kupasoroza-
ton! Nem vallottunk szégyent! Büszkén, győzelmekkel a hátunk mögött 
fejeztük be a kupát! Gratulálunk Nekik! Hajrá ovisok, hajrá U7-es focisták, 
hajrá jegesmedvék! 
A legkisebbek után korban az U9-es korosztály következik. Vidám, moz-
gékony, szorgalmas társaság. Soraiban vannak már több éve köztünk 
edződő „régi motorosok", és a focival új barátságot ápoló srácok is.  
A fejlődés hétről hétre észrevehető, egyre jobb és kitartóbb a csapat!  
Az idei Bozsik tornák mellett, a hagyományos Schiller-Kupa küzdelmeibe 
is bekapcsolódtak a fiúk, és öröm volt látni, hogy érett játékkal, nagyon 
szép eredményeket érnek el. Az U11, az egyik legnagyobb létszámú és 

rendkívül tehetséges, kiváló képességű korosztály. Bozsikokon, futsal  
bajnokságban nagyszerű győzelmeket arattak, kiválóan szerepeltek.
A 11 évesekhez képest – korban – egy nagy lépés az U19, ez a generáció 
az edzéseken a felnőttekkel együtt készülő „ifi". Egyértelmű siker, hogy 
szinte mindegyik fiatal már játéklehetőséget kapott a felnőtt csapatban 
is.
Három korosztályról nem esett még szó, arról a háromról, akik eb-
ben az évben a NUSE család legsikeresebbjei lehettek volna.  
A feltételes mód oka egyszerű, a Covid19 világjárvány hatására a megyei 
utánpótlás és felnőtt bajnokságokat májusban lezárták, így a még csak 
2. szezonját ünneplő felnőtt csapatunknak ezúttal nem sikerül(hetet)t a 
feljutás, pedig erre minden esélye adott volt. Hiszünk benne, hogy jövőre 
eljön ez a pillanat is!
A két top eredményt a MI BAJNOKAINK szolgáltatták. 
Az U14 egész szezonban minden mérkőzését megnyerve 100%-os telje-
sítménnyel toronymagasan vezette a tabellát. Az összetartás és a tár-
saság mentális ereje segítségével elért eredményeknek köszönhetően 
végül a dobogó legfelső fokán fejezték be a bajnokságot! 
A 2004, 2005-ös korosztály az elmúlt években mindig dobogón végzett, 
U16-osként sem adták alább, így ők is első helyen végeztek, 100 rúgott 
góljuk önmagáért beszél. Szép volt, fiúk, szép volt BAJNOKOK!
Egy évtized alatt a NUSE család szépen gyarapodott és lett a régió 
egyik eredményes utánpótlás bázisa. Az az öröm, ami visszaköszön 
közösségünk minden tagjának tekintetében, sokat segít abban, hogy 
átlendüljünk a nehézségeken, legyen az akár egy világjárvány. Előre 
tekintünk, ünnepeljük hőseinket, azokat a focistáinkat, akik – betart-
va a kijárási korlátozásokat – otthon végezték az edzők által kikül-
dött feladatokat példás szorgalommal, és ünnepeljük bajnokainkat! 
Várunk ezért minden olyan sportolni kívánó fiatalt sorainkba, aki  
ugyanúgy gondolja mint mi, hogy a jegesmedve nem játék!
Ha tartozni akarsz egy kiváló és eredményes közösséghez, akkor láto-
gass el és kedveld a NUSE Facebook oldalát, tájékozódj honlapunkon  
– www.nuse.hu, vagy nézz be hozzánk egy pörgős edzésre – hidd el ér-
demes! 
foci@nuse.hu • www.nuse.hu  •  tel.: 06/30-857-3836   
Köszönet a csapat támogatóinak, akik hozzásegítenek az újabb célok 
eléréséhez!

A családi ünnepek    
Hajrá NUSE! Hajrá Bajnokok!    
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Szépül a településünk!

A NATÜ munkatársai megkezdték településünk 
tavaszi nagytakarítását, virágosítását

A közterületi dolgozóink takarítják a vízelvezető árkokat, a tereket, az 
emlékművek környezetét, kaszálják a réteket, önkormányzati területeket, 
karbantartják a sövényeket, bokrokat, locsolják az önkormányzat által 
az elmúlt években telepített csemetefákat. Rendszeres a buszmegállók 
takarítása, lemosása és a kiemelt közterek hulladék mentesítése.
A sportlétesítmények karbantartásai is folyamatossá váltak, csakúgy, 
mint a temetői munkák: kaszálás, gyommentesítés.
Az önkormányzati játszótereken is folyik a karbantartás: a játszóeszközök 
javítása, felújítása és a zöldkörnyezet rendezése.
Feladataink mellett – heti két alkalommal – fertőtlenítő permetezést 
végzünk a játszótereken, sportlétesítményeken, köztereken, a patikák 
és a posta előtti területeken, továbbá a CBA előtti járdaszakaszokon a 
koronavírus elleni védekezés kapcsán.

Különösen hangsúlyos lett  
közterületeink rendezése, a virágosítás, parkosítás 

a koronavírus járványt követő időszakban!
Üdítő virágokkal beültetett egységes, fa virágládák kerültek a 
buszmegállókba és a nagyobb terekre. Egyes közterületekre virágágyás 
készült és füvesítéssel díszítjük a nagyobb, kissé kopottabb területeket.
Május végén és június elején folytatódik a virágosítási programunk, 
ami reméljük, hogy a Nagykovácsi lakosok részére örömöt, különleges 
meglepetést okoz majd.

A hetekig tartó bezártságunk után üde, 
egészséges látványt kínálnak a rendezett terek  

és a színes virágok Nagykovácsi lakosainak  
és a településünkre látogatóknak.

Kántor Ágnes intézményvezető

Az e havi receptünk egy viszonylag ritkán készített, de ízhatásában nagyon 
egyedi, ugyanakkor könnyen elkészíthető étel, amit akár bográcsozáskor is 
elkészíthetünk.

HENTES TOKÁNY megfőzhető tarhonyával.
Hozzávalók 4–6 személyre:
80 dkg sertés dagadó, vagy sertés comb, kb. 3 cm hosszan vékony csíkokra 
vágva
20 dkg füstölt sonka vagy tarja, vagy kolozsvári szalonna szintén vékony 
csíkokra vágva
3 db közepes vöröshagyma apró kockákra vágva
2 gerezd fokhagyma apróra vágva
6-7 db csemege uborka kb. 3 cm-es zsülienre vágva
1 csomag majoránna
1 mk. bors, só ízlés szerint
2-3 kanál sertészsír, vagy olaj

Elkészítés:
A zsiradékon a füstölt sonkát enyhén megpirítjuk, hozzáadjuk a felkockázott 
hagymát, üvegesre dinszteljük, majd hozzáadjuk a felaprított fokhagymát. 
Néhány perc után beletesszük a megmosott sertés húst, felengedjük a hús 
fölött 2 ujjnyi vízzel, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a majorannát és közepes 
lángon majdnem puhára főzzük. Ekkor beletesszük a zsülienre vágott csemege 
uborkát és készre főzzük. Ha nincs elég szaft alatta, felengedhetjük egy kis 
uborkalével, amitől még pikánsabb lesz. A lényeg, hogy egy pörkölt sűrűségű 
ételt kapjunk. Ezután már csak tálalni kell a tarhonyával, ami az egyik legjobb 
köret hozzá.
A tarhonya elkészítése egyszerű, annyi csak a trükkje, hogy az aranybarnára 
lepirított tarhonyát 2,5x-eres enyhén sózott forró vízzel felengedve kis lángon 
készre pároljuk. Már csak tálalni kell, remélhetőleg mindenki  legnagyobb 
megelégedésére.

