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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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2019. októberében, egy embert próbáló kampány után, 
megerősödve, tettre készen kezdtük meg az új ciklust. A már 
elnyert pályázatok alapján tudtuk, hogy mozgalmas évek 
előtt állunk. Megkezdtük a közbeszerzések előkészületeit, 
terveket pontosítottunk, aktualizáltunk, költségvetéseket 
készítettünk. Részben pályázati finanszírozással négy nagy- 
szabású beruházásra készülünk: Lenvirág Bölcsőde bővítése, 
kerékpárút építése Nagykovácsi Budapest között, Kossuth 
Lajos utca rekonstrukciója és új iskolaépület megvalósítása.  
A régi iskolaépület 8 tantermes bővítését sikerült egy 8+8 
tantermes, tornatermes új iskolaépület terveire változtat-
nunk. Ez a beruházás hosszú távra biztosítani fogja a színvo- 
nalas oktatási-nevelési körülményeket gyermekeinknek.

2019. decemberében, amikor az első híreket hallottuk a Kínában felbukkanó fertőzésről, még azt 
gondoltuk, országunktól távol marad ez a vírus. Azonban hamarosan nálunk is szinte az egész gaz-
daság leállását kellett megtapasztalnunk és komoly védekezésre kellett felkészülnünk.  Azonnali 
átcsoportosításokat hajtottunk végre, hogy Nagykovácsit felkészítsük a járványra. Helyi operatív 
törzset állítottunk fel, az intézményeket elláttuk védőeszközökkel, megszerveztük az idősek és 
veszélyeztetettek ellátását, fertőtlenítéseket végeztünk, követtük a központi utasításokat. Március 
közepén kihirdették a veszélyhelyzetet, leállt az ország, a folyamatok lelassultak. A hivatalba csak 
néhányan jártunk be napi szinten, a többségnek át kellett állnia az online munkavégzésre. Hamar 
belerázódtunk a virtuális megbeszélésekbe, tárgyalásokba, fokoztuk az e-ügyintézések számát, 
lehetőségét és megpróbáltunk minél több beruházást előkészíteni. Ennek eredményeként a ve- 
szélyhelyzet megszüntetése után gyorsan tudtuk elindítani a munkákat. 
Az elmúlt egy év elvégzett feladatai, eredményei:

•  kerékpárút közbeszerzésének kiírása, majd kiegészítő támogatás igénylése,
•  bölcsőde bővítés közbeszerzésének kiírása, majd kiegészítő támogatás igénylése,
•  elnyert iskolabővítés új épületre történő módosítása 8 + 8 tanterem + tornaterem,
•  kosárlabdapálya elkészítése a sportparkban, 
•  Kazal utcai járda megépítése a Virágos sétányig, 
•  körforgalom kialakítása a Bánya utca – Szeles utca – Kaszáló utca kereszteződésében,
•  Mogyoró utca aszfaltozása,
•  Mátra utca aszfaltozása,
•  Kálvária sétány – Hidegkúti út csomópont aszfaltozása,
•  Mecsek utca aszfaltozása – lakossággal közös projektben,
•  murvás és aszfaltos utak javítása teljes Nagykovácsi területén,
•  iskolai konténerek telepítése tanterembővítési céllal, 
•  iskolai sportsátor felújítása,
•  virágosítás Nagykovácsi közterületein,
•  ivókutak felújítása, illetve újak kihelyezése,
•  vízelvezető árkok rekonstrukciója,
•  új játszótéri eszközök telepítése,
•  ózongenerátorok beszerzése az orvosi rendelőknek,
•  vis maior pályázatok benyújtása (út- és árokjavítások), 
•  pályázat benyújtása járdaépítésre, 
•  klímastratégia kidolgozásának megkezdése, 
•  Erdőalja utca közvilágításának kiépítése,
•  Közbiztonsági központ befejezése,
•  kamerarendszer kiépítésének előkészületei,
•  közterületfelügyelet létszámának növelése,
•  a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetői pályázatának lebonyolítása, 
•  Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár új intézményvezetőjének kinevezése,
•  döntés levegőszennyezettség mérő szenzorok telepítéséről, 
•  védekezés, védőfelszerelések biztosítása, lakosok segítése a járvány idején.

Egy egyszerű felsorolásnak tűnik, de minden egyes sorának megvalósulását sok tárgyalás, utána-
járás, levélváltás, lobbizás, mérlegelés, költségelemzés és a hivatali dolgozók intenzív munkája 
előzte meg. 
Amint látható, a munka nem állt le a vírus első 
hulláma idején és nem áll meg a jelenlegi vírus- 
helyzetben sem, bár a megszokottól más meg- 
oldásokat követel tőlünk. Sok a feladat még 
előttünk, de nem tévesztjük szem elől az 
alapvető célt, hogy Nagykovácsi lakosai 
szeressenek itt élni, legyenek büszkék tel-
epülésünkre. Ezért mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy aki itt él, éljen jól, 
egészségben, biztonságban. Együtt si- 
kerülni fog!

A ciklus első éve
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
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

Papp István jegyző fogadóórája          Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/106 mellék e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester fogadóórája
minden hónap első hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon! 

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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Grégerné Papp Ildikó papp.ildiko@nagykovacsi.hu  104 mellék
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu  101 mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/106  mellék
Martinek Zsuzsa martinek.zsuzsa@nagykovacsi.hu  06-26-555-009/105 mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

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

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

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

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

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy október hónapban kiküldésre kerültek a 
fizetési felszólítások azon adózóknak, akik nem teljesítették határidőben 
az adók befizetését, magánszemélyeknek papír alapon, vállalkozóknak, 
gazdálkodó szervezeteknek elektronikus úton.
November hónapban megkezdődnek a behajtási eljárások, ezért ameny- 
nyiben a befizetéssel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kér-
jük minél hamarabb írásban jelezzék az ado@nagykovacsi.hu e-mail címre.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újra kezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók is, 
cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagykova- 
csi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre  
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú te- 
lefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogadjuk. 
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság 
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) 
meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.
Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont alapján, és a törvény végre-
hajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 
1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Abban az esetben, ha jogszabály egy nyilatkozat megtételére az elekt- 
ronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, a más módon (pl. papír alapon) 
benyújtott nyilatkozat hatálytalan, úgy minősül, mintha be sem nyújtotta 
volna.
Fentiekre tekintettel kérünk minden gazdálkodó szervezetet, hogy 
beadványaikat elektronikus úton juttassák el a Hivatalba.
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
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.

Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó 
– minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz be 
is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az 
Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó 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, idegenforgal-
mi 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

Önkormányzati hírek
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Önkormányzati hírek – Aktuális
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A Képviselő-testület októberben egy munkaterv szerinti ülést tartott.
Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és 
véleményezték az előterjesztéseket.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony szóbeli 
tájékoztatást adott aktuális kérdésekről. Tájékoztatott arról, hogy az 
áramkimaradást egy kidőlt fa okozta, és az ELMŰ tervezi a Solymár-
ról és Pilisszentivánról érkező légvezeték föld alá vitelét. Elmondta, 
hogy miként tervezi az Önkormányzat október 23-a megünneplését.  
A szabadtéri megemlékezések mellett videón keresztül láthatja-hallhatja 
a lakosság az ünnepi gondolatokat. Megemlékezett arról, hogy egy éve 
alakult meg a Képviselő-testület.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, az önkormányzati pályázatok és beruházások 
előre haladásáról.
A 9 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után igazgatási szünetről döntött. A rendelet szerint Karácsony és Újév 
között a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, de halaszthatatlan esetekre  
telefonügyeletet tart.

Módosult a Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító 
Okirata. Személyi változások mellett a jövőben lehetőség lesz telekom-
munikációs eszközök útján is kuratóriumi ülést tartani.
A gr. Tisza István Nemzeti Kör kezdeményezésére ügy döntöttek a 
képviselők, hogy javasolják a BKK-nak, hogy a 63-as busz Ady E. utcai 
megállóját nevezze át Teleki–Tisza-kastély megállóra.
Támogatja a Képviselő-testület, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakgim-
náziumnál gyalogátkelőhely létesüljön, a Remeteszőlősi Önkormányzat 
kezdeményezésére és a Magyar Közút finanszírozásában.
Zárt ülésen született döntés túlkerítés miatti per folytatásáról, valamint 
levegőszennyezettséget mérő szenzorok kihelyezéséről.
A rendeletek, határozatok, előterjesztések, valamint az ülések video-
felvételei és jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormány- 
zat nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. október 15-i üléséről

10 éve, november 3-án kísérték utolsó földi útjára Mannheimban Leyrer 
Mihályt, községünk 1946-ban Németországba telepített őslakosát, 
Nagykovácsi díszpolgárát. Hogy példamutató életére emlékezzünk 
és emlékeztessünk, közöljük a levelet, melyet a temetés alkalmából 
Kemenes Gábor plébános a Nagykovácsi  Egyházközség nevében 
küldött a Kelet-Mannheimi Egyházközségnek, ahol Leyrer Mihály 
diakónusként szolgált – hivatali munkája mellett, majd mint nyugdíjas. 
Kedves Gyászoló Hívek! Mi itt Nagykovácsiban, Leyrer Mihály 
szülőfalujában, szomorúan értesültünk testvéretek – testvérünk haláláról. 
A távolból csatlakozunk hozzátok, hogy mi is megköszönjük életét, 
imádkozzunk érte, szeretettel felidézzünk néhány emlékünket Róla, és 
kifejezzük együtt-érzésünket.  
Emlékezünk templomunkban tett szolgálataira, melyeket a kitelepítettek 
hazalátogatásaikor tartott ünnepi szentmiséken mély alázattal és 
áhítattal végzett, mint diakónus. Emlékezünk, milyen örömmel és 
készséggel ajánlotta fel segítségét, amikor a közösségünk a Mária-oszlop 
helyreállítására készült, és az oszlopról hiányzó szobor fényképe után 
kutatott. Felidézzük a hosszúra nyúló estét, amikor a háború előtti életükről 
és a kitelepítésről „mesélt”. Arról is, hogy a végső napon, miközben 
szekerekkel a solymári vasútállomás felé haladtak, hogy bezsúfolják 
őket a Németország felé irányított vagonokba, betért Máriaremetén a 
templomba, és beláthatatlan sorsát a legjobb kezekbe helyezte.
Nem felejthetjük, mily sokat tett társaival, Mandl Péterrel és Pitz Péterrel 
együtt, szülőfaluja templomáért. Mennyit érvelt, levelezett, békített, 
tűrt és fáradozott, hogy adakozásra buzdítsa a szülőfalujukból elűzött 
sorstársait az elhagyni kényszerült egykori templomuk megmentéséért. 
Mert a 70-es évek elején a templom tetőszerkezete valóban kritikus 
állapotban volt, beomlással fenyegetett. A kétkedőknek így érvelt:  
„...nekünk nem német vagy magyar Egyházunk, hanem közös, krisztusi 
Egyházunk van, akinek a feje Krisztus. A németországi, magyarországi, 
franciaországi stb. egyházak csak tagjai a krisztusi testnek, és ha az 
egyik tag szenved, a többi is együtt szenved vele, hívást kap arra, hogy 
segítséget nyújtson...” Istennek hála, fáradozása meghozta gyümölcsét: 
a Ti nagylelkűségeteknek köszönhetően templomunk megújulhatott, 
amiért így adott hálát: „Én rendkívül boldog vagyok, hogy egyesült 
erővel sikerült a nagykovácsi templomunkat az összeomlástól 
megóvni. Köszönöm a Jó Istennek, hogy meghallgatott bennünket, 
hogy megadta a szükséges kegyelmet, egészséget, erőt, a szükséges 
bizalmat, és hogy – mint hű kísérőnk – nem hagyott el bennünket 
a nem egyszerű úton.” 1996-ban pedig így írt: „Különleges élmény 
számomra, ha manapság a diákmisén tömve van a templom, és köztük 
sok-sok fiatal család, részben kis gyermekeikkel karjaikon hallgatják 
Isten szavát, az Úr Jézus örömteli üzenetét és követik az Úr meghívását 
az Ő szent vendégségéhez.”
Mi is hálát adunk Istennek fáradhatatlanul végzett szolgálataiért. 
Mindenért, amit családjáért, földieiért, a német és a magyar-német 

hívekért és értünk, mai kovácsiakért tett. Köszönet egész életéért. Mihály 
testvérünk halálával mindnyájunk előtt példaként álló földi élet érkezett 
végső céljához
A mai napon 13 órakor hálaadó és engesztelő szentmisén imádkozunk 
érte szülőfalujának templomában, ahol megkapta keresztség szentségét, 
járult első szentáldozáshoz és erősítette meg hitét a Szentlélek a bérmálás 
szentségében.

