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leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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1920. június 4-ét sokféleképp emlegetjük: hivatkozunk rá, mint 
békediktátumra, nemzeti gyásznapra, nemzeti emléknapra.
A magyar parlament által 2010-ben elfogadott törvény alapján 
a Nemzeti Összetartozás Napja. Ezen a napon érdemes néhány 
percig elmélyülni a szavak szellemiségén, végig gondolni mély-
ségeit, összefüggéseit. 
Nyelvünk kifejezőerejét mutatja az összetartozás szavunk, hiszen 
az egymás mellé rendeződés, az összetartás és szövetség mellett 
kifejezi a tartozásunkat is. Azt az erkölcsi adósságot egymás felé, 
amely soha nem végtörleszthető.
Történelmünk legigazságtalanabb eseménye következett be 
1920. június 4-én. Az I. világháborút lezáró, egyoldalúan hazánkra 
kényszerített békediktátum néhány tollvonással vette el az ország területének jelentős hányadát. 
Kettétört családi kötelékeket, emberi kapcsolatokat, gazdasági téren is hatalmas törést, meg-
torpanást okozott. Mindez feloldhatatlan nemzetiségi ellentétekkel is járt, „előkészítve” a II. Vi-
lágháborút és a balkáni konfliktusokat.
Minden évben emlékezünk, mindannyian tudjuk, milyen tragédiát hozott a kényszerű paktum  
AKKOR, OTT, a versailles-i Nagy-Trianon palotában. Mégis MOST, ITT Nagykovácsiban újra „gon-
doljunk reá”, hiszen Trianonnak örökérvényű üzenetei vannak 2021-ben is: az összetartozás.
A történelmi események mögött tragikus emberi sorsok állnak, ezért különösen nehéz a feldol-
gozás, a felépülés. Trianon egy olyan békediktátum, amit egyoldalúan kényszerítettek az országra 
az I. világháború győztes nagyhatalmai. OTT, AKKOR a magyar békedelegáció által alaposan 
előkészített érvek sem tudtak változtatni a döntésen. De az a küzdelem és kitartás, ami a magyar 
delegációt vezető gróf Apponyi Albertet jellemezte, ma is példaértékű számomra is, hiszen mély 
meggyőződésem, hogy együttműködéssel és megfelelő érdekképviselettel igazán eredményesek 
lehetünk!
A trianoni békediktátum napja a Nemzeti Összetartozás Napja. Gróf Apponyi Albert szavaival élve 
OTT, AKKOR „kénytelenek voltunk öngyilkosok lenni azért, hogy ne haljunk meg”. Emberek ezrei 
lettek egyik napról a másikra idegen ország állampolgárai. Családok szakadtak szét, emberi sorsok 
pecsételődtek meg. De a határok mégsem jelenthettek akadályt, mert a hazát nem a határok jelen-
tik, hanem a szív és a lélek. A fizikai távolság nem tudta megtörni a lelki egységünket, a magyarság 
nyelvi egységét, a nemzeti kötelékeket.
Törekvésem szerint mindig ezeket a kötelékeket kell keresni határon belül és túl, szűkebb pátriánk-
ban, saját településünkön, saját közösségünkben is. Az összetartozást. Célok mentén, ügyek men-
tén. Az összetartás és szövetség mindenki erkölcsi felelőssége és tartozása minden nagykovácsi 
polgár felé.
ITT, MOST Nagykovácsiban ezeket a közös kötelékeket kell keresnünk! Közösségi összetartozásunk, 
összefogásunk egyik jelképe az a Trianoni emlékoszlop is, amelyet a Virágos parkban állítottunk fel 
tavaly, a centenárium alkalmából. Az oszlop az elcsatolt magyar városokra mutató irányjelző táb-
lákkal idézi meg a múltat. Látogassunk el ehhez az emlékműhöz, idézzünk fel családi krónikákat, 
történelmi emlékeket. Ha egy nemzetnek, egy közösségnek van közös múltja, közös jelene és közös 
jövője, akkor túléli a történelem viharait. Nekünk, magyaroknak, nekünk nagykovácsiaknak van múl-
tunk, van jelenünk, és van jövőnk. Mert összetartozunk.