Gasztro sarok
Bihari Ferenc
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Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát
Ez volt a felhívás, amelyhez Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott 2010-ben

Ha egyszer felnövök...
Immár 10 éve köszönti  
Nagykovácsi Önkormányzata  
a településre született gyermekeket egy-egy csemetefával! 
Minden családnak fölajánlja az Önkormányzat, hogy megszületett 
gyermeke számára, névre szóló fát ültet a településen. Ehhez a 
facsemetét az Önkormányzat biztosítja, melyet a NATÜ munkatársainak 
közreműködésével a szülők ültetnek el a település kijelölt helyein. Minden 
fa mellé egy emléktábla is kerül, a most még apró gyerekek nevével, akik 
később biztosan büszkék lesznek majd nagyra nőtt fájukra, szüleikre.
Az elmúlt 10 év alatt sokan éltek a faültetés lehetőségével, évente  
mintegy 70 – 80 család. Minden egyes díszfa az újszülöttekkel együtt 
növekszik, melyeket a szülők – a megállapodás szerint –, gondoznak 
éveken át.

Most tavasszal  
a kényszerű bezártság miatt  
a szülőknek is nehezebb volt  

a fák karbantartása,  
ezért a NATÜ kollégái fölvállalták  

azok gondozását:  
a locsolást, a karózást, a gyomlálást  

és a szakszerű sarjazást.

Konyhai dolgozóink – a járványidőszakban lecsökkent konyhai feladataik 
mellett – szeretettel és odaadással, „névre szólóan” ápolták a fákat.
Lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően most már rendezettek a 
kisfák és környezetük, így a szülők lemaradás nélkül folytathatják a 
gondozást.

Kérjük a szülőket, hogy ősszel csatlakozzanak 
ehhez a csodálatos programhoz  

és elültetett fáikat látogassák, gondozzák, 
hogy gyermekeik mellett azok is erősödjenek, 

egészségesen növekedjenek.

Januárban jelentkeztünk az újszülöttek számára meghirdetett 
faültetési akcióra. Mit lehet tudni erről az akcióról és mikor lesz 
megtartva az ültetés?  
Facsemete ültetésre január közepéig jelentkezhettek azok a szülők, 
akiknek gyermeke 2018. szeptember 1. és 2019. december 31. között 
született és vállalták az elültetett fák későbbi gondozását. Sajnos a 
veszélyhelyzet miatt a családokkal közös faültetést nem szervez-
hettük meg, a nyári hónapok pedig nem alkalmasak faültetésre. Az 
időjárási viszonyoktól függ, hogy ősszel a facsemeték pontosan mikor 
emelhetők ki és ültethetők el biztonsággal. 
A „minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” akciót továbbra 
is folytatni szeretnénk. Célunk, hogy a kialakult körülmények ellenére 
ebből a szép hagyományból ne maradjon ki egyetlen nagykovácsi 
gyermek se. A 2020. januárig jelentkezett családokhoz immár csatla-
kozhatnak a 2020. augusztus 31-ig megszülető gyerekek családjai is. 
Az ültetésre pedig ősszel, a vegetációs időszak végén, várhatóan ok-
tóber-november hónapban kerül sor. A pontos időpontról, valamint 
az esemény további részleteiről e-mailben értesítjük a jelentkező 
szülőket. 
Ugyancsak várjuk azon szülők jelentkezését is, akik a korábbi évek 
során már részt vettek a programban, azonban időközben gyerme-
kük fája vagy névtáblája tönkrement, esetleg eltűnt, így azok pótlását 
szeretnék igényelni.
Jelentkezni írásban lehet a ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu e-mail 
címen 2020. szeptember 15-ig. (A jelentkezés során kérjük, hogy a 
gyermek nevét és születési idejét is jelezzék, a névtáblák elkészíté-
séhez.)

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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n Digitális történelemóra
A digitális oktatás során a történelem órán 
is több lehetőség adódott a kreativitás 
fejlesztésére és az érdeklődés szerinti 
feladatmegoldásokra. 
A diákok az internet nyújtotta lehetőségeket 
kihasználva rengeteg képet gyűjtöttek az 
elmúlt hónapok alatt. Gyönyörű és informatív 
újságcikkeket, illetve színes, képekkel 
tűzdelt kreatív bemutatókat készítettek a 
számítógépen. Néhány diák azonban a kézírást 
választotta és saját rajzaikkal illusztrálták 
munkájukat. Nagyon jó alkalom született most 
az „oral history” módszerének felhasználására is, 
vagyis arra, hogy a nyolcadikos diákok interjút 
készítsenek szüleikkel vagy nagyszüleikkel a 
Kádár-korszakról, illetve a rendszerváltásról. 

A hatodikosoknak az egyik digitális 
történelemórán fogalmazást kellett írniuk egy 
olyan nagy magyarról a kora újkorból, akire 
akár példaképként is tekinthetnek. Íme, néhány 
mondat az ő munkájukból:

„Azért választottam Dobó Istvánt, mert 
nagyon tetszett az Egri csillagok könyv. Ebben 
a kedvencem Dobó István volt. ...Nagyon 
hazaszerető volt, becsületes, okos és szerény.”
„Nagyon megtetszett hősiessége, bátorsága.”
„Igazi katonaember volt, aki nem ismert 
lehetetlent. ... csodálom találékonyságát, 
kitartását és erejét.”
„Rendíthetetlen hittel védelmezte, vezette, 
irányította az egri várat...” 