„A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és halgass figyelmesen
Könyörgésem hangos szavára!
Ha bűneinket Uram, felrovod, 
Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek,
ezért félve tisztelünk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem,
és bízom ígéretében.”

„AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI, URAM: SZENTEIDDEL 
MINDÖRÖKKÉ, MERT KEGYES VAGY.”
Nagykovácsiban, 2010. november 3-án
Szeretettel 
Kemenes Gábor plébános

Leyrer Mihály (1924 Nagykovácsi – 2010 Mannheim)

Greszl Ferenc egykori kovácsi plébános 25. papi jubileumán 
Mandl Péterrel, Sieber Andrással, Leyrer Mihállyal és Pitz Józseffel

Heidelberg-Lobenfeld 1951
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Immár harmadszor választották 
meg képviselőnek. 2019-ben milyen 
személyes motivációk ösztönözték 
arra, hogy ismét elvállalja ezt a 
pozíciót?
Alapban a közbiztonság-, a tűzoltás-, 
a mentés- és a laktanya fontossága. E 
mellett ebben a ciklusban sokkal több 
lehetőséget látok, mert olyanokkal 
dolgozhatok együtt, akik azonos 
elvek mentén döntenek. Motivál 
továbbá a Polgármester Asszony 
személye és a csapat összetétele is. 
Mit gondol erről a tisztségről, 
milyen embereknek szabad ezt 
elvállalnia?
Legfontosabb, hogy legyenek 
képesek összeegyeztetni a képviselői 

munkát a családjukkal, a barátaikkal, valamint a civil munkájukkal. 
Legyenek továbbá nyitottak és hitelesek, akarjanak és tudjanak segíteni 
azoknak, akik megkeresik őket. A hitelességet még egyszer ki kell emelnem, 
ne csak beszéljen róla, hanem csinálja is! Természetesen ide sorolhatom 
az alap kompetenciákat is, mint pl. a kitartás, a kompromisszumkészség 
és az is fontos, hogy a többi képviselő ötleteit el tudja fogadni. A testületi 
tagok sokféle emberek, azonos elvek mellett is különféle elvárásokat is 
képviselhetnek.
Milyen személyes erősségei vannak?
A feleségem szerint az emlékezőtehetség és a matek. Amennyiben 
egy ígéret, megállapodás valamikor, valahol elhangzott és senki sem 
emlékszik rá, én igen és ha számolni kell, én itt vagyok. A másik oldalam a 
gyakorlatiasság „menjünk és csináljuk”.
Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben?
Nem akarok senkire se hasonlítani, szeretek önmagam lenni. Nem tudok, 
nem akarok egy embert kiemelni, nekem a közösség fontos, tartozni 
valahova. Amikor Nagykovácsiba költöztünk már a 2. héten elmentem 
focizni, később floorball-t játszani. Néhány év leforgása alatt rengeteg 
barátra tettem szert, nem szeretek egyedül lenni, jó dolog tartozni 
valahova. 
Melyik a három legfontosabb célja, mint képviselő?
A hivatali épület, a fő utca és a megnyert pályázatok megvalósítása, 
valamint az átfogó vagyongazdálkodás. 
A fejlesztésekhez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja ezt a 
település előteremteni?
Ismét a vagyongazdálkodás a kulcsszó, ami a vagyontárgyak kon- 
vertálását jelenti. Páldául,  ha elkészülne egy új hivatal a mostani helyén 
vállalkozásokat és bérelhető üzleteket lehetne kialakítani, vagy piaci 
alapú önkormányzati bérlakásokat lehetne építeni. 
Ön nincs fenn a FB-kon, van ennek konkrét oka?
Nekem nincs erre időm. Sokkal fontosabb dolgokkal szeretek foglalkozni. 
Egyébként a FB sokszor negatív és szerintem nem is a valóságot tükrözi.  
A 2010-es választáson beleálltam a „képviselő válaszol” beszélgetésbe, 
ami egy nyitott fórum volt, és hihetetlen rossz élményt adott, mert 
minden sikerre azonnal kritika és támadás volt a válasz. Teszem a dolgom 
és a feladatokra koncentrálok.
Milyen módszereket lát az itt lakók megszólítására?
A személyes kapcsolatokban hiszek, a közös munka során épített 
nexusokban. Amikor kitakarítottuk a Békás tavat, vagy fát ültettünk, 
szemetet szedtünk, rendezvényeken vettünk részt, vagy egy balesetnél 
segítünk rögtön kiderült, hogy ki az, aki tényleg tesz a faluért. Nekem 
ezeknek az embereknek a véleménye számít, Ők azok, akikre hallgatok.
A 2020-as önkormányzatiság már nem ugyanaz, mint 2002-ben. Mi kell 
ma ahhoz, hogy egy Képviselő-testület népszerű legyen? 
Szerintem mindenki szereti, ha szeretik. Nagykovácsiban jelenleg 
áldott állapot van, a választóknak köszönhetően 8-1 arányú a testület 

összetétele. Azt gondolom egy ilyen lehetőségért bárki összetenné a 
kezét az országban, ha a képviselői munkája során nem a vitára, hanem a 
munkára tud koncentrálni. Sajnos a KT döntések nem mindig népszerűek, 
de igyekszünk igazságosak és konzekvensek lenni. Minden lakónak 
természetesen az ő ügye a legfontosabb, igyekszünk megoldásokat 
keresni, de előfordul, hogy nem népszerű döntést kell hoznunk. 
Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
szerephez, változott-e a kép önről?
Igyekszem az egyensúlyt megfelelően fenntartani. A család az első, de 
utána Nagykovácsi mindenek előtt. A barátokat viszont szívesen beszélem 
rá a közösségi munkára.

Ember a képviselő mögött Honti Zoltán

Mai világunkban az emberi élet időtartama jelentősen meghosszabbodott 
főként az elmúlt évszazad jobb és fejlettebb egészégügyi ellátásának 
köszönhetően.  Paradoxonnak tűnik azonban az a tény, hogy a hirtelen 
halál előfordulási gyakorisága tömeges méreteket öltött, amely évente 
26.000, tehát naponta közel 70 ember életét követeli, és vezeti a halálozási 
okok statisztikáját. Hazánkban, hasonlóan a nyugati világ országaihoz, 
a halálokok között első helyen álló szív-érrendszeri betegségek az évi 
összes halálozás több mint a felét teszik ki. A hirtelen halál 84%-a kardiális 
eredetű, tehát jogosan nevezik hirtelen szívhalálnak is. 
Ezen elszomorító adatok alapján napjainkban már az alapfokú újraélesztés 
a társadalom valamennyi felnőtt tagja számára alapvető kompetencia 
kellene legyen. Az újraélesztés sikere sok mindentől függ, de döntően az 
befolyásolja, hogy mennyire jól képzett az első ellátó! Minden segítség 
nélkül eltelt perccel 10%-kal csökken az életesély. 

Újraélesztés világnapja

Dr. Hadusfalvy-Sudár Soma mentőtiszt, október hónapban 
két emberéletet is megmentett Nagykovácsiban a szakszerű 
és gyors beavatkozásának köszönhetően.
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Kedves Nagykovácsiak!

Ahhoz szoktunk, hogy minden év október 23-án benépesül az iskola, 
gyerekek ünnepi műsora melengeti meg a szívünket, megtelik az 56-
os büszkeségpont eseményekkel, látogatókkal. Ma ez is másképp van, 
ahogyan annyi minden ebben a 2020-as esztendőben. A koronavírus az 
ünnepeinket is átírta, vagy legalábbis az ünneplés formáját. Mert nem 
írhatta át az október 23-i történéseket, nem írhatta át annak a napnak a 
történetét, amikor a magyar nép a szabadság nemzeteként született újjá. 
És nem formálhatja át azt a jó érzést, hogy Magyarország olyan világot 
teremtett, amelyben október 23-a emlékezete nemzeti ünnepünkké 
válhatott. 

Közösen nem ünnepelhetünk most, de a családi körben eltöltött nap 
alkalmat ad arra, hogy elmesélhessük gyermekeinknek, hogy 1990 
előtt ez a nap nemhogy piros betűs ünnep nem lehetett, de a hatalom 
megtorlásának tette ki magát mindenki, aki a szabadság nevében 
akart ünnepelni, emlékezni. Csak titokban lehetett emlékezni azokra, 
akik életüket adták nemzetünk méltóságáért, szabadságáért és 
függetlenségéért. Nagy szerencse, hogy vannak még, akik ma is velünk 
élnek az akkori idők tanúi közül. 1956 októbere szüleink és nagyszüleink 
forradalma volt. Nekik köszönhetjük, hogy a küzdelmekkel teli, de 
békés polgári átalakulás során közös erővel sikerült szabad és független 
országgá tenni hazánkat. 1956 magyarjainak szabadságszeretete nélkül a 
mai napon nem lenne mire emlékeznünk, nem lenne mit ünnepelnünk. 
Más lenne országunk, más lenne történelmünk, és a világ történelme is.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy szüleim korosztályának a hőseire emlékező 
ünnepen már hetedszer állhatok Önök elé, még ha idén a megszokottól 
eltérő formában is. Már két ciklusra bizalmat szavaztak nekem, és jól 
tudom, ez a bizalom kötelez. Tartozom azzal, hogy az egész közösséget 
szolgáljam, nem csak békeidőben, de járvány idején is. Magyarországon 
pontosan 100 éve nem volt világjárvány és valljuk be, azt gondoltuk, 
nem is érhet már el minket a spanyolnáthához hasonlatos ragály. De 
talán éppen ez a nem várt csapás lesz az, ami felráz minket és tudatosítja 
bennünk, hogy csak akkor lehetünk erősek, csak akkor szállhatunk szembe 
bármilyen sorscsapással, ha összefogunk, ha egységben, szeretetben 
tevékenykedünk, még ha éppen távolságot tartva kell is ezt tennünk. 
És ebben az összefogásban példát adnak nekünk ’56 hősei és a mi helyi 

hősünk, Schmidt Imre, akinek 
emlékére ez a Büszkeségpont is  
létrejött. Dr. Schmidt Imre elsőként 
demokratikusan megválasztott 
polgármester Nagykovácsiban. 
Ez a tárlat emléket állít forradalmi 
tevékenységének, a község de- 
mokratikus, jogszerű működése 
megőrzéséért tett erőfeszítésének, 
mementóként a forradalom le- 
verése utáni meghurcoltatásáért, 
az igazságtalan börtönévekért. 
És hátborzongatóak Imre bácsi 
30 évvel ezelőtt leírt sorai: „Ki-ki 
tegye a szívére a kezét, mit tett 
eddig községünkért, és annak mi 
volt az eredménye? A megbékélés 
híve vagyok. Ellenzem a község 
lakosainak bármilyen szempontból 
való mesterséges megosztását. 
Mindenkire szükség van, aki a 
községért tenni akar.”