...MERT ÖSSZETARTOZUNK!
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.”
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék • Lőrincz Alexandra Hedvig lorincz.alexandra@nagykovacsi.hu 110 mellék

Kiszelné Mohos Katalin polgármester fogadóórája
minden hónap első és harmadik hétfője 14.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

Grégerné Papp Ildikó jegyző fogadóórája     dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
minden hónap második és negyedik hétfője 13.00-17.00 óráig
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

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

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

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

Hatósági és Szervezési Osztály 06-26-555-034
igazgatas@nagykovacsi.hu • titkarsag@nagykovacsi.hu 
Frankné Mocsári Enikő frank.eniko@nagykovacsi.hu  126 mellék
Grubitsné Szabó Beáta szabo.beata@nagykovacsi.hu   
        06-26-555-009/105  mellék
Kissné Szalay Erzsébet szalay.erzsebet@nagykovacsi.hu   
        06-26-555-009/106  mellék
Sultan-Halkó Andrea halko.andrea@nagykovacsi.hu  120 mellék 

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

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

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

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

Önkormányzati hírek

A jó idő beköszöntével faluszerte egyre több helyen indul építkezés, régi 
hétvégi ház, gazdasági épület bontása, a kertekben fűnyírók, fűkaszák, 
motoros fűrészek, gyepszellőztető és egyéb kerti gépek használata. 
A békés, súrlódásmentes együttélés, valamint a szabálysértések 
elkerülése érdekében felhívom figyelmüket Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának a környezet védelméről szóló, 21/2017. (X.24.) számú, 
valamint a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában 
álló közterületek használatának rendjéről szóló 2/2020. (II.12.) számú 
önkormányzati rendeletében foglaltak betartására. 
A környezetvédelmi rendelet 10. § és 11. § szerint a magánszemélyek 
háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó építési, bontási, valamint 
a kertépítéssel, zöldfelület fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó 
tevékenységek (így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti 
traktor üzemeltetés) munkanapokon 07:00–19:00 óra között, szombaton 
08:00–16:00 óráig végezhetők, vasárnap és munkaszüneti napon nem 
végezhetők.
A rendelet 23. § rendelkezik az ingatlanon lévő növényállomány 
rendszeres gondozásáról, karbantartásáról. Az (1) bekezdés szerint az 

ingatlantulajdonos kötelessége, többek között, hogy az ingatlant a 
gyomtól és gaztól folyamatosan megtisztítsa, a vegetációs időszakban 
rendszeres fűnyírással, kaszálással karbantartsa.  A rendelet (4) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 
az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti 
közlekedés akadálymentességét. 
A közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
9.§ (2) bekezdése alapján tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet 
– különös tekintettel az ingatlan előtti utcafrontra – engedély nélkül, 
bármilyen formában (kövekkel, kerítéssel, karókkal, sövénnyel, kötéllel, 
lánccal stb.) ideiglenesen vagy állandó jelleggel elkeríteni, illetve a 
magántulajdonú ingatlanhoz abból hozzákeríteni.
A közterület egyéb, a közterület rendeltetéstől eltérő, a rendelet által nem 
tiltott használata (pl. konténer elhelyezés, építőanyag, termőföld tárolás 
stb.) – a rendeletben foglaltak szerint – engedélyköteles tevékenység. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a közösségi együttélés 
szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2018. 
(I. 29.) számú önkormányzati rendelete alapján a közösségi együttélés 
szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a környezetvédelemről szóló 
21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megszegi vagy 
az abban foglaltaknak nem tesz eleget, illetve attól eltérően cselekszik, 
illetve aki a közterületek használatának rendjéről szóló 13/2015. (IX. 21.) 
önkormányzati rendelet alapján a közterületet engedély nélkül veszi 
igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja. A közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő elkövető ellen közigazgatási eljárás 
indítható.
Annak érdekében, hogy ne kerüljön sor ilyen eljárásra, kérjük, előzetesen 
tájékozódjanak és tartsák be a helyi jogszabályokban foglaltakat.   
Köszönjük együttműködésüket.