 „Bethlen Gábort azért választottam, mert jó- 
szívű volt és a legjobbat akarta Magyar- 
országnak.”
„Azért választottam Bocskait, mert csodálom őt, 
hogy sikeres felkelést szervezett a Habsburgok 
ellen. ... Ilyen sikerekre csak egy nagyon erős 
ember képes...”
„Zrínyi Miklós nagyon szimpatikus nekem, 
mert jellemes ember volt és nagyon szerette a 
hazáját.” 
„Sokat tett a magyar népért, küzdött egy önálló 
és független magyar nemzetért, számomra 
ezért ő ennek a kornak a legkiemelkedőbb 
alakja.”
„Azért választottam Thököly Imrét, mert nagyon 
hazaszerető volt és jó katonai vezető.”
„Azért választottam Zrínyi Ilonát, mert nagyon 
megfogott, hogy milyen kitartóan küzd a 
családjáért és a nemzetéért. Elhivatott volt és 
határozott. ... Hölgyként is lehet vitézül harcolni 
a hazáért”.
„...nő létére mert szembeszállni a császárral, és 
a legnagyobb veszélyben is önmaga maradt.”
„A lelke olyan volt, mint egy gyémánt: amellett, 
hogy keményen és kitartóan harcolt a hazáért, 
tudott kedves és megértő lenni. ... Nekem ő 
példát mutatott abban, hogy életén át nagyon 
sok rossz dolgot megélt, de mégse adta fel 
soha. Még halálakor sem volt csalódott, hanem 
tudta, hogy vannak dolgok, amiért érdemes 
volt küzdenie és reménykedett benne, hogy 
gyermekei folytatják, amit elkezdett.”
„Rákóczi Ferencet nagyon sajnálom, hogy 
kiskorában elszakították édesanyjától, Zrínyi 
Ilonától.”
„... ő a kedvenc történelmi személyem és az ő 
tettei és cselekedetei maradtak bennem meg a 
legjobban.”
„...minden magyar ember számára példaértékű 
lehet, hogy a legreménytelenebb helyzetben is 
helyt állt, saját vagyonát és életét kockáztatta 
Magyarország érdekében. ... „mindvégig egész 
élete során önzetlenségről, hősiességről tett 
tanúbizonyságot.”
„Rákóczi Ferenc az egyik legismertebb 
személyiség a magyar történelemben, a 
nemzet összetartozásának egyik vitathatatlan 
jelképe. Minden magyar ember ismeri a nevét.”

Az Általános Iskola beszámolója

n Digitális iskolakóstolgató 
Az idei évben a koronavírus miatt elmaradt 
iskolánkban a hagyományos iskolakóstolgató 
rendezvényünk. Ezt a leendő elsős gyermekek és 
szüleik számára szoktuk megszervezni. Most nem 
személyesen, hanem az interneten engedtünk 
betekintést iskolai életünk mindennapjaiba. 
Leendő elsős pedagógusaink bemutatkozó leve- 
let írtak, az igazgató úr pedig egy film segítségével 
mutatta be az iskolát. Szeptemberben szeretettel 
várjuk száz kis elsősünket, hogy bevezessük őket a 
tudományok rejtelmeibe.
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n Digitális technikaóra
A digitális oktatás során a harmadikos diákok a 
vízparti növényekről tanultak természetismeret 
órán. 
Technikaórán pedig ki is próbálhatták azok 
felhasználását a mindennapi életben tanítójuk, 
Meszlényiné Ritli Márta segítségével.

n Madarak és fák napja
Nagykovácsi Általános Iskola tanítói május 10-
én, a madarak és fák napját a digitális oktatás 
keretében is megtartották. Ennek a napnak 
az a célja, hogy mi pedagógusok felhívjuk 
a gyerekek figyelmét a természetvédelem 
fontosságára. Gyönyörű rajzok születtek e 
témában.

n Szépítjük az iskolát!
A digitális tanrend alatt karbantartó és takarító 
kollégáink kihasználták az üres iskola adta 
lehetőségeket az iskola szépítésére. Rengeteg 
munka adódott kívül és belül. A belső tereket 
fertőtlenítették, kitakarították. A felújításra 
szoruló falakat glettelték, gipszkartonozták 
és kifestették. A bútorokat megszerelték.  
A kertben füvet nyírtak, és rendbe tették 
az iskola udvarát. Köszönjük a sok munkát 
Moravszki Sándornak, Hornyák Erzsikének, 
Lakatos Anitának, Mocsi Lászlónak, Papp 
Józsefnek és Hornyák Sándornak!

n Új fűszerkert épült
Folytatódott az udvar felújítása egy gyönyörű 
fűszerkert építésével, melyet a Tesco által 
meghirdetett és a Nagykovácsi Gyermekekért 
Alapítvány által megírt nyertes pályázatból 
tudtunk megvalósítani. 
Az ágyások gondozása a gyerekek feladata lesz 
majd a pedagógusok vezetésével a technikaóra 
keretében. 
Köszönjük a pályázathoz szükséges zsetonok 
összegyűjtésében segítő szülők lelkes 

munkáját, a sok fáradozást segítőinknek és a 
testnevelő tanár uraknak, illetve a virágföldet 
Klauser Balázsnak!
Kérjük, hogy támogassák a Nagykovácsi 
Gyermekekért Alapítványt, hogy minél szebbé 
tehessük településünk iskoláját!
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„Hogy ha két életem volna...” 
Gondolatok veszélyhelyzetben
Szabó Orsolya – intézményvezető (Nagykovácsi Kispatak Óvoda)

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

Óvoda online? Neeem, ennél nagyobb 
sületlenséget még nem hallottam! Hogy én 
Facebookon, na, azt meg aztán biztos nem! 
Az óvónő énekel és táncol, mesél és versel, 
ragyog és sugárzik... hát hogy ragyogjak, meg 
sugározzak a világhálón keresztül? L E H E - 
T E T L E N!!! Majd szépen megírom a szülőknek 
a ragyogás titkát, aztán majd kertészkedem, 
meg rendbe szedem a házat végre, sokat 
beszélgetünk és játszunk a gyerekekkel, meg 
befőzök és... olvasok, igen-igen végre olvasok!
Ragyogás I. lecke: Tartsátok az óvodában 
megszokott hetirendet, fontos, mert 
biztonságot nyújt a bizonytalanságban, mert 
nektek is könnyebb lesz. Ó, de várj, nem úgy kell 
azt csinálni, mindjárt mutatom... 14 oldalban 
bizonygatom, létjogosultságát a mesének, 
éneknek, versnek, művészeti alkotásnak, a 
mozgásnak és táncnak és meg ne feledkezzünk 
a matematikai tartalmakról sem! Jaj, de ha már 
írtam a hetirendről, azt már csak tudja mindenki, 
hogy a napirend! Ezt még mindenképp meg kell 

írnom. A jó napirend alapja a következetesség, ti 
is beilleszthetitek a munkátokat könnyedén, sok 
időt töltsetek a friss levegőn, a csendespihenő 
délután elengedhetetlen... újabb 6 oldal.
Reggel korán kelek, reggelit készítek, majd 
leülök a gép elé, és megírom a szülőknek 
a legfontosabbakat – mit éneklünk mese 
előtt és elalváshoz, hogyan ünnepeljük 
a születésnapokat, rendrakás menetét, 
beszélgetéseink témáját, tartalmát és miként 
lehet ezt adaptálni otthoni környezetre. Férj 
egész nap dolgozik, az építőipar dübörög, jaj, 
de jó! Délután még bedagasztok egy kenyeret, 
szuper anya vagyok!
Ragyogás II. lecke: Kell valami, ami összeköt 
minket, Tengelicéket, akkor is, ha nem 
találkozhatunk. Éljenek a manók! Mindenkinek 
készül a saját jelével egy gyapjúmanó, az 
utolsó napokban, amikor még lehetőség van 
rá, eljuttatom a postaládákba. Közben Toldit és 
János vitézt dolgozunk fel szimultánban, husky 