Ma is példát mutatnak dr. Schmidt Imre 
gondolatai. Bízom benne, hogy Nagykovácsiban 
egyszer mindenki meghallja szavait, és 
rádöbben, hogy Nagykovácsi akkor lehet 
erős, ha a jövőért közösen tevékenykedünk: 
egységben, szeretetben. 

A szabadságért, a hazáért harcolni kell a 
háborúban és tenni kell a békés hétköznapokban 
is. A mai kornak is megvannak a maga 
kihívásai. Ma nem nemzeti szabadságunkért 
kell harcolnunk, hanem vírusokkal, láthatatlan 
ellenségekkel szemben kell megmutatnunk, 
hogy tudunk győzni. Közös célokkal, néha 
lemondással, aztán meg összefogással, egymás 
segítségével. Mindez nem könnyű, de ha 
fáradnánk, gondoljunk azokra, akik nemcsak 
tűrni, lemondani voltak képesek, hanem az 
életüket is adták a szent eszményért.

Kívánom, hogy 1956 szelleme és a hősök 
emlékezete adjon erőt és bölcsességet 
mindannyiunknak, hogy összefogással le tudjuk 
küzdeni a járványt, és közös munkával óvjuk és 
építsük tovább otthonunkat, Nagykovácsit. 

Október 23. Nemzeti ünnepünk
Kiszelné Mohos Katalin polgármester ünnepi beszéde a közösségi médiában



72020. november

Aktuális

Nagykovácsi főterén egy 95 éves, kalandos múltú I. világháborús 
emlékoszlop áll, mely a kommunista diktatúra alatt a szovjet 
„felszabadítók” emlékét őrizte, majd 1990-ben eredeti állapotában lett 
helyreállítva az eredetivel megegyezően gr. Tisza István mártírhalálára 
emlékeztetve, egyúttal kiegészítve a II. világháborúban Nagykovácsi 
elesett hőseinek nevével. Évről-évre október 31-én tisztelgünk előttük 
nem felejtve, hogy a legdrágábbat: életüket adták hazájukért!

Roheim-villa Budapest, XIV. Hermina út 45. 
Budapesten az 1918. október 31-re virradó éjszakán kitört a Károlyi Mihály 
és hívei által előkészített forradalom. Aznap reggel szokása szerint Tisza 
István korán kelt, hogy munkához láthasson. Mogorva, nyirkos idő volt: 
kellemetlen deres köd nehezedett Zugló kis kertjeinek egyikére, melyben 
Tisza is lakott. Nemsokára megérkezett hozzá unokahúga, Almássy 
Denise grófnő, ki a város egy jó darabján át gyalog jött, és megfigyelte 
a közhangulatot. Nem titkolta, hogy nagybátyja élete minden bizonnyal 
veszélyben forog. Könyörgött neki, hagyja el a fővárost, és meneküljön 
birtokára, vagy vidéki barátaihoz. 
Tisza megköszönte húgának gondoskodását, de nem engedett kérésének: 
„nem akarom magammal vinni a veszélyt senkinek a házába. Sohasem 
bujkáltam életemben, s úgy akarok meghalni, amint éltem!”
Ezek után felesége átadott neki egy levelet, melyben a szomszéd villában 
lakó egyik barátja figyelmezteti, hogy merénylet készül ellene, és hogy 
gondoskodjék megfelelő védelemről. 
„Az intézkedések már megtörténtek odafenn” - felelte a hívő kálvinista 
megnyugvásával. 
Ezután két levelet írt: egyet gróf Hadik miniszterelnöknek, egyet Budapest 
katonai parancsnokának. Mindkettőben szolgálatait ajánlotta fel a haza 
érdekében. 
Azután megvizsgálta pisztolyát, rendezgette irományait s néhányat 
elégetett közülük. Felesége könyörgött neki, ne égessen el semmi olyat, 
ami igazolhatná múltját, s esetleg életét is megmenthetné. „Ezek a levelek 
- mondotta - semmi hasznot sem hoznak már nekem, másokra nézve 
pedig igen kompromittálók.” Tűzbe vetette annak a levélnek a másolatát, 
melyet 1914. júliusában írt a császárhoz, hogy mérsékletre bírja, és tűzbe 
dobta ama hírhedt koronatanács jegyzőkönyvét is, mely igazolta, mily 
hiábavaló volt minden erőlködése, hogy a háború igazi előidézőit - 
Berchtholdot, Stürgkh-öt, Bilinskyt, Conradot és Krobatint - észre térítse.
Ebéd után, amit Magyarországon kettő körül szokás felszolgálni, a 
klubjába akart menni, ahogy mindennap, de felesége és Almássy grófnő 
kérésére azonban elállt ettől a szándékától. 

Időről időre egy-egy puskalövés hangja hallatszott be a villába. Tüntető 
csoportok gyalázó kiáltásai törték meg a csendet. A két asszony halálos 
aggodalommal várta Tisza mellett a bekövetkezendőket.  Az őszi 
esthomály már besompolygott a kertekbe, mikor öt óra körül Tisza inasa 
halotthalványan jelentette, hogy katonák erőszakkal betörtek a villába, és 
beszélni akarnak a gróffal. Ekkor Tisza mintegy búcsúképen megszorította 
szolgája kezét, és e szavakkal távozott: „Jól van, fiam, mindig hű szolgám 
voltál.” Revolverét kezébe fogta, s határozott léptekkel átment a szomszéd 
szalonba, honnan lépések, suttogó hangok és a parketthez verődő 
puskatusok zaja hallatszott be. Felesége és húga nyomon követték őt.
Három ember állott a hall közepén, három pedig a bejárat előtt; a többiek 
kint várakoztak az előszobában és a kertben. A csendőrök, kik a villa 
őrzésére voltak kirendelve, első felszólításra megadták volt magukat.
- Mit kívánnak tőlem, uraim? - kérdezte Tisza gróf a hall közepén állóktól.
- Ítélkezni jöttünk - mondotta az egyik, ki a banda vezérének látszott -, 
mert maga okozta a háborút. 
Egy másik folytatta:
- Maga az oka annak, hogy négy évig sínylődtem a lövészárokban, és 
hogy a feleségem ezalatt megcsalt!
A harmadik pedig, aki kegyelmes úrnak szólította őt, a fia halálát vetette 
szemére.
Tisza gróf így válaszolt:
- Fájlalom, mint maguk, az óriási katasztrófát mely reánk zúdult, de ha 
jobban volnának értesülve, nem engem vádolnának ennek előidézésével.
- Hazudik! És különben sem vitatkozunk fegyveres emberrel. Tegye le a 
pisztolyát!
- Szívesen - válaszolt Tisza -, de maguk meg tegyék le a puskáikat! 

- Dobja el előbb a revolverét!
Tisza egy pillanatig habozott, majd elképzelve 
ellenállása esetén a nőket sem kímélő rettenetes 
öldöklést, inkább engedett, s egy közelálló asztalra 
letette pisztolyát.
Az egyik gyilkos ekkor Tisza grófnéra mutatva, így 
szólt:
- Most pedig menjen ki az a kövér asszony, mert 
magának ütött az utolsó órája!
Erre mind a hárman egyszerre célba vették Tisza 
grófot, aki kirántva magát az asszonyok védő 
karjaiból, nekiugrott a támadóknak; de már későn. 
Három lövés dördült el, s ő azonnal összerogyott. 
Felesége és Almássy grófnő, ki szintén megsebesült, 
föléje hajoltak, és még hallották utolsó szavait.

- Tudtam! Ennek így kellett történnie. 
Pár pillanat múlva kilehelte lelkét.

Hőseink és mártírjaink
Korabeli írás nyomán lejegyezte:  
Janits Béla, Nagykovácsi gr. Tisza I. Nemzeti Kör

Gróf Tisza István az olasz fronton 1917-ben katonái között

Gr. Tisza István meggyilkolása, Tamássy Miklós festménye

A gr. Tisza István Nemzeti Kör kezdeményezésére 
ügy döntöttek a képviselők, hogy javasolják a BKK-
nak, hogy a 63-as busz Ady E. utcai megállóját 
nevezze át Teleki–Tisza-kastély megállóra.
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Idén hagyományainktól eltérően ünnepeltük október 1-jén a 
Zene Világnapját. Sajnos, elmaradt a szabadtéri közös éneklés, 
amikor több százan tudtunk együtt lenni. Az iskolarádión 
keresztül azonban minden tanulóhoz eljutott az 5.a 
osztályosok műsora. Palai Panna és Kovács Marcell felolvasták 
a világnap történetét. Bennó Sára és Szabó Erzsébet egy-egy 
szép magyar népdalt énekelt. Petheő Sára fuvolán játszott 
klasszikus dallamokat. Örömmel hallgattuk műsorukat! 
Reméljük, hogy jövőre ismét együtt énekelhet az egész iskola!

A Zene Világnapján
Tábi Gyöngyike, ének-zenetanár

Idén az aradi vértanúkra való megemlékezésünk 
is másképp történt, mint megszoktuk. A 
hagyományos október 6-ai iskolai ünnepélyt 
a vírushelyzet miatt nem tarthattuk meg, 
ám az iskolarádión keresztül megható 
megemlékezést, egy „mini, kétszereplős 
hangjátékot” hallgathattak a gyerekek, a 
tanárok és a tanítók. A műsor után a diákok 
ünneplő ruhában, osztályonként elhelyezték 
az aulában lévő emlékhelyen az otthonról 
hozott virágaikat. Így valóban méltóképpen 
emlékezhettünk meg a nemzet gyásznapján a 
tizenhárom vértanúról.
Köszönjük a műsor szervezését, rendezését 
Smetana Erika tanárnőnek és a szereplést 
Harangozó Lilla 8.a osztályos tanulónak! 
Köszönjük a szép díszletet Dutkainé Bödő 
Gabriella rajztanárnőnek! Köszönjük a 
hangfelvétel elkészítését Görgényi Gábornak, az 
Öregiskola munkatársának; Csernus Gergőnek 
az iskola informatikus munkatársának és Dér 
Viktóriának, az alsós intézményvezető-helyettes 
asszonynak! 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A Zene Világnapja alkalmából a Nagykovácsi Művészeti Iskola népi hangszeres tanárai bemutatót tartottak  
iskolánk diákjainak. A tanulók megismerkedhettek a népi hegedűvel, a kobozzal, a furulyával, a tekerővel és a citerával. 

Köszönjük a szervezést Huszárné Czene Zsuzsannának!



92020. november

Nagykovácsi Általános Iskola

Márai Sándor: Mennyből az angyal (részlet)
Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény lángol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Iskolai ünnepély
Hogyan ünnepelhet egy iskola akkor, amikor 
nem lehetséges az „együtt”? Hiszen a járvány 
miatt nem rendezhetünk hagyományos 
megemlékezést, az osztályok nem 
érintkezhetnek, szülőket, külsős vendégeket 
nem hívhatunk meg. 
A március 15-i műsorhoz hasonlóan, filmet 
forgattunk! Tavasszal az akkori 5.c, októberben 
pedig a 6.a osztály tanulóiból lettek főszereplők, 
statiszták, versmondók, forradalmárok. 

Sokat beszélgettünk ’56-ról, heteken át 
próbáltunk, végül a filmet az Öregiskolában 
vettük fel. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, 
akik a forgatási napon megmutatták, milyen 
kitartóan tudnak dolgozni. Külön kiemelem 
Borók Mártont, akinek nagyon sok szövege 
volt, és értő tisztelettel, átérzéssel alakította a 
pesti srác szerepét; a szavalókat, akik a verseket 
szavanként értelmezve, mély átéléssel adták 
elő. Köszönöm az összes szereplőnek, hogy saját 
ötleteik, kellékeik által közösen alakíthattuk a 
filmet.
Felkészítő tanárok Dutkainé Bödő Gabriella és 
én voltunk, Csernus Gergő felelt a felvételért, 
vágásért és kreatív utómunkálatokért, Kakukné 
Lehreich Emília írta a szövegkönyvet, Görgényi 
Gábor biztosította a helyszínt az Öregiskolában.
Ugyan az osztályok külön termekben nézték 

meg a filmet, a visszajelzések szerint így is 
megszületett az ünnepi légkör, az „együtt” 
élménye. Sok osztályban a vetítés után a 
gyerekek megnyíltak, történeteket meséltek 
egymásnak a családjuk ’56-os emlékkincséből. 
A film megtekinthető az iskola honlapján és 
Facebook oldalán.