Csendrendelet
Tóthné Halász Hedvig – Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály
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Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy június hónapban megkezdődnek a behajtási 
eljárások, azon adózóknál, akiknek adó tartozása keletkezett, és nem ké-
relmezte a fizetési határidő módosítását.    
Az adó tartozással kapcsolatban kérdéseiket az ado@nagykovacsi.hu-ra 
jelezzék, vagy telefonos elérhetőségeinken.    
Amennyiben az adó tartozásában gépjárműadó befizetés is szerepel, az 
minden esetben a 2020. december 31-ig keletkezett, aminek beszedé-
sére még önkormányzati adóhatóságunk jogosult.
A 2021. évi gépjárműadót a NAV-nak kell fizetni!!
Változott a HIPA bevallás benyújtásának szabálya!
2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnál lehet benyújtani a he-
lyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
Tehát 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az 
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz köte- 
lesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A bevallással kapcso-
latos nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek 
ÁNYK formátumban elérhetőek.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat 
2021. januárjától nem lehet benyújtani.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újrakezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vál-
lalkozók is cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat,  
egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az  
ado@nagykovacsi.hu e-mail címre.
Helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre – ügyindítás, egyenleg lekér-
dezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú  

telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az Önkormány- 
zati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bármelyikén elérhető:

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

Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fo- 
gadjuk. 
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az aláb- 
biakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az 
összeget külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Gépjárműadó számlaszám:  11600006-00000000-10678059 (csak a hátra- 
lékot kell ide fizetni, a 2021. évi gépjárműadót nem!)

Tulajdonos változás és egyéb bejelentések 
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési 
adó – minden változást – még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztály-
hoz be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtat-
ványon az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a 
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdonosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és ér-
tékbizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési 
bírságok anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester májusban is döntéseket 
hozott a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés és tájékoztatás után. 

Ügyfélként jelentkezett be Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, 
a 35/2021. (V. 19.) számú polgármesteri határozattal, a Pest Megyei Kor- 
mányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 
Főosztálya előtt PE-06/KTF/17446-28/2021. ügyszám alatt folyamatban 
levő környezetvédelmi hatósági eljárásba. Az eljárás keretében került sor 
a Teleki-Tisza Kastélypark Komplexum fejlesztési terveivel kapcsolatos 
előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálására.

Elfogadásra került Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. 
évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 1. 
számú módosítása.

A Kolozsvár utca Diófa utcától kezdődő zsákutca szakasza, illetve a 
Diófa köz nem alkalmas a megnövekedett tehergépjármű forgalom 
levezetésére, ezért ezen szakasz bekerült a 3,5 tonnás korlátozott for-
galmú övezet (zóna) rendeleti szabályozásba. Az itt élők nyugalmának 
biztosítása, illetve az utak további állapotromlásának megakadályozása 

érdekében ezen területre a behajtás csak azon ingatlanok tekintetében 
engedélyezhető, melyekhez más módon nem biztosított a közúti kap- 
csolat. 

Döntés született Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2020. 
évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról. A szakmai anyag a gyám-
hatóság felé megküldésre került. 

Jóváhagyásra került a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ, az 
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői 
Szolgálat, valamint a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a NATÜ 2021. évi 
feladat-ellátási terve. 

A 2021. évre irányadó belső ellenőrzési terv részét képezte az 
Önkormányzat integritásának működéséhez szükséges szabályzatok, 
rendeletek, utasítások tételes ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban. 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata jogszabályi hivatkozások tekinteté-
ben hatályosításra szorul, valamint indokolt a szervezeti rendszert kie-
gészíteni az adatvédelmi tisztviselő (DPO) és az integritás tanácsadó sze-
mélyével. A szükséges változtatásokkal a szabályzat elfogadásra került.

Tájékoztató önkormányzati döntésekről
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A Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetőjének pályázati eljárás 
lefolytatása nélküli ismételt vezetői megbízásának előkészítéséről szü- 
letett döntés. Polgármester asszony kezdeményezte a vonatkozó jogsza-
bályban előírt nevelőtestületi véleményezési eljárás lefolytatását. 
A háziorvosok és a gyermekorvosok konzorciumi praxisközösséget 
kívánnak létrehozni, melynek érdekében, és a lakossági háziorvosi ellá-
tás minőségének javítása céljából, kötelezettséget vállaltak a heti 20 órás 
rendelési idő, benne legalább 4 óra prevenciós rendelés biztosítására. A 
rendelési időszak változása miatt szükséges az önkormányzattal kötött 
feladat-ellátási szerződéseket módosítani.  
A Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. szám alatti, 167 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott önkormányzati tulajdonú 30 m2-es földrészlet bér- 
leti díja 2021. március és április hónapra nézve elengedésre került. Az 
Önkormányzat a földbérleti díj esetében is biztosítani szerette volna a 
bérlő részére azt a kedvezményt, amely a helyiségbérletek esetén jog-
szabályi kötelezettség alapján fennállt.
Döntés született 2021. június 1. napjától a Kossuth Lajos utca 1. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú terület gépjármű tárolás céljára történő 
bérbeadásáról.