kutyát varrok a legkisebbnek, hogy ne orroljon 
meg a hosszú órák miatt, amit a számítógép 
mellett töltök. Közben maszkokat hordok ki, 
táblázatokat gyártok az igényekről, a szülőkkel 
való kapcsolattartásról, a munkaidőről és a 
szülői refexiókról.
Már 4 Facebook csoport tagja vagyok. „Tegyem 
fel a szülőknek küldött anyagokat az óvoda 
oldalára” – de hogyan kell???
A manók mindig újabb és újabb kalandokba 
keverednek, nem lehet leállni, „nyolc órát 
kell dolgozni”, nem baj jó lesz a bolti kenyér 
is, csak nem lesz gond belőle... mi az ebéd? 
Tészta! Mi van hozzá? Tejföl és sajt. Ez most egy 
kicsit húzós, de ezt a pár napot csak kibírják!  
A ragyogás kicsit megkopott.
Ragyogás III. lecke: Jaj még nem töltöttem 
fel a csoport oldalára azt a cikket az érzelmi 
intelligencia fejlődéséről és csak kéne zoomolni 
is, bár a csuda tudja, mi fán terem. De hát 
közeleg az anyák napja, az nem lehet, hogy 
idén ne fordítsunk rá figyelmet! Hogyan is 
lehetne az apukákat valahogy beszervezni? 
Titkos google csoport, zoom találkozó, levelek, 
postaláda... viszem, hozom, csináljuk, persze 
közben Jedlik Ányos találmányai is bekerülnek 
a képbe, ebből kell házidolgozatot ÍRNUNK, ja 
és a kereszténység történetéről az ötödikesnél. 
És, hogy az anyák mit se sejtsenek a 
meglepetésből, a heti ritmusunk szerinti páros 
anya-gyerek feladatokat állítok össze nap mint 
nap 6-8 oldalban... „Péntekre szabadságot Írunk 
ki nektek...” Persze szabadságot, miközben 
nincsenek kész az ajándék nyakláncok! Mi az 
ebéd? Tészta! Mi van hozzá? Nem tudom... talán 
van joghurt a hűtőben. Még pislákol valami 
ragyogás féle...
Ragyogás IV. lecke: A csudába, este hét óra 
és még mindig nem töltöttem ki a munkaidő 

Óvó néniket kértem meg, írják ki magukból, miként élték meg ezt a bő két hónapot, amit távol 
töltöttek óvodásaiktól és bár helyileg az otthonukban voltak állandóan, lélekben-gondolatban 
sokszor messze jártak családjuktól. Talán csapongónak, talán kavargónak, olykor keserű-
szomorúnak tűnnek gondolataik. Ám pont ilyen volt mostanság a világ is. Legyen múlt és legyen 
emlékezet Karczevicz Dóri és Horváth-Meszes Betti írása.

Online óvoda, képes vagy rá, csak...
Karczevicz Dóra óvodapedagógus – Tengelice csoport
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nyilvántartást! „Persze, hogy megyek csoportba, 
ha kell, majd megoldom a legkisebbet!”

„Két nap szabit írunk ki.” Jó, jó, de hát a fák, 
mindenki kívánt egy fát: a tölgyet, a bükköt, 
a barackot, a fenyőt... és az életfát mégsem 
hagyhatom ki (Klimt mégsem mehet a 
süllyesztőbe)

„Jó napot kívánok! Az ötödikes osztályfőnöke 
vagyok. A gyereknek komoly elmaradásai 
vannak az online tananyag elsajátításában, 
van valami informatikai problémájuk, ami 
miatt nem sikerül feltöltenie a feladatokat a 
felületre? De az a jó hírem, hogy a hetedikes 
szárnyal.” Gyereeeek!!! Hol vagy, te ebadta? Ez 
meg mi? Hogy képzeled??? Mami nem bírom, 
hiányoznak a többiek, elegem van, nekem ez 
nem megy! Ó dehogynem, segítek... gyere 
menjünk el sétálni és megbeszéljük.

A héten a madarakról írok a gyerekeknek, hiszen 
vasárnap volt madarak és fák napja. Elküldtem 
egyáltalán a levelet a szülőknek? Megnézem 
a kimenő levelek között, mert semmi reakció 
nem jött rá pedig jó pár dolgot kérdeztem. 
Elment, fura...

Mi az ebéd?... Tudom, tészta!

Ragyogás sárral keményen bevonva, már 
szikrája sem látszik.

Mostanra egy kisebb könyvnyi anyagot írtam, 
biztos a szülők is elfáradtak. Minden óvónéni 
erről panaszkodik, nincs visszajelzés, nehéz 
így dolgozni, erőt meríteni nap nap után a 
munkához.

Hát majd magamnak írok, teszem, mert tenni 
kell és hiszem, hogy jó, amit alkotok. 

Kicsit megváltozik a hangnem, a gyerekeknek 
szóló ötletek mellett megjelenik a felnőtteknek 
szánt bölcselkedő tartalom is, már nem 
zavar, ha az alapanyagok nem olyan könnyen 
beszerezhetők, jól jönnek majd ezek a tervek a 
jövőben...

6 csoport tagja vagyok Facebookon és kedvelek 
4 oldalt, minden nap írok bejegyzéseket 
a csoport oldalára, reakció: 3 like (mindig 
ugyanaz a 3), 0 hozzászólás. Hol vagytok? Nem 
látlak benneteket? Elvesztetek? Elvesztem?

A ragyogás kihunyt, sötétben tapogatódzom... 
Fáradt vagyok, 10 órát ülök a gép előtt 
naponta, közben szolfézs feladatokat oldok 
meg, és irodalom dolgozatot írok Arany János 
költészetéből („De mami, olyan verset súgj, amit 
tanultunk!”) Háztartást vezetek, veteményezek, 
mert „ki tudja, mi lesz”, és online búcsúztatót 
szervezek a nagycsoportosainknak.

Május 20. szerda este: „Magyarország kormánya 
bejelenti, hogy május 25-től a vidéki óvodák 
újra nyitnak...

„Szia! Itt vagyunk, jól vagyunk!”

„Szia! Megyünk!”

„Szia! Már alig várom a találkozást!”

Bár még kissé bágyadtan, de a ragyogás 
újra felsejlik... tudjátok gyerekek fáradt 
óvónénijeitek tárt karokkal várnak benneteket, 
hogy megtöltsétek az óvoda falait szeretettel, 
mert nélkületek üresen kong a lélek.