Hova tűnt a sok virág – egy szelíd, mégis 
harcos dal a háborúról és az oktalan halálról, 
amit sok országban és sok nyelven elénekeltek 
a XX. század során.
Hova tűnt a sok virág, mely ott nyílt a réten,
Hova tűnt a sok virág, vélük mi lett?
Hova tűnt a sok virág, lányok téptek bokrétát...
Ó, mondd, ki érti ezt, ó, mondd, ki érti ezt?
Hova tűnt a sok leány, bokréták a kézben,
Hova tűnt a sok leány, vélük mi lett?
Hova tűnt a sok leány, gyűrűt váltott mindahány...
Ó, mondd, ki érti ezt, ó, mondd, ki érti ezt?
Hova tűnt a férfinép, ujján új a gyűrű még,
Hova tűnt a férfinép, vélük mi lett?
Hova tűnt a férfinép, indulóra büszkén lép...
Ó, mondd, ki érti ezt, ó, mondd, ki érti ezt?
Hova tűnt a sok vitéz, ki oly büszkén lépdelt,
Hova tűnt a sok vitéz, vélük mi lett?
Hova tűnt a sok vitéz, minden ház egy sírra néz...
Ó, mondd, ki érti ezt, ó, mondd, ki érti ezt?
Hova tűnt sok néma sír, házak közt a mélyben,
Hova tűnt sok néma sír, vélük mi lett?
Hova tűnt sok néma sír, nyílik már a gólyahír...
Ó, mondd, ki érti ezt, ó, mondd, ki érti ezt?

Megemlékezés az 1956-os forradalomról  
és szabadságharcról 
Östör Katalin

Diákjaink ebben a tanévben is részt vettek a 
hagyományszerűen október elején rendezett 
matematikaversenyen. A fő szempont 
egészségünk védelme volt, így iskolai szinten 
rendeztük a versenyt a felső tagozatosoknak. 
A feladatsor tíz tesztkérdést és egy kidolgozós 
feladatot tartalmazott.
A matematikaversenyeket évtizedek óta 
a Környezet a gyermekekért alapítvány 
támogatja. Mivel az idén nevezési díj 
nem volt, hisz a versenyt mi rendeztük, az 
alapítvány ajándékokkal kedveskedett a 
legtehetségesebbeknek, aminek a gyerekek 
nagyon örültek.  Az ötödik, a hatodik és a 

hetedik évfolyamon az első helyezettek egy-
egy többfunkciós számológépet kaptak, a 
2. és 3. helyezettek és a nyolcadik évfolyam 
legjobbja logikai játékot kapott. Köszönjük az 
alapítvány támogatását!
Eredmények: 5. évfolyam

3. helyezett: Pitz Máté 5.b
2. helyezett: Mátyás Bence 5.a
1. helyezett: Győrffy Csanád 5.a

6. évfolyam:
3. helyezett: Östör Bálint 6.a
2. helyezett. Bielik- Jászai Zsombor 6.a
1. helyezett. Mahler Benedek 6.a

7. évfolyam
3. helyezett: Márta Szilárd 7.b
2. helyezett: Erdős Kata Édua 7.b
1. helyezett: Sebők Zsófia 7.b

8. évfolyam
3. helyezett. Takács-Bajay Bogumil 8.c
2. helyezett: Kaszás Zsigmond 8.b
1. helyezett. Vajay Nóra 8.c

Gratulálunk Nekik és természetesen minden 
indulónak!
Felkészítő tanárok: Smetana Erika, Kőszegi-
Kovács Noémi, Eperjesi Tamás és Zsohovszky 
Edit

Bolyai matematikaverseny kicsit másképp 
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1859. szeptember 30-án született Benedek Elek, a „nagy mesemondó”, aki 
nemcsak írta, de gyűjtötte is a meséket. 
A magyar népmese napját 2005. óta szeptember 30-án ünnepeljük 
országszerte. Iskolánkban hagyomány, hogy ezen a napon meglátogatjuk 
az óvodásokat és megörvendeztetjük a piciket egy-egy szépen elmondott, 
felolvasott mesével. Idén sajnos erre nem kerülhetett sor. Az osztályokban 
most egymásnak olvastak fel a gyerekek kedves mesekönyveikből, 
mutatták meg egymásnak a nagyszülőktől kapott, féltve őrzött régi 
mesekönyveket.

Több osztály elsétált az Öregiskolába, Elek apó kútjához, s a diófa alatt 
ülve hallgatták meg kedves meséiket vagy álltak meg tisztelegve az író 
emlékköve előtt.
A magyar mesevilág páratlan az egész világon. Gazdagsága, sokszínűsége 
egyedülálló. Ne csak ezen a napon, hanem az év minden napján olvassuk 
a népmeséket!
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Vegyük 
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől 
kapott élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 
2005-ös felhívásából)

A magyar népmese napja
Veres Ildikó tanító

Immár jónéhány éve része a németóráknak, hogy a negyedik vagy ötödik 
évfolyamon a tankönyvünkben szereplő kis színdarabot a gyerekek 
megtanulják és előadják a szülőknek, osztálytársaknak, tanítóknak. Ebben 
a tanévben sem akartam megfosztani a gyerekeket a játék örömétől, ezért 
videóra vettük a jeleneteket és azt küldjük haza a szülőknek, tesszük fel  
az iskola honlapjára.
Már a távoktatás alatt ismerkedtek a gyerekek a tankönyv lapjain a 
színdarab részleteivel és szeptemberben el tudtuk kezdeni az osztályterem 

falai közt begyakorolni a szerepeket. A negyedik évfolyamon 15 diák 
tanul a németcsoportban, ezért két szereposztásban oldottuk meg, hogy 
mindenki részt tudjon venni az előadásban.
Ebben a korosztályban még él a természetükből fakadó őszinte szereplési 
vágy, és pedagógia szempontból sem lehet jobb „feladatot” adni, mint 
egy a korukhoz illő, izgalmas előadás szövegét megtanulni. Hab a tortán, 
hogy zenei betétekkel kötöttük össze a szöveges jeleneteket.
A szorgalmas előkészületek megértek minden fáradtságot, és a jó jegyek 
mellett a legnagyobb haszon a kívülről megtanult, sokszor bonyolult 
szövegek memorizálása, ami még sokáig a fülükben fog csengeni 
diákjaimnak.

Der König und das Gespenst
A király és a szellem
Mészáros Ildikó némettanár

Tájékoztató szülői értekezlet a továbbtanulásról
Október 19-én és 20-án tartottuk meg iskolánkban a 8. osztályos szülők részére a továbbtanulásról szóló tájékoztatót. 

A járványhelyzet miatt erre csak online formában volt lehetőség. Diákok, szülők és tanárok nagy közös feladata  
az iskolaválasztás, hiszen meghatározó gyermekeink életében, melyik középiskolában folytatják tanulmányaikat.  

A tájékoztatón elhangzott, hogy mit kell tudni a jelentkezés menetéről, a felvételi eljárásról és a felvételi elbírálásáról. 
Ebben a tanévben a központi írásbeli felvételi megírásának ideje 2021. január 23.  
A középfokú iskolákba való jelentkezési lapokat február 19-éig kell postára adni.  

Az eredményeket legkésőbb április 30-án fogják megtudni. 
Izgalmas, intenzív időszak ez nyolcadikosaink életében. Sok sikert kívánok mindannyiójuknak!

Hanula Krisztina
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
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Önkormányzatunk évekkel ezelőtt csatlakozott a
„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!”

programhoz, amit ebben az évben is meghirdetünk.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által elindított kezdeményezés célja, 
hogy az adott településen annyi Magyarországon őshonos facsemete 
kerüljön elültetésre, ahány gyermek abban az évben megszületett. A 
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által idén tavaszra tervezett facsemete 
kiemelés a járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt, a programot 
pedig átszervezték, és annak koordinálása elkerült az erdészettől, a 
továbbiakban felelős koordinátor személye és tervei pedig még nem 
ismertek számunkra. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata azonban 
fontosnak tartja, hogy a napjainkra hagyománnyá vált „facsemete ültetés” 
gyakorlata ne szakadjon meg, így a facsemeték beszerzését más forrásból 
biztosítja az ültetésekhez.
Az ültetésre már korábban jelentkezett családok regisztrációja 
változatlanul érvényben van, de várjuk azoknak a családoknak a 
jelentkezését is, akiknek gyermeke az idei évben született, és vállalják 
az elültetett fák későbbi gondozását.
Az önkormányzat tervezi egy honos, lombos fajokból álló, természetközeli 
állapotú, természetvédelmi oltalom alatt álló „liget” kialakítását, ezáltal 
teret adva a gyermekek facsemetéinek, azonban ennek ingatlanjogi 
lehetősége egy 2021-ben hatályba lépő jogszabályi rendelkezés alapján, 
előre láthatóan legkorábban jövő tavasszal lesz adott.

A korábbi évek tapasztalatai alapján továbbra is igyekszünk lehetővé 
tenni, hogy a facsemeték a családokhoz közel, akár a lakóingatlan előtti 
közterületen kerülhessenek elültetésre, így kérjük, hogy aki nem kíván 
jövő évig várni a tervezett „ligetben” történő ültetésre, és élni szeretne 
az otthonhoz közeli, még az idén ősszel történő ültetés lehetőségével, 
az írásban jelezze, hogy a kívánt helyszínt megvizsgálhassuk az ültetés 
lehetősége szempontjából.
Ugyancsak várjuk azon szülők jelentkezését is, akik a korábbi évek során 
már részt vettek a programban, azonban időközben gyermekük fája vagy 
névtáblája kiszáradt vagy eltűnt, így azok pótlását szeretnék igényelni.
Jelentkezni írásban lehet az alábbi e-mail címen: muszak@nagykovacsi.
hu (A jelentkezés során kérjük, hogy a gyermek nevét és születési idejét is 
jelezzék, a névtáblák elkészítéséhez.)
Azon családok jelentkezését, akik az otthonukhoz közeli egyedi 
helyszínen, még az idén ősszel szeretnék elültetni a facsemetét 2020. 
november 16-ig várjuk.
Azon családok jelentkezését pedig, akik a tervezett „ligetben” 
szeretnék elültetni gyermekük részére a facsemetét, 2020. december 
31-ig várjuk.

Az idei, egyedi helyszíneken történő ültetésekhez a facsemeték 
kiosztásának tervezett ideje 2020. november 20-án, kora délután 
esedékes. A pontos időpontról és az esemény további részleteiről 
e-mailben értesítjük az érintett Szülőket.

Kedves Szülők!