A Nagykovácsi 942/16 hrsz-ú (kivett, beépítetlen terület) és 950/2 hrsz-
ú (kivett, közút) önkormányzati tulajdonú ingatlanok kivett közút meg- 
nevezéssel a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv mellékleté-
nek megfelelően egyesítésre kerül.  Intézkedés történik a szükséges föld-
mérési munkarészek megrendeléséről. 
A Nagykovácsi szennyvízhálózatának fejlesztése projekt keretében az 
Önkormányzat vállalta a fenntartható fejlődés helyi programját tar-
talmazó Local Agenda 21 (2015-2020) megalkotását és elfogadását. A do-
kumentumnak a Támogató Szervezet által elvárt 2021. május 6-ig tartó 
érvényességi ideje lejárt, szükségessé vált ennek az időszaknak a 2021. 
december 31-ig tartó meghosszabbítása. 
Zárt előterjesztés alapján döntés született Nagykovácsi Díszpolgára cím, 
valamint a Nagykovácsi Emlékérem odaítéléséről. A kitüntető címek 
átadására augusztus 20-án ünnepélyes keretek között kerül sor. 
Az előterjesztéseket és a Képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

  Grégerné Papp Ildikó
jegyző

Mindannyian tapasztaljuk, hogy az elmúlt években megnövekedett a 
hirtelen lezúduló villámárvizek esetszáma településünkön. A hatalmas 
mennyiségű lezúduló víz nemcsak hordalékot hoz, hanem számos 
kérdést is felvet az árkok tisztításával kapcsolatban. Sajnos a Zsíroshegyen 
még nem sikerült mindenhol kiépíteni a megfelelő vízelvezetési 
rendszert, de a teljes átfogó megoldásra már készülnek a tervek, melyek 
reményeink szerint pályázati támogatással hamarosan meg tudnak 
valósulni. A vízelvezető árkok és vízelvezetési rendszerek kialakítása 
önkormányzati kötelezettség, annak működtetése és karbantartása 
azonban a lakossággal közös feladat.
Az önkormányzati ingatlanok melletti útszakasz, járda, és vízelvezetés 
karbantartása, tisztítása a település üzemeltetési intézményünk, a NATÜ 
feladata. Ebben a feladatkörben munkájuk alapvetően az önkormányzati 
árkok, gátak, védművek és átereszek karbantartása, működtetése. Ezeket 
a feladatokat folyamatosan végzi éves feladat ellátási tervük keretében. 
A másik feladat azonban a lakosságé, és ebben a kérdésben a helyzet 
egyértelmű. A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának 
biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra vonatkozóan – az ingatlan 
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A 
lakóingatlanok előtti közterületek gondozása mindig ebben a 
rendszerben működött. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 21/2017. (X.24.) 
önkormányzati rendelete alapján az ingatlan és az út közötti területet az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondozni, karbantartani. A szabályok tehát 
egyértelműek, annak betartása pedig kötelező közösségi érdek.

Önkormányzatunk június 1-től „Segítsük a víz folyását” programot indít, 
melynek keretében kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy tegyen 
eleget törvényi kötelezettségének és tisztítsa meg az ingatlana előtt 
húzódó vízelvezető árkot. 
Sajnos sok helyen tapasztalható, hogy nem tisztítják rendszeresen az 
ingatlanok előtti árkokat, az abból kinövő növényzet akadályozza, vagy 
éppen lehetetlenné teszi a csapadékvíz szabad elfolyását.
Ha egy hosszabb árokszakasz esetében egy vagy több ingatlantulajdonos 
betömi vagy megváltoztatja az ingatlana előtt lévő árok keresztmetszetét, 
hiába tartják karban az ingatlan előtti vagy utána lévő árkot a jog- 
szabálykövető ingatlantulajdonosok, a szabálytalan vagy hanyag ingat- 
lantulajdonos miatt az utcai vízelvezető árok nem fogja ellátni meg- 
felelően a feladatát.
Amennyiben az ingatlana előtti árok már nem tisztítható házilag – 
komolyabb árokmélyítésre, lejtéskorrekcióra van szükség, úgy kérjük 
keresse meg a NATÜ Településüzemeltetési Intézmény munkatársait, akik 
kapacitástól függően tudnak ajánlatot adni a munkák elvégzésére.