Óvónéniként és anyaként is a változó 
élethelyzetekkel nap, mint nap szembe kell 
néznem. Általában egész jól viselem, rugalmas 
embernek tartom magam, bár hajlamos 
vagyok néha kétségbeesni. Ami márciusban 
történt túl gyors volt ahhoz, hogy legyen időm 
megijedni, pedig ha akkor nagyon ráértem 
volna töprengeni a jövőn, biztos a legsötétebb 
veremben találom magam. Szerencsémre 
az események rendkívüli fénysebességre 
kapcsoltak, én pedig sodródtam velük 
együtt. A szülőktől és a kollégáktól kapott 
ötletek és programok áttanulmányozása 
után, a csoportszintű videóbeszélgetés lett a 
legkedveltebb kapcsolattartási forma. Ezzel 
a lehetőséggel, hiába zárult be az ajtó az 
oviban, a házunkban kinyílt egy virtuális ablak a 
Levendula csoportosok felé, így számtalanszor 
láthattam őket, beszélgethettünk és 
játszhattunk. (Nem is tudom miért írom 
múlt időben, hiszen még nyitva van. Talán 
szeretném, ha bezárhatnám ezt az ablakot 
és újra kinyithatnám a csoportszoba ajtaját.) 
Találkozásaink alkalmával új szabályokhoz 
kellett alkalmazkodniuk. Az óvodában jól 
működő metakommunikációt felváltotta 
az egyezményes jelek használata, például a 
kamerába mutatott feltartott hüvelykujj, mely 
jelezte, hogy valaki kész van egy feladattal vagy 
el szeretne mesélni valamit! Az egymásra való 
figyelem továbbra is kiemelt jelentőséggel 
bírt, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 
karantén legmeghatóbb pillanata volt, amikor 
születésnapom alkalmából közösen énekeltek 
nekem meglepetés dalt a gyerekek és a szülők. 
Az együttműködésnek hála nem szakadt el a 
minket összekötő láthatatlan fonal, szerintem 
még csak meg sem lazult, talán nyúlt, hosszabb 
lett, tovább ér. Szakadáshoz kevés egy ilyen 
apró vírus, nincs hatalma, nincs ereje a szívek 
felett.  
Félnünk kéne, vigyáznunk kéne, már  
megszoktuk az életet maszkkal, távolság- 
tartással. Ha ennek vége óvodásaim meg- 
pillantásával mindent tüstént el is felejtek, 
és repül minden, a másfél métert nagy ölelés 

váltja fel és a szokásos Betti nénitől kapott 
fejtető puszi. Az elmúlt időszakban, melyben 
(ahogy Iván barátom fogalmaz) elfolyt belőlünk 
az idő, sok mesés pillanatot, még több izgalmas 
feladatot és rengeteg új élményt szereztünk 
együtt! Anyaként megszabadultam a reggeli 
sárkánytól, aki a vállamon ülve dirigált az én 
hangomon, óvónéniként pedig rátaláltam 
egy teljesen új oktatási színtérre tele rengeteg 
lehetőséggel, kihívással, és miután sikerült 
kilépnem saját komfortzónámból igazán sok 
élménnyel tudtam gazdagítani a csapatot.  
Összességében sokat adott és sokat vett el 
a karantén. Elvette az ovi tavaszi időszakát, 
ahol a három évig tartó közös út lezárására 
került volna sor, ezzel hatalmas űrt hagyva a 
búcsúzó gyerekek és a csoportban dolgozó 
felnőttek szívében is. Ugyanakkor elvette a 
rohanást, kapkodást, sietős búcsú puszikat és 
cserébe adott hosszú percekig tartó öleléseket 
és minőségi időt egymásra és saját magunkra. 
Kaptam türelmet a családommal, magammal 
és másokkal szemben is. Egyszer majd ezek 
a hónapok is emlékké szelídülnek, és bízom 
benne, hogy az online anyák napi játékok 
felidézése is mosolyt csal a résztvevők arcára, 
mert az én fülembe csak a Levendulás anyukák 
és gyermekeik kacagása cseng!

Óvónéni  
karanténban
Horváth- Meszes Bettina
óvodapedagógus – Levendula csoport

Egy fő 8 órás dajka 
munkatársat keres  

szeptemberi kezdéssel  
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.

Érdeklődni Szabó Orsolya 
intézményvezetőnél lehet  

a 0626/355-607 és a 0630/352-7132-es 
telefonszámon, személyesen  

a Nagykovácsi Kispatak Óvodában  
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).

Három fő óvodapedagógust 
keres  

a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.
Érdeklődni Szabó Orsolya 
intézményvezetőnél lehet  

a 0626/355-607 és a 0630/352-7132-es 
telefonszámon,  

vagy személyesen a Nagykovácsi 
Kispatak Óvodában  

(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).

Egy fő 8 órás konyhai 
munkatársat keres  

szeptemberi kezdéssel  
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.

Érdeklődni Juhász Rita 
élelmezésvezetőnél lehet  

a 0630/479-5214-es telefonszámon,  
vagy személyesen  

a Nagykovácsi Kispatak Óvodában  
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
Intézményvezető: Diószeghy Tünde
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

Kedves Olvasóink,
a kényszerszünet alatt közel száz, nagyrészt vásárolt és néhány érdekes 
könyvadománnyal gyarapodott könyvtárunk állománya.
Történelmi regények, szakirodalom, krimi, szépirodalom, gyermek és 
ifjúsági könyvek sokaságával várjuk újra Önöket a nyitás után!
Az állomány frissítésével és leválogatásával helyet nyertünk egy új könyv- 
ajánló és újdonság polcnak, valamint kényelmesebb, átláthatóbb lett a 
földszinti olvasótermi rész.
Minden készen áll a nyitásra! Amint újra fogadhatjuk az olvasókat, azon-
nal közzétesszük a hírt. 
Ehhez a zárást elrendelő 46/2020. évi kormányrendelet visszavonását vár-
juk. A nyitás nem intézményi és nem fenntartói, önkormányzati döntés. 
Azt reméljük, a Tájoló következő megjelenéséig, a napokban megkapjuk 
az engedélyt a nyitásra, ezért már könyvajánlókkal jelentkezünk újdonsá-
gainkból. 

Trianon arcai (Kunt – L. Balogh – Schmidt szerk.)
Mi lehet most aktuálisabb történelmi szempontból, 
mint a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára 
emlékezni? Számos szakirodalom jelent és jelenik 
meg a témában, mi most egy különleges kötetet 
ajánlunk olvasóink figyelmébe. A könyv egyedül- 
álló módon, hétköznapi emberek sorsán keresz-
tül és az azokhoz tartozó naplók, levelek, egyéb 
források alapján eleveníti fel az 1918-1920 között 
megélt szubjektív történelmet.

Végel László: Újvidék városregénye
Újvidék (Нови Сад, Novi Sad, Neusatz, Nový 
Sad) története elevenedik meg a lapokon Végel 
László tollából egy szerb városlakó szemszögéből 
elmesélve. A soknemzetiségű város 1748-ban lakói-
nak összefogásával vásárolta Mária Teréziától a 
szabad királyi város címet. A császárnő adta az addig 
név nélküli település - Péterváradi Sánc - latin nevét: 
Neoplanta. Minden nemzetiség a maga nyelvén 
nevezhette a várost, a békés egymás mellett élés 
szép példájának szánták. Az elképzelés megvalósu-
lását(?) elolvashatjuk a regényben.