Az utóbbi hónapokban sokszor előfordultak pillanatnyi áramszünetek, 
de október14-én ez már hajnaltól egészen 10 óráig tartott, ami után 
sokan feltették a kérdést, vajon mit lehet tenni egy üzembiztos hálózat 
fenntartása érdekében.
Minden ilyen esetben az Önkormányzat azonnal felveszi a kapcsolatot 
a szolgáltatóval, akik próbálják mielőbb megoldani a problémát. Tartós 
áramszünet esetén gondoskodni kell a Zsíroshegyi tározó átemelőinek 
folyamatos működéséről is, ezért az ELMŰ mellett az Önkormányzat is 
azonnali jelzést küld a DMRV felé az áramszünet észlelésekor. Ez a probléma 
elhárítási oldala. Azonban fontos minden ingatlantulajdonosnak tudni, 
hogy ők is sokat tehetnek az ilyen jellegű hibák megelőzése érdekében. 
A kertek és utcafrontok gondozásakor kevesen gondolnak arra, hogy 
megmetsszék azoknak a fáknak az ágait vagy szükség szerint kivágják 
azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek 
közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban 
megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, 
amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és 
balesetveszélyt is jelentenek. 
A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor 
telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy 
növényzet esetében - középfeszültségű hálózat esetén 2,5 méternél, 
kisfeszültségű hálózat esetén 1 méternél jobban - nem közelíti meg az 
áramvezetőt. Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék 
ültetésekor odafigyelni.
Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség 
azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, 
megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz 
súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek 
a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, 
terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és 
elszakíthatják azt.
Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak 
néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és 
a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő 
egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a 
faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és 
balesetveszélyt is előidézhetnek.

Ha az ingatlantulajdonos nem végzi el a szükséges metszéseket, akkor 
az ELMÜ alvállalkozója a meghatározott műszaki előírások alapján, az 
élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végzi el a munkálatokat és 
nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok 
érvényesülnek. Ilyenkor történnek a csonkolások, amik erősen 
veszélyeztetik a fák állapotát és elcsúfítják a látképet.
Nagykovácsi a Budai-hegység ölelésében fekszik, ezért a középfeszültségű 
elektromos hálózat a védett erdőkön keresztül jut el településünkre. 
Tavasszal az erdészettel együttműködve megtisztították ezt a nyiladékot, 
azonban a biztonsági övezeten kívülről a hálózatra dőlő fák okozta 
üzemzavarok nem szüntethetők meg teljes mértékben.  
Az üzembiztonság javítása érdekében a közeljövőben közös bejáráson 
határozzuk meg a hálózatot veszélyeztető fákat és a szükséges 
beavatkozásokat. Emellett 2022-ben az Antónia-árkon áthaladó 
szabadvezetékes hálózatot, földkábeles hálózatra építik át, amelynek 
következtében nő a hálózat üzembiztonsága, nem lesz kitéve a környezeti 
hatásoknak.
Amennyiben az elmúlt időszak áramkimaradásai miatt meghibásodás 
lépett fel háztartási gépekben, úgy a kárigényt a biztosító felé kell 
bejelenteni. A biztosítók vagy közvetlenül a ELMŰ-től vagy a fogyasztótól 
kérik az igazolást az áramkimaradás tényéről. Ezt az igazolást az alábbi 
elérhetőségeken lehet kérni a szolgáltatótól: elmu@elmu.hu vagy ELMŰ 
Hálózati Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd utca 5-7.
A beérkező kárigényeket egyesével bírálják el, és a kérelmezőket levélben 
értesítik.
Felelős kerttervezéssel és fáink folyamatos metszésével segítsük az 
üzembiztos hálózat megvalósulását.
Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú 
díszfafajták - amelyek a településkép szempontjából is javasolhatók – az 
alábbiak: 

•  Acer campestre "Nana" - gömbkoronájú mezei juhar
•  Acer platanoides "Globosum" – gömbjuhar
•  Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" - pirosvirágú galagonya
•  Fraxinus excelsior "Nana" – gömbkőris
•  Fraxinus ornus "Mecsek" - mecseki virágos kőris
•  Tilia tomentosa "Bori" - kiskoronájú ezüst hárs
•  Tilia tomentosa "Teri" - kiskoronájú ezüst hárs

Sorozatos áramkimaradások településünkön – 
okok, teendők, fejlesztési tervek
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

Sajtóközlemény
Szakmai konferencia Nagykovácsi klímastratégiájáról

2020/10/20

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata 7,42 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú, „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának 
kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című projektjét. A projekt keretében 
már megkezdődött a klímastratégia szakértői változatának kidolgozása, amelynek alapját képező 
helyzetértékelést és a stratégiai célokat szakértők mutatták be az érdeklődő lakosok, valamint a civil 
szervezetek és az intézmények képviselői számára. A konferencián élénk eszmecsere alakult ki a 
szakértők és a részvevők között, sok konkrét javaslattal, ötlettel és észrevétellel segítve a további 
szakmai munkát. A konferencia második felében workshop jelleggel folytatódott a rendezvény, 
amelynek során a résztvevők javaslatokat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy a település hogyan 
tud alkalmazkodni a klímaváltozás hatásaihoz. Emellett foglalkoztak a lakossági szemléletformálás 
lehetséges eszközeivel is.

A konferencián felmerült javaslatokat a szakértők, az Önkormányzat szakembereivel együttműködve 
illesztik be a stratégiai dokumentum tervezetébe. Ezt követően válik majd nyilvánossá a klímastratégia, 
amely az Önkormányzat honlapján bárki számára olvasható lesz. A projekt ún. társadalmasítási 
fázisában pedig minden érdeklődőnek módja nyílik véleménye kifejtésére, javaslatok és észrevételek 
eljuttatására.

A szakmai konferencián Kiszelné Mohos Katalin polgármester kiemelte: „...rendkívül fontos, hogy 
a nagyközség életét, fejlesztési törekvéseit hosszú távon meghatározó klímastratégia dokumentum 
hiteles és releváns problémákra adjon szakmai válaszokat, valamint, hogy az abban foglaltakat a lehető 
legszélesebb körben megismerje a lakosság. A szakértői csapat és az Önkormányzat projektben részt 
vevő munkatársai is éppen ezért mindent elkövetnek, hogy e projekt révén erősödjön Nagykovácsiban 
a klímatudatos gondolkodás, életmód és minél hatékonyabban épüljön be a mindennapi rutinba a 
klímavédelem gondolata.”

Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, alpolgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy „bár a járványhelyzet 
komoly kihívások elé állítja a projekt megvalósítóit, reméli, hogy a községi rendezvényekre, iskolákba 
és óvodákba tervezett, ún. szemléletformáló akciók segíteni fogják a polgármester által említett 
klímatudatos gondolkodás erősödését a településen”.

A projektről további információkat a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
titkarsag@nagykovacsi.hu 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.
www.nagykovacsi.hu
KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 projekt

A nagyközség klímastratégiája kidolgozásának folyamatát és szakmai szempontjait mutatták be a megbízott környezet- 
védelmi szakértők a helyi intézmények képviselői és civilek részvételével megtartott szakmai konferencián, 2020. október 
20-án, az Öregiskola Közösségi Házban. A helyzetértékelést és a stratégiai célok ismertetését követően a résztvevők 
mondták el véleményüket, adtak újabb ötleteket és tettek javaslatokat a további szakmai munkához. 
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Az Európai Unió, a Magyar Kormány és Nagykovácsi Önkormányzata 
támogatásával készülő helyi klímastratégia szerzői kihangsúlyozták, 
hogy dokumentum rögzíti a természeti és épített környezetünk 
értékeit, célokat határoz meg a következő évtizedekre, és erőforrások 
hozzárendelését javasolja a megvalósuláshoz. Határozott cél továbbá, 
hogy alapdokumentum segítse a fenntarthatóságot és részévé váljon az 
itt élők hétköznapjainak.
Több, mint 50 résztvevő közös gondolkodásának eredményeként az 
alkotó csapat speciális és többlet információkkal lett gazdagabb, amelyet 
beépíthetnek a „végleges”, társadalmasításra alkalmas változatba. A 
háromórás rendezvényen az Önkormányzat dolgozói, Nagykovácsi 
intézményeinek és a helyi civil szervezetek, többek között a Készenléti 
szolgálat, a Szépkovácsi-, a Természetvédő-, és a Virágospark Egyesület 
képviselői mondhatták el javaslataikat és kiegészítéseiket, majd a 
találkozó második felében zajló workshop-on a klímaváltozáshoz 
illeszkedő jó gyakorlatok számbavétele mellett a helyi szemléletformálás 
és adaptálás lehetőségeit elemezték. Köszönjük a résztvevőknek, hogy 
az egészségügyi veszélyhelyzet ellenére is személyesen megjelentek 
és gondolataikkal, ötleteikkel hozzájárultak a közös munkához, amely 
stratégiai jelentőségű a település élhetőségét tekintve.

Klímastratégia konferencia Nagykovácsiban

Október közepén a Kazal utcai járdaépítés keretében felállításra került egy 
a sétálók, gyaloglók kényelmét szolgáló pad. A terecske tereprendezési 
és térkövezési munkálatait a kivitelező cég munkatársai végezték a 
járdaépítéssel együtt, a téren elhelyezésre került pad pedig a Szépkovácsi 
Közösségfejlesztő és Faluszépítő Egyesület adománya a nagykovácsiak 
számára. 
A szép, parkosított környezet pedig az ott lakók keze munkáját dicséri, 
amit ezúton is köszönünk.

Reméljük sok szép pillanat kötődik majd a padhoz, hasznos lesz, és 
közösen vigyázunk rá.

Oázis a Kazal utcában

Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester

Temetői emlékező hely a Nagykovácsi temetőben
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Sebestyén domb, Nárcisz mező.
Kis kerek napsárga fatábla jelzi Nagykovácsiban 
azt a helyet, ahol minden évben igyekszünk 
továbbadni a felnövő generációnak azt a tudást, 
mit jelent segítséget adni a legnehezebb 
helyzetben annak. aki rászorul betegsége miatt, 
olykor már a halálhoz közelítve. 
Számolgattam, hány éve is már, hogy a 
legnagyobb óvodásokkal kimegyünk a 
Sebestyén kápolna mellé, hogy ősszel 
elültessük a kis virághagymákat, tavasszal 
pedig megsimogassuk a szélben ringó sárga 
szirmokat. Nos, nem emlékeztem az első 
alkalomra. Csak arra, hogy Szomolányi Attilával 
és Karczewicz Ágival tervezgettük, hogyan 
lehetne közel hozni az elmúlást a legkisebbek 
világához. 

Mi, a mesét választottuk, a játékot, a dalokat 
és az érzelmeket. Gyerekeket ezzel lehet 
megszólítani és oly távoli, nehéz témákról is 
beszélgetni velük, mint a betegség és a halál. 
Idei mesénk arról szólt, vajon hol nyílik a 
legtöbb nárcisz? A mese nyelvén értették 
meg a gyerekek, hogy a beteg embernek van 
a leginkább szüksége törődésre, szeretetre, 

társra a hosszú út előtt. Megértették, milyen 
sokat jelent valakinek csak annyi, ott vagyunk 
mellette, ott vagyunk vele, elkísérjük őt.
Az 5-6-7 éves gyerekek már kezdik érteni: „az 
ember keze arra való, hogy kezet nyújtson 
másoknak”.
Tanítsuk őket erre, hogy a jövőjük, a jövőnk 
értékekről szólhasson. Ha ehhez csak egy 
kis nárcisz virág és egy mese kell, akkor mi 
megadjuk nekik.

Ahol a legtöbb nárcisz nyílik
Szabó Orsolya, intézményvezető

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Száva utcai 
tagóvodájának kertjének ökobarát jellegének 
erősitésére és a gyermekek mindennapjainak, 
a szabadban töltött perceiknek varázslatosabbá 
tételére 2019. februárjában egy óvónőkből és 
szülőkből álló akció csoportot hoztunk létre.
Az elmúlt másfél évben sikerült az 
udvart, növényeket és meglévő játékokat 
geodéta szülőkkel teljesen bemérnünk; 
egy koncepciótervet elkészítenünk a 
megvalósulható kertre tájépítész szülő 
segítségével. Az óvoda udvar funkcionális 
igényeit, melyekkel a gyermekek képességeinek 
fejlesztése teljesebbé tehető, az óvónők 
szedték össze és lett beépítve a tervekbe. Eddig 
sikerült egy új teraszt építeni (58 m2) – mely a 
meglévő óvoda épület értékét is emelte; új 
nagyobb homokozót elkészíteni, külső kerti 
falat lefesteni, magaságyásokat és veteményest 
létrehozni.  Ennek anyagi és személyi erőforrásait 
a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 

és a szülők csoportja 
biztosította.
Idén szeretnénk to- 
vább haladni a 
célkitűzéseinkkel, így 
2020 október 18-án 
pályáztunk a Tesco „Ön 
választ, mi segítünk” 
program 8. fordulójára. 
Terveink között szerepel: 
gyepszőnyeg lerakása az 
udvarban, ütéscsillapító 
mulcs réteg elhelyezése 
a meglévő kötélpálya 
alá, kerti út / lépegető 
kialakítása, fűzfa ala- 
gút és kunyhó 
telepítése, közel 100 
m2-en változatos fes- 
tett mozgásos játékok 
elkészítése helyi 
művészek által. 
Szeretnénk ha terveink 2021 első felében 
teljesen megvalósulhatnának, reméljük 

pályázatunk tovább jut az első körös értékelőn 
és Tesco vásárlói megszavaztatásra fog 
tudni kerülni, ahol számítunk Községünk 
szavazóerejére is.

Száva utcai ovi
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Évek óta mesélünk a Mihály napi szokásokról 
a gyerekeknek! Mit csinálnak a pásztorok, 
juhászok, gulyások. Mi történik az állatokkal, 
milyen egy vásár, mi mindent árulnak az 
emberek, na és persze miről is adnak ilyenkor 
számot!
A gyerekek nagy részének vannak még emlékei, 
hogyan is nézett ki ez tavaly – amikor az Óvoda 
udvara megtelt kicsikkel és nagyokkal, és 

mindenféle érdekes portékára lehetett lelni, 
játszani, finomakat enni - na de most?
Feladatunk idén sem volt más, minthogy a 
vásári forgatagot, hangulatot elvigyük a Málna 
csoportba, a családokhoz, és hasonlóan az 
előző évekhez, az idei Mihály napra is jó legyen 
majd visszaemlékezni!
Elmentünk hát Budakeszire a Vadasparkba és 
megnéztük a házi állatokat – volt olyan, amit 
meg is simogathattunk!
Készítettünk vásárfiát: egy-egy kis üveg 
csalamádét (betartva természetesen a karantén 
szabályait), amit haza vittek a gyerekek! 
„Tessék, tessék jó portéka! Egynek sincsen 
maradéka!” – Nem is volt! A maradékot üvegbe 
zártuk és vásárra bocsájtottuk az online térben 
– a szülői levelező listán – ahol a liciten elkelt a 
két üveg csalamádé! 

Szintén hagyomány, hogy egyik családunk 
meglepi ilyenkor a csoportot egy zsák friss 
tanyasi kukoricával! Így hát mi is számoltunk, 
osztottunk, pucoltunk, főztünk, ettünk! Kell 
ennél jobb? IGEN!
A projekt zárásaként elmentünk Visegrádra 
megnézni a Fellegvárat, egy igazi vásárteret, 
majd a Palota előtt elfogyasztottuk „királyi” 
lakománkat is! 
Így volt, mese volt, igaz volt! 

Mihály nap a Málna csoportban

Egy szép őszi napon az állatok világnapján, kirándulást szerveztünk a 
Budakeszi vadasparkba. 
Nagy volt az 
izgalom hisz oly 
rég nem voltunk 
a csoporttal közös 
nagy kiránduláson. 
A kirándulás már 
napokkal korábban 
beszédtéma volt 
a csoportban. 
Néhányan el- 
mesélték korábbi 
emlékeiket, mások 
elmondták, hogy 
bizony még sosem jártak a vadasparkban. Az idő múlásával egyre 
izgatottabbak lettünk. Szerda reggel kezdetét vette a várva várt kaland! 
A kis hátizsákokba belekerültek a reggelik. A reggeli forgalomban bőven 
jutott idő nézelődésre, beszélgetésre. Érkezés után elfogyasztottuk a 
reggeliket, majd elindultunk a nagy sétánkra. Nehéz lenne felsorolni hány 
fajta állattal találkoztunk. Séta közben többszőr megpihentünk, jutott idő 
a játszótér izgalmas játékainak felfedezésére is. A gyerekek csúszdáztak, 
kipróbálták a mászófalat, egyszóval mindent, amit lehetett. 
Hazafelé aztán elcsendesedett a busz: a gyerekek sok-sok élménytől 
kifáradva, pihengetve, ki-ki szépet álmodva ülte végig az utat. 

Kirándulás a vadasparkban
...Csillagfényből szövünk minden nap álmokat, 

a hajnal első sugarából tündérmeséket, 
az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

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

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

Számlaszám:
65700086-10116618

Köszönjük!
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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
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A 2020-as Könyvfaló-díjak átadása
Pezsgő könyvtári hónapunk volt, átadtuk az idei Könyvfaló-díjakat, könyv- 
illusztrátorral mesét hallgattunk, kézműveskedtünk, kirándultunk, sok-
sok új könyvünk érkezett.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvény keretében október 9-én ven-
dégünk volt Simonyi Cecília grafikus és könyvillusztrátor, aki gyönyörű raj- 
zait hozta el megmutatni, egy beszélgetés keretében megtudhattuk tőle 
mit is csinál egy illusztrátor, mesélt a Maléna kertje című könyvből, utána 
bájos szitakötő-kitűzőt készített a gyerekekkel.
Előtte adtuk át a Könyvfaló-díjakat (idén Jurkó Viktória kis nemez- 
lovacskái), amit a legtöbbet kölcsönző 3-3 felnőtt és gyermek olvasó ka-
pott.

1. Barcsi Helga Zsuzsanna 1. Elek Sára és Janka
2. Urbán Ferencné 2. Gombos Vivien és Lili
3. Biró Klára 3. Apostol Ágnes és Máté

Különdíjasok, akik szintén sokat kölcsönöztek:
Csécs Milán és Donát, Csorbai Olívia, a négy Hegyesi testvér, Katona Léna, 
Kneipp Mátyás és Lenke, az öt Lloyd testvér, Milbauer Mihály, Páldi Laura, 
Siller Barnabás, Dániel és Mátyás.
Mindenkinek szívből gratulálunk!

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit

Novemberi könyvajánló
Magyar Judit – G. Furulyás Katalin 

Fiatal olvasóink körében nagyon népszerűek az olvasást segítő könyvek 
– a Pagony kiadó által elindított „Most én olvasok!” sorozatban, ahol a 
történetek a szavak könnyen vagy nehezen kiolvashatóságában, az egy 
oldalon található sorok számában különböznek. Ezekből érkeztek a 2-es, 
3-as és a Nagybetűs szinten tartó gyerekeknek újabbak:
A kalózok és a vajas keksz, Kisvasút a pincében és (Ne) Legyél mindig 
rendes címmel.

Maléna kertje
Egy érdekes nevű kislány egy látszólag hétköznapi családban él. Apukája 
elfoglalt, anyukája úgy szintén, mindkettőjüknek fontos hivatása van. A 
nagyszülők távol élnek. Máli ezért sokat van egyedül. Másrészt nem lehet 
egyedül, hiszen csodálatos és titkos barátai vannak: Szibill a többezer éves 
tücsök, aki természetesen beszél is, azontúl hogy zenél a Tücsökzenekar-
ban, amely zenekar fő attrakciója a hangyáknak tartott ingyenes koncert 
a Nagyréten. Micsoda tudás lehet a birtokában, hiszen minden tapasz-
talatára emlékszik, amely a hosszú élete alatt érte. Szibill alakja különös 
dimenziót ad a mesének, történetnek. Csodálatosan hosszú földi életének 
köszönhetően személyes memóriájában tudja a világ, de legalább is Euró-
pa kultúrtörténetét, személyesen ismerte Vivaldit, egy fűszereket szállító 
hajóval érkezett Görögországból Velencébe, pontos tudora minden tár-
sasági- és illemszabálynak. Kifejezetten hasznos családtag. Átjárásban 
segít, biztosan és udvariasan, a különféle dimenziók, kultúrák és gene- 
rációk között. Maléna mindennapjaiban és ünnepnapjaiban is támasz-
kodhat titkos barátjára, akit lassan a család is megismerhet. De csak azok 

ismerhetik meg igazán, akik 
hisznek a varázslatban, és persze 
a beszélő tücskökben. Maléna 
dolga az, hogy a családot ebben 
a varázslatban tartsa. 
Akadnak ebben segítői is: az 
aranyszívű postás-asztalos, a 
szomszéd fiúk, a mindenben 
társ iskolatárs és az elfoglalt, de 
mégis szerető család, a szülők 
és a nagyszülők. Nagymamák, 
akik szeretnek főzni, nagypapa, 
aki a méhészkedik. A szülők, akik 
minden hétköznapi rohanás el-
lenére hajlandóak beköltözni 
abba a mesevilágba, amelyet 
kislányuk képzelt vagy valósá-
gos barátaival teremt. 
Mindenkinek ajánlható ez a 
világ, időtöltés Maléna kertjé-
ben, ahol megelevenednek 
a családi fotók, értelmet kap- 
nak az ősrégi családi re-
ceptek, új varázslatok kez- 
dődhetnek. 
Talán gyerekeinkkel, unokáink-
kal együtt töltött idő, itt Maléna 
kertjében megteremtheti a saját 
személyes-családi kertjeinket. 
Köszönjük Simonyi Cecília il-
lusztrátornak, hogy Nagyková- 
csiban a közös beszélgetésben, 
felolvasásban, a Szibilles kitűző 
készítésében segített ebben. 
Molnár Krisztina Rita Maléna 
kertje című kötete és más 
munkái is a könyvtárunkban 
kölcsönözhető. 
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A Zene Világnapja rendezvényeihez kapcsolódva október 2-án, Kriesch Bar-
bara Nagykovácsiban élő fiatal hárfaművész hangszerbemutatóval, zene és 
hangszertörténeti érdekességekkel várta a 4.c osztályt, akik Kuti Tünde és 

Meszlényiné Ritli Márta pedagógu-
sokkal érkeztek az Öregiskolába.
A gyerekek nagy érdeklődéssel 
fogadták az előadást, amely vé-
gig élénk párbeszédben folyt. Az 
előadó és a gyerekek kérdéseivel 
és válaszaival, a közben elhangzó 
szép dallamokkal barangolhattak 
a gyerekek a zene birodalmába, 
ismerhettek meg egy különleges 
hangszert.
Kriesch Barbara előadása nem 
csupán a hangszert ismertette meg 
a kíváncsi közönséggel, hanem ze-
netörténeti csemegéket is tartoga-
tott számukra. Az eredetileg más 

hangszerekre írt átiratok születéséről és a hárfára írt darabok történetéről, a 
zeneszerzőkről is izgalmas dolgokat mesélt.
Az előadás kötetlen beszélgetéssel és a hangszer kipróbálásával ért véget. 
Mindenki odaülhetett a hangszerhez megpendíthette húrjait, megfoghat-
ta láthatta közelről.
A szép dallamok közben a gyerekek a terem falain a Művészbejáró című 
kiállítás képeit is megcsodálhatták.

Az előadás a „Köszönjük Magyarország!” program támogatásával való-
sult meg. 