Alice Munro: Juliet
„A kulturális és földrajzi távolság ellenére én mindig 
nagyon közel éreztem magam Alice Munro témáihoz: 
a családhoz és a falusi, vidéki vagy városi környezet-
ben megélt családi kapcsolatokhoz. És a mindettől 
való menekülés vágyához, igényéhez is; mindig va- 
lamihez és az ellenkezőjéhez, anélkül hogy ez a leg- 
csekélyebb ellentmondásban állna. Munro erőssége 
a női sorsok megjelenítése. Anyák, lányok, nővérek, 
szeretők, barátnők, nagyanyák, házivezetőnők, szom-
szédasszonyok és így tovább. Erkölcsi autonómiával 
rendelkező nők” – írja az előszóban Pedro Almodó-

var, aki e kötet három novellájából filmet készített Julieta címmel.

Buda László: Mit üzen a tested?
A test sohasem hazudik. Testünk tükrözi érzelmeinket, gondolatainkat, 
emlékeinket, kapcsolatainkat, konfliktusainkat. Feltárul benne egész 
élettörténetünk. Ha meg akarjuk fejteni, mit üzennek a tüneteink, ha  

szeretnénk meggyógyulni, fontos, hogy képesek legyünk kommunikálni 
testünkkel. A szerző második könyve az önmagunkhoz való viszonyról 
szól. Arról, hogy miért és miként távolodunk el saját magunktól, hogyan 
válunk önkritikussá, hogyan szabotáljuk, betegítjük és pusztítjuk saját 
lényünket és hogyan próbáljuk mindezt elrejteni saját tudatunk elől. 
Rávezet, miképp találhatunk vissza az önmagunkkal kapcsolatos igazi 
együttérzéshez, az egészséges önelfogadáshoz és önszeretethez. Buda 
László több évtizedes szakmai tapasztalatai alapján megalkotta a szo- 
matodráma módszert, egy kreatív önismereti és terápiás módszert, ami 
üzeneteket közvetít a testtől a tudatig és vissza, ezáltal egy aktív kommu-
nikáció lehetőségét nyitja meg belső világunkkal.

Csíkszentmihályi Mihály: A futás öröme
A szerző a kreativitás és a tökéletes élmény 
pszichológiájának egyik legismertebb kutatója, eb-
ben a könyvében azt fejtegeti, mi az oka annak, hogy 
napjainkban egyre többen húznak futócipőt. Mi hajt-
ja az embereket a futópályára vagy a terepre, hogy 
aztán edzettségi szintjüktől függően kocogjanak 
vagy akár ultramaratont fussanak? A válasz egyszerű: 
a flow.
„Amikor már futóként határozzuk meg magunkat, 
nem pedig egy olyan emberként, aki mellesleg fut is, 

azt fogjuk tapasztalni, hogy már nem teszünk fel magunknak kérdéseket 
a motivációnkat illetően. Futunk, mert ezek vagyunk mi.”

Gyermekkönyvek
Sok-sok új mesekönyvvel is készülünk az újranyitásra. Kettőt kiemelve 
belőlük, az egyik fő kedvencünk Torzonborz negyedik története, amely-
ben a szökött rablót a Holdra szeretnék örökre száműzni egy rakétával...
hogy sikerül-e, kiderül a könyvből! Bálint Ágnes utolsó könyve Vivike, a 
vízitündér és Valdi, a vízimanó egymásra találásának kedves meséje. 
Barátaikkal kalandozva a Dunán megismerjük az évszakok változását, a 
madarak, békák, darazsak, rovarok színes életét. Ebben segítenek Pász-
tohy Panka gyönyörű illusztrációi is.

Kedves Olvasóink, nyitás után ahogy ezt eddig is hirdettük, a kényszer 
zárlati időszak miatt késedelmi díjat nem számolunk fel, hiszen nem az 
olvasók hibájából történt a késés. 

A találkozásig is jó egészséget minden olvasónknak!

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella, Magyar Judit könyvtárosok
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Amikor az Öregiskola éves munkatervét összeállítottuk, Trianon 100. év-
fordulója megünneplését az általános iskolával közösen terveztük, egy 
teljes tematikus napot állítottunk volna össze együttműködve, előadással, 
megemlékezéssel. Az iskolák és a közösségi házak, könyvtárak élete is meg-
változott 2020 márciusában. Közös együttlétre, rendezvények szervezésére 
még napjainkban a közelgő évforduló idején sincs mód a veszélyhelyzet 
miatt. 
2020. június 4-én nyitottuk volna a Trianon100 című kiállításunkat Daróczi 
János nagykovácsi gyűjtő képeslapgyűjteményéből. A kiállítás élményét, 
a megnyitó ünnepélyességét, a megemlékezés emelkedett pillanatait pó-
tolni nem tudjuk. Szeretnénk azonban ezt a gazdag anyagot bemutatni 
önöknek, eljuttatni minél több érdeklődőnek. 
Daróczi János értékes és gazdag papírgyűjteményéből ez alkalommal a 
Trianon témájú képeslapokat emeltük ki és foglaltuk volna méltó keretbe. 
Ennek most virtuális formában tudunk eleget tenni. A kiválasztott képes- 
lapokat beszkenneltük és a digitalizált anyagot rendeztük online kiállítássá. 
A nemzet sorsát fordító, tragikus béke 100. évfordulóján 2020. június 4-én 
tesszük közzé. 
Az anyag a Nagykovácsi Önkormányzat és az Öregiskola facebook oldalán 
jelenik meg, majd helyet kap a www.nagykovacsikronika felületen. 
A képeslapok fekete-fehér, szépia, színes kivitelben készültek. Többségük 
a Szózat Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája napilapja kiadó 
gondozásában jelent meg. 

A Liga az egyik legjelentősebb 
szervezet volt azok közül, 
amelyek a területi integritás 
ügyéért harcoltak. A szervezet 
előadások és felhívások segít-
ségével, külföldön a szemé-
lyes kapcsolatok erejével vég- 
zett propagandamunkát. En-
nek eszközei voltak a kiadott, 
külföldi terjesztésre is szánt  
nyomtatványok, röpiratok és 
képeslapok. 
A képeslapok egy-egy jajkiál-
tással érnek fel. Szándékuk és 
üzenetük: az érzelmek kifejezé-
sén túl, érvek felvonultatásával 
igazságot tenni. A naivnak és 
reménytelennek tűnő harcba 
földrajzi, gazdasági, kulturális 
témájú érveket is bevetettek. 
A földrajzi érvek az egységes 
Magyarország szépségét, har-
monikus képződmény jelle-

gét, természetes-geológiai 
határait emeli ki. A gazdasági 
érvek az ásványi kincsek el-
helyezkedését, a természetes 
gazdálkodási egységek szét- 
szakítását mutatja be. A kul-
turális érvek Magyarországot 
az európai civilizáció keleti 
őrbástyájának mutatják be, 
iskolázottsági adatokkal, 
kulturális szimbólumokkal 
erősítve. 
A vetítésre kerülő képes- 
lapok ezt a tematikát követik.  
Szimbólumrendszerük szin- 
te kötött, formaviláguk a cél 
szerint kiválasztott: minél 
egyszerűbben, minél ha-
tásosabban kifejezni, meg-
mutatni a nemzet fájdalmát, 
vágyát az igazságtételre. 
A képeslapok hátoldala  
döntő többségben haszná- 