Hárfabemutató, minikoncert,  
hárfatörténeti interaktív előadás gyerekeknek az Öregiskolában
Diószeghy Tünde

Őszi könyvtári kirándulás
Illés Gabriella 

Őszi túrára hívtuk Olvasóinkat a Csergezán-kilátóhoz. Ragyogó napsütés-
ben, a vártnál többen, 34-en gyűltünk össze, két kutya is velünk tartott. 
Jó hangulatban – Szabó Gábor szakavatott vezetésével tettük meg a 12 
km-t, majd a kilátónál csatlakozott hozzánk a budakeszi könyvtár csa-
pata, olvasóik és 3 könyvtárosuk társaságában, velük már több mint 60 
főre duzzadt a résztvevők száma. Sportos, vidám napot töltöttünk együtt, 
mindenkinek köszönjük, aki eljött!
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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 6.
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

FAZEKAS ÁGNES karvezető Linum Vocal 
Amikor öt évvel ezelőtt Nagykovácsiba költöztünk, nem gondoltam, 
hogy pár év múlva már magam is egy kis helyi alkotó közösség részese 
lehetek, amely egy olyan szabadidős örömtevékenységből született, mint 
az éneklés. 
A Linum Vocal Kamarakórus tagjai kivétel nélkül nagykovácsi kismamák, 
anyukák, nagymamák. A legkülönbözőbb szakmákban dolgozunk, van 
köztünk pl. közgazdász, mérnök, pedagógus, orvos, marketinges, de mind-
annyian hasonlítunk abban, hogy olyan neves kórusokban énekeltünk 
korábban, amelyek komoly tapasztalatot és alapot nyújtanak a közös 
munkához. 
A Linum Vocal első önálló koncertjét 2019 decemberében adta a Nagyko-
vácsi Katolikus Templomban. Nagyon megható és felemelő volt megta-
pasztalni, hogy a mi kis adventi műsorunkat milyen sokan és mekkora  
szeretettel fogadták a közönség soraiban. El is határoztuk, hogy a következő 

koncertre olyan művekkel 
is készülünk, amelyek nem 
elsősorban az adventi ünnep-
körhöz kötődnek, hanem azt 
mutatják meg, milyen a kórus 
arca, mire vagyunk képesek 
heti egy-egy próbával, mi az, 
amit örömmel mutatnánk 
meg másoknak is.
Sajnos a tavaszi vírushelyzet teljesen ellehetetlenítette a közös próbákat, 
márciustól majdnem júniusig egyáltalán nem találkoztunk, így énekelni 
sem tudtunk közösen. Legalábbis először ezt gondoltuk, aztán kiderült, 
hogy ha nagyon akarjuk, talán sikerülhet, virtuálisan. Mondanom sem kell, 
hogy nagyon nehéz volt az otthoni karantén, sokan dolgoztak, mellette ta-
nultak a gyerekekkel, vagy épp betegen próbálták átvészelni az időszakot. 
A facebook csoportunkon keresztül tartottuk egymásban a lelket és 
ötleteltünk, hogyan lehetne mégis kórusban énekelni otthonról. Egye-
sével, telefonnal felvéve, nagy nehezen magunk által megszerkesztve, de 
sikerült! Nagy örömet szereztünk magunknak és sok-sok édesanyának Bár-
dos Lajos Édesanyámhoz című kórusművével, amit a youtube-on keresztül 
több, mint ezren láttak-hallottak.
A nyár beköszöntével már nagyon hiányzott a közös éneklés, így kicsit 
bátrabban, személyesen elénekeltük a katolikus templomban Kodály Zol-
tán Pünkösdölőjét, amit szintén közzétettünk facebook oldalunkon és az 
interneten is. Egyik kórustársunk régi álma valósult ezzel meg, a hab a tor-
tán pedig az volt, hogy a szoprán kórustagok kislányai énekelték a szólót. 
Örök emlék marad ez a felvétel mindannyiunknak, azt hiszem.
Nagyon reméljük, hogy a vírus második hulláma már nem tart sokáig 
és hamarosan újabb, önálló koncerten is találkozhatunk a kóruszene 
kedvelőivel itt, Nagykovácsiban. Mi optimistán, sok-sok ötlettel és 
meglepetéssel erre készülünk.

A Magyar Népmese Napját, a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 
először 2005. szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján rendezték 
meg.
„Ahogy az emberi életnek szüksége van a tiszta vízre, úgy a lélek tápláléka 
a mese, a vers és a történetek. (...) A magyar nemzetnek két apója van, Bem 
apó és a 150 éve született Elek apó. Bem apó a szabadság mintaképe lett, 
Elek apó pedig a meséké. És mivel köztudott, hogy igazság már csak a me-
sékben van, ezért Elek apó az igazság mintaképe is." – ezekkel a gondolatok-
kal avatta fel Kányádi Sándor költő, a kezdeményezésére Nagykovácsiban  
is létrejött Elek Apó kútját, 2009. szeptember 30-án. Az irodalmi emlékhely, 
az Öregiskola udvarán, a róla elnevezett Kányádi-kertben található. 
Azóta minden évben ezen a jeles napon, sok-sok mesével készülnek a  
gyerekek, hogy elbarangoljanak a népmesék birodalmába itt a kút melletti 
diófa alatti padokon üldögélve.

A Magyar Népmese Napján, az Elek apó kútjánál
Diószeghy Tünde
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Dr. Muszbek Katalin 26 éve él csa-
ládjával Nagykovácsiban. Egyre 
inkább az „alvó-polgáraink” 
közé tartozik, pedig voltak szép 
évek, amikor férjével – Prof.  
Dr. Szántó János onkológussal – 
együtt konferenciák sorát hozták 
Nagykovácsiba. A Nemzetközi 
Pszciho-Onkológiai Kongresszu-
son onkológusok, pszichiáterek, 
segítő szakemberek sokasága 
élhette át a csodálatos élményt,  
a Kastély-parkban megeleve- 
nedhetett a Szentivánéji álom, az 
orvosok zenekara, színjátszó csa-
pata, a segítő technikusok Xantus 
János rendezésében a tisztáson 

álló hatalmas tölgyfa alatt élvezhették  a közös művészeti alkotás 
élményét a tudományos találkozásokon túl. Ez olyan jól sikerült, hogy 
Nagykovácsi neve örökre beíródott a szakterület tudományos kutatói-
nak memóriájába. 

A mostani őszi napok, a Mindenszentek, Halottak napja közeledte fi-
gyelmeztet minket az elmúlás könyörtelen kérdésére, természetes mó-
don fordulunk a téma szakértőjéhez, segítsen minket vívódásainkban, 
hogyan gondolkodhatunk erről a nagyon egyszerű, egyben nagyon ne-
héz témáról. 
Harminc éve a pszichiáteri segítségnek nem volt általános gyakorlata 
Magyarországon, hiszen az volt a közvélekedés, meg tudunk küzdeni a 
bajainkkal, egyszerűsítve: nem vagyunk elmebetegek, mert csak azoknak 
van segítségre szüksége. Holott az emberi élet eleven része a krízis, tu-
domásul kéne venni: életviteli, anyagi, gyereknevelési, gyász krízisei van-
nak mindenkinek. A krízis életünk része, mindenkinek vannak krízisei.  
A halállal kapcsolatban sok elfojtásunk van, a tömegkommunikáció 
egyrészt mindennapjaink részévé tette a halált  a kriminalitás szintjén, 
az erőszakos halálok esetében. De a természetes halál esetében telje- 
sen tanácstalanul állunk. Eltávolodtunk a halál kérdésének természetes 
kezelésétől. A nagycsaládok természetes együttélése, a nők-asszonyok 
otthonléte a háború utáni tömeges munkába állásukkal megszűnt, a 
gyerekek,  az öregek is intézményekbe kerültek. A kórházakba tíz éven 
aluli gyerekek be sem mehettek, a gyermekek érezték, hogy baj van, titok 
lappang, de megszűnt a természetes beszéd arról, mi történik a beteg 
családtaggal, vagy hol van most a nagymama. Felerősödtek a tabuk a ha-
lál témájával kapcsolatban. Elkoptak a gyászmunkát segítő rituálék, nincs 
alkalom közösen sírni, a halotti toron méltatni és a hibákat humorral meg-
mutatni, elhelyezni a család a történetébe az egyén életútját. 

Elképzelve a munkátokat, felmerül bennem a kérdés, akkor kell meg-
szólalnotok, amikor senki nem tud, amikor a legnehezebb. Honnan ehhez 
az erő? 
Nagyon nehéz. Sokáig Magyarországon nem volt gyakorlata annak, hogy 
a betegek a teljesen pontos diagnózist megkapják. Pályám elején ilyen ta-
pasztalatokat a gyakorlatból nem tudtam szerezni. Nagyon sok külföldön 
töltött szakmai képzés, az Oxfordban töltött idők adták meg az alapot, 
hogy megértsem, nem lehet fenntartani a korábbi gyakorlatot. A beteggel 
őszintén kell beszélni, természetesen az ő szintjén és az elviselhetőség 

határán belül. Nem lehet és nem is tudom azt mondani a beteg kérdé-
sére, meg fog gyógyulni, ha tudom, hogy gyógyíthatatlan. Meg fogok 
gyógyulni? Nem, nem fog. És akkor meg fogok halni? Igen. Mikor? Napok, 
hetek... Az őszinte szavak jó helyre kerülnek, egy szép példa erre, másnap 
a beteg megköszönte az őszinteségemet, elmondta a tervét: mától min-
dennap ünneplőbe öltözöm, és elbúcsúzom egy szerettemtől. A betegek 
tisztában vannak az állapotukkal, ha körülveszi őket a védelmezőnek 
gondolt hazugság egyre csak nő a vákuum körülöttük, nincs lehetőség 
az elbúcsúzásra, olyan mondatok kimondására, amelyeknek ideje van. 
Nem tudunk mindig jót mondani a betegeknek, de sokat segíthetünk. A 
végstádiumban lévő betegeknél nem a gyógyítás, hanem az enyhítés az 
orvosok dolga, az hogy egy tízes skálán mért fájdalomból kettes lehessen. 
A beszélgetés, gondoskodás hatására oldódjon a feszültség, a végtelen 
szorongás, enyhüljön a félelem. A legfontosabb a méltóság megőrzése 
az utolsó percig, nem hagyni magára a betegeket, ha már el kell menni, 
akkor így, gondoskodással, méltó körülmények között. A Hospice ház-
ban mindenkinek megtartjuk a születésnapját, lehet sőt valószínű, hogy 
az utolsót. Mégis vannak vidám pillanatok is.  A legutóbb a nagyon idős 
betegünk születésnapján, Eta néni egyszerűen azt válaszolta  a kérdésre, 
hogy milyen volt az élete, hosszú fiam, hosszú. A humor mindenben segít, 
a betegágynál is.

Hogy lehet ezt a munkát hosszú távon lelki erővel győzni? Hiszen tudom, 
hogy minden beteg sorsa érdekel, megvisel. Naponta néztek szembe a 
halállal.
Természetesen megvisel, ha egy 41 éves háromgyerekes anyát kell ke- 
zelnem, vagy ha a 38 éves orvos kollégával dolgozom, vagy egy húszéves 
beteg kezelése vár rám. Kimondhatatlanul nehéz dolgok ezek. De az 
időseknél ugyanúgy, az ő életük is egy, visszahozhatatlan. 
A folyamatos tanulás, a pszichoanalaitikus képzések sokat segítenek. Ala-
pot ad a tudomány, a filozófia is, Martin Buber munkái pl., aki az Én és 
Te munkájában eligazító, rendező gondolatokat ad át.  Együtt érzünk a 
beteggel, de nem halunk meg vele. 
Továbbá szupervízióra szorul mindenki, aki ezt a munkát végzi, ezt fo- 
lyamatosan meg is kapjuk. Házon belül a csoportmegbeszélések, a sze-
mélyzettel folytatott párbeszéd is szükséges. De kell a külső szupervízió is, 
ez segít a feldolgozásban. 
Nagyon sokat segít a betegek szeretete, végtelen hálája, ez visszasugárzik 
és új erőket ad. 