latlan. Postai forgalomba nem kerültek, híradásra, emberi érintkezésre 
nem használták. A hátoldalon, a képeslapok képeinek címadása szöveg-
ben tükrözi a képi segélykiáltást: Esküszünk! Tűrjük? Szegény hajléktalanok! 
SOS! Csak kitartás! Jöjjetek már! Balsors, akit régen tép... Nem! Nem! Soha! 
Mindezt angol, olasz, francia, német nyelven. 
A jelzett alkotók: Kardos Brunó, Tury Lajos, Körösfői Kriesch Aladár,  
Péczely Antal, Arkay Lidi, Wenzl Árpád, Rausch Ernő, Heibling Aranka, 
Krémer Amália, Jaszkó Béla, Wenczel Árpád, Udvardy Pál, Tábor János és 
Dankó Ödön
A virtuális kiállítás nem adhatja vissza az igazi kiállítások légkörét, a meg-
nyitója nem lehet közösségi élmény. A vetítést azonban többször is végig 
pergethetjük, új és újabb apróbb részletet felfedezve. Tegyük meg em-
lékezésképp! 
Köszönjük Daróczi Jánosnak, hogy gyűjteményét rendelkezésünkre bocsá-
totta. A virtuális kiállítás létrejöttét Huszár Antal Virág segítette.

Trianon 100
A virtuális kiállítás margójára

G. Furulyás Katalin
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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, ötleteik. 
A különféle művészeti ágakhoz vezető útjaikba pedig az olvasóink számára írt bemutatkozásaik 
által tekinthetünk be.

Művészbejáró 2.
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

BENEDEK Olga  porcelántervező iparművész
Most a járvány idején sok minden megvál-
tozott, az én életemben is. Van jó, és rossz 
oldala is a karanténnak. A jó, hogy több időt 
tölthetek a saját munkámmal és a családom-
mal.

Új porcelántárgyakat hozhatok létre, és  
korlátlan időmennyiséget lehet tölteni alko-
tással. A következő sorozatomban geomet- 
rikus formákat kombinálok figurális szob- 
rászati elemekkel, és ezek metszeteiből alakul 
ki a használati edény, csésze, tál. A szobrok 
megmintázása és összeillesztése nagyon sok 
időt igényel, a gipszforma készítés szintén.

A rossz az, hogy a kerámia workshopokat 
abba kellett hagynom és az emberek 
is eltűntek a foglalkozásokkal együtt. 

Hiányoznak a barátaim, 
a személyes kapcsolatok 
és a programok, amiket 
le kellett mondanom.

Középiskolába a Képző 
és Iparművészeti Szak-
középiskola kerámia 
szakára jártam, utána a 
Magyar Iparművészeti 
Főiskola (Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem) porcelán szakán diplomáztam 1984-ben. Diplomá-
mat a Hollóházi Porcelángyárban készítettem, ahova többször visszajár-
tam: alkotótáborokban profi körülmények között dolgozhattunk, a gyártás 
minden fázisában részt vettünk, és egyik készletemet gyártásba is vették. 
Dolgoztam még meghívásra Angliában, egy bone china (csontporcelán) 
üzemben, ahol egyik munkámat ikebana vázaként gyártani kezdték a Har-
rods számára.

Jelenleg saját műhelyemben dol-
gozom, de az igazi feltöltődést, 
felüdülést a csoportos alkotó-
munka jelenti, ahol a kollégákkal 
inspiráljuk egymást. Többek között 
voltam ösztöndíjjal Kanadában, itt- 
hon pedig a Kecskeméti Nemzet-
közi Kerámia Stúdióban és a Siklósi 
Alkotóházban. 1993-tól a DeForma 
csoporttal számos szakmai prog- 
ramban vettem részt, legutóbb, 
2019 nyarán a VI. Zsolnay Nemzet-
közi Kerámia Szimpóziumon dol-
goztunk együtt.

Az Olga műhelyébe folyó munkák-
ba a következő FB-oldalon keresztül 
kukkanthatunk be: https://www.fa-
cebook.com/CallaPorcelan/

GASZNER Ildikó  képzőművész
Mit tudnék még hozzátenni mindahhoz, 
amit mások már leírtak, megosztottak a 
karanténban töltött időről? Szerencsémre 
van egy olyan barátnőm, akihez hosszú 
évtizedek óta testvéri barátság fűz, akivel 
a karantén ideje alatt nap mint nap át-
tekintettük a híradásokat, statisztikákat, 
grafikonokat és megállapítottuk: életünk 
eddigi ritmusa az elkövetkező hetekben, 
hónapokban merőben eltérő lesz a meg-
szokottól.

Annyi bizonyos, hogy soha nem főztem még egységnyi idő alatt annyit, 
mint az elmúlt két hónapban. Persze ahogy általában mindenki, én is 
terveket szőttem arról, hogy ragyogni fog a lakásunk és díszkertté alakul az 
udvarunk. Nem sikerült maradéktalanul valóra váltani az elképzeléseimet, 
viszont – hála néhány váratlan megbízásnak – újra ecsetet vehettem a 
kezembe, festettem ajtókat és falakat, újítottam bútort és elkészült egy 
portré.
Tíz évig szabadúszóként alkottam itthon, számos önálló és csoportos 

kiállításon vettem részt. 
A faluban a mai napig 
látható az általam fes-
tett díszkút, a Száva utcai 
óvodában díszítettem 
mesékkel ajtókat, és  
részt vehettem a régi  
gyermekorvosi rendelő 
falfestésében is. Valahogy 
mindig úgy hozta az élet, 
hogy igény mutatkozott 
a képi világom tárgyakon 
– fadobozokon, egyedi 
grafikával készült társasjá-
tékokon – való megjelení-
tésére, az Öregiskolában 

ma is látható ennek egy 
nagyméretű példánya. 
Szívesen idézem fel, 
amikor festőművész 
barátaimmal megszer- 
veztük az egyik Nagy- 
kovácsi Művészeti Ta-
lálkozón az Aqua-partit a 
Békás-tavon, amire talán 
emlékeznek még azok, 
akik ott voltak. Később 
megalapítottuk a HATOK 
művészeti csoportot, 