Aki erre a földre született el is fog köszönni, befejeződik a földi élete. Tud-
juk, együtt élünk ezzel a gondolattal, az egészséges tudat mégsem fog- 
lalkozik ezzel nap mint nap. A szeretteink vagy saját betegségünk, életünk 
veszélybe kerülése az általános tudást felül kívánja írni, nem vagy csak 
nagyon nehezen tudjuk elfogadni a tényt.
A legnehezebb dolog a család megértésének elérése,  az elengedés. Ez 
a munka nagyon komoly része. A nem lehetne még? A még csak ezt! – 
kérdések és kérések érthető özöne. Különösen gyötrelmes és érthetően 
elfogadhatatlan a tény, ha valakinek a gyerekét kell elengedje, mert  
tényleg nem természetes és nem kellene így lennie. De az életet sem  
megrövidíteni, sem szenvedésekkel nehezítve meghosszabbítani nem 
lehet. 
Amikor vége, elégett a gyertya, mit lehet tenni: elengedni, mindent 
megadni a búcsúzó emberi méltóságáért és  várni, hogy a gyertya utolsót 
lobbanva kialudjon. 

Interjú Dr. Muszbek Katalin pszichiáterrel,  
a Magyar Hospice Alapítvány igazgatójával
G. Furulyás Katalin
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Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.

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

és családok;
– nagykovácsi munkanélküliek;

– a társadalom perifériájára szorult  
nagykovácsi emberek;

– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 
nagykovácsi gyermekek és fiatalok.

Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

Újra és újra felmerülő probléma, hogy kritikus helyeken nincs ki-
jelölt gyalogosátkelőhely Nagykovácsi területén. Mi nehezíti új 
zebrák létesítését?  
Gyalogos átkelőhelyek, zebrák engedélyezése és forgalomba helye- 
zése bonyolult eljárás keretében történik. Az illetékes hatóság, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osz-
tálya, a gyalogos átkelőhelyek kijelölésénél figyelembe veszi – többek 
között – a gyalogos- és gépjárműforgalom nagyságát, a gyalogosfor-
galom biztonságát, az út és környezetének kialakítását. Fontos szem- 
pont és feltétel a megfelelő fényméréssel igazolt közmegvilágítás, 
a gyalogos átkelőhely beláthatósága és a csatlakozó járdaszakaszok 
megléte. A feltételek meglétét helyszíni bejárás keretében ellenőrzik, 
kialakítják álláspontjukat. Az elvi hozzájárulás birtokában kezdődhet 
meg a tervezés. A tervek elkészülése után beadjuk a gyalogos 
átkelőhely létesítésére vonatkozó kérelmünket a közlekedési 
hatósághoz. Ezután a hatóság határozatot hoz az adott témában. 
Jelenleg folyamatban van a LINUM beruházáshoz kapcsolódó 
három, illetve a Kossuth Lajos – Ady Endre utcai saroknál egy 
gyalogos átkelőhely kialakítása. A két munka eltérő stádiumban van, 
a LINUM beruházásnál már kiadta a hatóság a jóváhagyó határozatot, 
így novemberben felfestésre kerülnek a zebrák, míg a Kossuth Lajos 
– Ady Endre utcai saroknál tervezett gyalogos átkelőhelynél az elvi 
hozzájárulás birtokában a tervezés kezdődött meg.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Civil

Sajtóközlemény

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.  89,92 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült a VEKOP-7.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú, „Közösségek az 

egészségtudatos lakosságért a Budakeszi Járásban” című pályázatával. A projekt keretében jött 

létre a Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda.

Az elmúlt 26 hónapban a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi 

szolgáltatásokat nyújtottunk. Szoros együttműködésben dolgoztunk a járás egészségügyi ellátórendszerével (alap- és szakel- 

látás), az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel. Az általunk kínált programok kínálatát az országos népegészségügyi 

célkitűzések mentén és a helyi igényeknek megfelelően alakítottuk ki a járás sajátosságait figyelembe véve.

Nagyon köszönjük az érdeklődést programjaink iránt, igen nagy számban meg tudtuk szólítani a járás településeinek lakosságát: 

ez több mint 11 ezer találkozást jelent a Biatorbágyon, Budajenőn, Budakeszin, Budaörsön, Herceghalomban, Nagykovácsiban, 

Pátyon, Perbálon, Remeteszőlősön, Telkiben, Tökön, Zsámbékon élő emberekkel. 

Az iroda működésében a testi jóllétet segítő programok közül különösen népszerűek voltak a könnyen elérhető testmozgás 

programjaink (jóga, zumba, önvédelem), az életmódváltást támogató tanácsadás, diabétesz klub és a szív-érrendszeri 

megbetegedések megelőzéséhez kapcsolódó Nordic Walking, túraterápia klubok. Elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket 

oktattunk a gyermekeknek, nyári időszakban életmódtáborokban jártunk, színesítettük a gyermeknapi programokat. A járás 

településein szűréseket, egészségnapokat szerveztünk.

A Lelki Egészségközpont az intézményekben (pl.: önkormányzatok, iskolák, óvodák, családsegítő központok) tartott stressz- 

kezelő tréningeket, továbbá szakembereknek képzést a depresszió felismeréssel, öngyilkosságmegelőzéssel kapcsolatban.  

A járás településein demenciaszűrést végeztünk az alapellátással együttműködve. A szülőknek a babavárástól (baba-mama klub) 

a kisgyermekes (kapcsolódó nevelés támogató csoport) az iskolás koron át (tanulást segítő csoportfoglalkozás) szerveztünk 

programokat.

Együttműködtünk a „Három generációval az egészségért” projektben résztvevő háziorvosokkal. 

A járványhelyzet idején  különösen használtuk online lehetőségeinket: izgalmas, egészségtudatos magatartással kapcsolatos 

témákban küldtünk hírleveleket az arra feliratkozóknak, online tanácsadással álltunk rendelkezésre és a közösségi médiában 

elindítottuk mozgáskihívásunkat.

Köszönjük a sikeres együttműködést a járás települései vezetésének, az egészségügyben dolgozó kollégáknak, a civil 

szervezeteknek, minden partnerünknek és elsősorban az itt élőknek, akik igénybe vették ingyenes szolgáltatásainkat. Bízunk 

benne, hogy a járásban élők egészségtudatosságának fejlődéséhez irodánk is hozzájárult.

A munka folytatódik tovább, a 3 éves fenntartási időszakban is 

készségesen állunk az intézmények, civil szervezetek 

és a lakosság rendelkezésére. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

http://efi.biatorbagy.hu/
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 11.30–14.00

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 
FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!
Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  

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

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

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-30-687-9758
Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521
Hétfő: III. körzet – Baranyainé Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

Háziorvosi Szolgálat  
rendelési ideje

Száva u. 4.
Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda: 11:00 – 15:00
 Csütörtök: 11:00 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 15:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 11:00 – 15:00
 Kedd: 11:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 12:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

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

telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
november 6.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
november 13.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin    
november 20.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
november 27.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
december 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

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

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

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

Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
       Rohály Ferenc rendőr törzszászlós 

Elérhetőségei: 
Tel.: +36/30-653-1317

 e-mail: bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Újszülöttek
Szeptember

Lea
Október

Szonja Emese, Júlia

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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Van a Kossuth Lajos utcán egy kedves bolt, ahova mindig örömmel térek 
be. Szeretem a hangulatát, a színeket, a sok apró díszt, anyagot, kelléket. 
Nem volt még olyan, hogy nem találtam megfelelő alapanyagot az éppen 
aktuális „csináld magad” ötletemhez. E havi ismeretlen ismerősünk Farkas 
Irén a Kreatív Hobbybolt megálmodója, tulajdonosa.

Irént már 2010 óta ismerem, hiszen 
az óvodai jelmezek, lámpások, dí- 
szek megalkotásánál mindig nagy segít- 
ségemre volt. Ha valami apró szerszám 
hiányzott, kölcsönadta az övét. Ha el- 
akadtam, segített megoldani. Azóta is 
minden kreatív dologban segít, támogatja 
a közösséget. Állandóan azon töri a fejét, 
hogyan lehetne szebb a környezetünk. 
Ha valakinek kipattan a fejéből egy ötlet 
– például díszítsük fel karácsonyra a Tisza 
István teret, – ő azonnal ott van, támogat, 
dolgozik.

Irén és családja 2003-ban költözött Nagykovácsiba. Ahogy mindannyian 
akik itt lakunk, ők is településünket találták a legideálisabb helynek, ahol 
gyönyörű környezetben, barátságos emberek között, nagyon közel a 
városhoz nőhetnek fel a gyerekek. Az évek során igazi nagykovácsiak 
lettek, és soha nem gondoltak arra, hogy valaha is elköltözzenek.
Gyermekei születése előtt anaesthesiológus szakasszisztensként dolgozott 
az Amerikai úton, de a három gyermekével otthon töltött 12 év után 
be kellett látnia, hogy már nem tud az eredeti szakmájába visszatérni. 
A gyermekek és a család biztonsága mindennél fontosabb, ezért úgy 
döntött, hogy megvalósítja régi álmát – egy olyan boltot, ahol sok apróság, 
szépség és hasznos dolog megtalálható.
Férje mindenben támogatta, így 2010-ben mindössze két hónap alatt 
sikerült üzlethelyiséget találni, céget alapítani, árukészletet összeállítani, 

és megalkotni 
egy igazi krea- 
tív kuckót. No- 
vemberben nyi- 
totta meg kapu- 
ját – akkor még a 
mostani pékség 
helyén – igazi ka- 
rácsonyi hangu- 
lattal, adventi ko- 
szorúkkal, gyer- 
tyákkal, szalagok- 
kal, és minden 
szükséges alap- 
anyaggal. Picit 
akkor olyan volt,  
mint egy „kará- 
csonyház”.
Az elmúlt 10 
évben hihetetlen 
mennyiségű bíz- 
tatást, dicséretet, 
kedvességet ka- 
pott és kap. A 
bolt hangulata, 
a minden szezonban megújuló dekoráció, az egyre bővülő választék, 
a kézműves foglalkozások, a gyerek és felnőtt workshopok, a nyári 
gyerektáborok, a kreatív napközi mind azt bizonyítják, hogy számára 
legfontosabb az elégedett vásárló – legyen az felnőtt vagy gyerek. 

Ha arra jár térjen be, nézzen körül, és töltekezzen fel a – most éppen 
karácsonyi – hangulattal.

Ismeretlen ismerősök – Kreatív Hobbybolt
Szemesy Barbara alpolgármester

Az e havi recept is egy nem szokványos étel lesz, ami nem más, mint a: 
Káposztával töltött dagadó Bihari módon
Hozzávalók 6–8 személyre:

egy nagyobb sertésdagadó, felszúrva
kb. 20 dkg füstölt szalonna felkockázva
1 kg édes káposzta lereszelve
25 dkg fodros kocka enyhén sós vízben kifőzve
1 fej közepes vöröshagyma felkockázva
1 evőkanál kr. cukor
3 db tojás 
3–4  evőkanál zsír, só, bors ízlés szerint.

Elkészítés: 
A felszúrt dagadót kívül belül sózzuk, borsozzuk, pihentetjük. A füstölt 
szalonnát, vagy kolozsvárit zsírjára sütjük, ebben megdinszteljük a 
felkockázott hagymát, majd a cukrot enyhén lekaramellizáljuk és 
hozzáadjuk a lereszelt káposztát. Puhára dinszteljük, majd félretesszük.  
A kifőtt, lecsepegtetett  tésztával összekeverjük a felkevert enyhén sózott, 
borsozott tojásokat, és a káposztát, majd ezzel a keverékkel megtöltjük a 
sózott borsozott dagadót. A hús végét hústűvel vagy cérnával lezárom, és 
kizsírozott nagyobb tepsiben vagy római tálban, – kevés vizet aláöntve 
– 160 fokon 60–90 perc alatt készre sütöm, miközben néhányszor 
meglocsolom a zsiradékkal, hogy szép piros legyen. A végén még fedés 
nélkül kicsit rápirítok. Az idénynek megfelelő salátával tálalhatjuk, ezt a 
nem túl komplikált, de annál különlegesebb, és kiadós ételt

Gasztro sarok
Bihari Ferenc