amellyel igen izgalmas témákat dolgoztunk fel. Például a hét főbűn, a hét 
erény és a hét pecsét tematikáját, amelynek huszonnégy nagyméretű fest-
ményét a nagykovácsi közönség is megtekinthette az Öregiskolában.
Három éve díszletfestőként dolgozom különböző filmprodukciók-
ban. Ez egy sajátos technikákat igénylő munka, azt szeretem benne, 
hogy százszázalékos hitelességgel kell megvalósítani a látványt, min-
dig a film hangulatához hűen. Nagyon élveztem például a Dűne és 
a Witcher című filmekben végzett munkát, melynek során világhírű 
művészeket láthattam felvétel közben. Ez a tevékenység annyira 
leköt, hogy kevésbé marad időm a terveim megvalósítására, pe-
dig sok mindenen töröm a fejem. Nagyon szeretnék létrehoz- 
ni például egy  
olyan kiállítást, 
ahol a gyermek-
szobákba szánt de- 
korációimat mutat-
nám be.
Ezért már az is 
eszembe jutott, 
hogy nem árta- 
na a továbbiak- 
ban fizetett, vírus-
mentes karantén-
ban tölteni az időt.”
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PARÁZS zenekar (Perneczki Dániel)
Tavaly volt a zenekar 20 éves szülinapja, e kerek évfordulót a májusi 
nagykoncerttel ünnepeltük meg itt Nagykovácsiban. Ezen felbuzdulva 
az idei évnek nagy tervekkel, reményekkel vágtunk neki. Új kihívásokat, 
lehetőségeket kerestünk, hogy szeretett falunktól messzebb is megmu-
tathassuk magunkat. 
Március közepén aztán elég drasztikusan leállt az élet, így tettünk mi is a 
próbákkal. Mivel már tavaly novemberben elkezdtük a készülődést az idei 
évre, a setlist, a szám lista összeállt, amelybe régi és új számok is bekerül-
tek. Házi karanténstúdióba vonultunk. Nagy kihívás elé állított az új helyzet 
minket is, mind család, mind munka, mind zenélés, gyakorlás szempont- 
jából. Mindenki hazacuccolt, erősítő, gitár, dob és az otthoni stúdióban 
folytattuk a gyakorlást, természetesen mindenki akkor, amikor ideje és 

lehetősége volt rá. Más egyedül gyakorolni, zenélni, mint teljes zenekar-
ral. A zenekar csapatjáték és munka, kötéseket kitalálni, mi legyen, hogy 
legyen, ötletelünk, de ehhez mindenki kell, egyedül nem megy, nem jó.
Heten alkotjuk a zenekart, több mint 30 éve Nagykovácsiban élünk, 
éltünk, 15 éve együtt zenélünk, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, 
együtt nőttünk fel. Az alapokat a Nagykovácsi Zeneiskolában sajátítottuk 
el, nagyszerű tanároktól tanulhattuk a hangszerek csínját-bínját: Lorenz 
Dávid bácsitól a gitárhúrok harmonikus játékát; Barta Gábortól és Pusztai 
Feri bácsitól a tamok, cinek püfölését. Zányi Tamás bácsi pedig a szolfézs 
rejtelmeibe vezetett be minket. Felejthetetlen szép emlékek! Páran már a 
Zeneiskolában is együtt zenéltünk, a Lorenz Dávid által vezetett világhírű 
Viatoris együttesben, amivel Hollandiában is turnéztunk.
De vissza a Parázsra! Bennünket nem csak a zene szeretete tart össze, ha-
nem szinte minden: emlékek, család, koncertek, táborok, összejövetelek, 
sörözések, bulik, zenetáborok stb.
A zenekar, egy plusz az életünkben, méghozzá örömteli plusz.
Nem vagyunk profi zenészek, de mindenki a legjobb tudását teszi bele a 
próbákba, koncertekbe. Szeretetből, élvezetből alkotunk, a saját magunk 
és a közönségünk örömére tesszük mindezt.
Voltak emlékezetes fellépéseink, pl. a Pilinszky Kávéházban; a Ladik fesz-
tiválon Apostagon (szombat esti buli, éveken keresztül mi zártuk a fesz-
tivált); Lajosmizsén a szüreti mulatságban; szilveszteri bulik, lagzik és még 
sorolhatnánk.
A zenekarnak van ám egy másik arca is! Aktívan részt veszünk egyházi 
szertartásokon, szentmiséken, templomi esküvőkön. Örülünk az ilyen 
jellegű felkéréseknek is, így mi is emelhetjük mind a vasárnapi, mind az ifjú 
házasok nagy napjának ünnepét.
Egy szó, mint száz! Júniustól teljes erővel és létszámmal folytatjuk a 
próbákat, reményeink szerint augusztus közepén, a Nagykovácsi Bú- 
csúban személyes találkozunk majd! Mindenki készüljön, nagy mulatság 
lesz! Mi szóltunk!”
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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
Rendelő: 06-26-389-522
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábos 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
Rendelő: 06-26-389-522  (előjegyzésre is)
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 rendelés előtti időben 7-8 óráig az aznap reggel 
rendelő orvos is ellátja az orvosi ügyeletet,  

telefonos hívásra!
Dr. Kádár-Németh Krisztián június 15.–28. 

Dr. Koltay Angéla június 22.– július 05.
között szabadság miatt nem rendel.

Helyettesítés: az aznap rendelőorvosok a saját 
rendelési idejükben és saját rendelőjükben fogadják 

a szabadságon lévő orvos betegeit.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
június 5.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
június 12.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
június 19.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
június 26.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
július 3.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András

Pénteki napokon a két rendelés közötti időben  
12-15 óráig 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: 06-22/504-412; 
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

Újszülöttek
Április

Donát Ákos
Május

Zoé, Olivér, Eszter, Kristóf,  
Alina, Imola, Flóra

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Telefonok: 
06-30/ 520-0778 (Vereska Zsuzsa)
06-30/ 964-9616 (Szarvas Katalin)

Mentálhigiénés tanácsadás:
06-30/610-4275 (Móriczné Pribenszky Csilla)

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

kedd és csütörtök: 9-13 óra között
Családlátogatás, ügyintézés,  

környezettanulmány:
hétfő és szerda: 8-12 óra között

kedd és csütörtök: 12-16 óra között
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Kedves gyerekek, családok és varázslók!
Az elmúlt években ilyenkor már számoltuk a napokat és június első hétvégéjén 
nyitotta meg kapuit Nagykovácsiban a Varázskastély családi fesztivál. Idén is 
sokat dolgoztunk azért, hogy a legjobb fellépőket, játékokat és programokat 
hozzuk el nektek. 
Azonban a magyar kormány által hozott hivatalos döntés értelmében 2020. 
augusztus 15-ig nem tartható tömegrendezvény. Ezért fájó szívvel, de az idei 
Varázskastélyt nem nyithatjuk ki, és a jelenlegi bizonytalan helyzetben idén 
más, későbbi időpontban sem tudjuk a megszokott színes programkínálattal 
megrendezni.
A fesztivált mindig is ti tettétek különlegessé, varázsoltatok jó kedvet, 
boldogságot és örömet a Teleki-Tisza kastély parkjába és nagyon szomorúak 

vagyunk, hogy idén nyáron nem találkozhatunk.
Bármennyire is nehéz, úgy gondoljuk, hogy ez a döntés szolgálja legjobban  
a nagykovácsiak érdekét és vendégeink biztonságát.
Nagyon várjuk, hogy találkozzunk jövőre újra, hogy beinduljon a Mesevonat, 
életre keljen a Varázsszínpad, hangos ricsajjal teljen meg a rét, repüljünk a 
trambulinon, és rotyogjon a varázsfőzet a főzőversenyen.
Vigyázzatok magatokra és egymásra, legyen szép nyaratok!
a Varázskastély szervező csapata