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.

Tel./fax: 06 26 355 159
E-mail: natu@nagykovacsi.hu

Segítsük a víz folyását program –  
az árkok, vízelvezetők tisztítása közösségi érdek
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Ember a közszereplő mögött – Szép Henriette

Ők a láthatatlan segítőink, akik szakértő tudással és évtizedes 
tapasztalattal támogatják a Képviselő-testület munkáját, Ők a 
bizottsági tagok. Elsőként Szép Henriettet kérdezem a feladatról, az 
ambíciókról és a Nagykovácsi tervekről.

Milyen személyes motivációk 
ösztönözték arra, hogy elvállalja 
a bizottsági munkát?
2002-2006 között képviselőként, 
a pénzügyi bizottság elnökeként 
dolgoztam a falu érdekében, 
és nagyon jó emlékeim vannak 
arról az időszakról, izgalmas 
szakmai feladat volt. Akkor már 
fent laktunk a Zsíroshegyen, 
amely különösen mostoha 
terület volt és szükség volt az 
érdekképviseletre, valamint ez 
az időszak volt az, amikor még 
háttérfejlesztési támogatást 
kellett fizetni a belterületbe 
vonás után és nagyon érdekelt, 
hogy mi lesz azzal a sok pénzzel. 
Ezért jelentkeztem képviselőnek. 
Abban az időben még nem volt 
ennyire erős a kampány, így 
szinte mindenkivel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, amelyek mostanra is 
megmaradtak. Erre a múltra építve vállaltam újra közszerepet.

Mit gondol erről a tisztségről, milyen embereknek szabad ezt 
elvállalnia? Mit csinál egy bizottsági tag?
Kompromisszumokat kell tudnia kötni. A fejjel a falnak módszer megy egy 
ideig és nagyon tisztelem, ha valaki következetesen kiáll a véleménye és 
a hite mellett, de idővel meg kell állni és körbe kell nézni, hogy az egyéni 
elképzelés, hogyan illeszkedik a közös tervekbe. A bizottsági tag a „külső 
szemlélő” képét tudja behoznia döntésekbe, mivel a bizottságoknak 
információkkal és háttértudással kell segíteni a képviselők munkáját. Talán 
nem mindenki tudja, hogy a Képviselő-testület előtti napokban üléseznek 
a bizottságok, ezek a megbeszélések gyakran komoly vitát generálnak, 
és sokszor 3-5 óra hosszat is tartanak. Az itt született döntéseket és 
ajánlásokat a Képviselő-testület a végső szavazás előtt maximálisan 
elfogadja és figyelembe veszi, ezért ez a munka komoly felelősséggel jár.

2002-ben képviselőként tekintett a bizottságokra, most pedig 
bizottsági tagként nézi a testületet, mi változott azóta?
Nagy változást nem érzekelek, akkor nagyon nagy feladat volt a 
költségvetés előkészítése, mert a Pénzügyi bizottságnak kellett 
„lemeccselni” az intézményvezetőkkel a költségvetést és ez sokszor 
nagyon méltatlan helyzetetek okozott velük szemben. Ez most nem így 
működik, ma ezt a személyes megmérettetést a Képviselő-testület és a 
Polgármester intézi.

Milyen személyes erősségei vannak, mit kell tudni Önről?
Értek a könyveléshez az adózáshoz, jó szervezőnek tartanak. Erősségem- 
nek tartom a kompromisszumkészségemet, szívesen meghallgatom a 
másik véleményét és eltérő szempontjait, mert mindig lehet újat tanulni. 
Szeretek segíteni másoknak, ami ösztönös és már gyerekkorom óta 
jellemző rám. Ezt a részét hívja „tündérmunkának” a családom. 

Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben?
A szüleimet követem, édesanyám vendéglátóipari szakács volt, aki 
összetartotta a családot, e mellett konok volt és mindig végig vitte az 
akaratát, ami végül csak előnyünkre szolgált. Apukám pincérként dolgo- 
zott, és szinte teljes ellentéte volt anyukámnak, de a párkapcsolatban 
remekül kiegészítették egymást. Kórusvezetőmnek, Vass Mária Katalinnak 
is sokat köszönhetek, az Ő vezénylése alatt közel 30 évig énekeltem. 
Kitartásban, a feladathoz való hozzáállásban, az emberekkel való 
bánásban nagyon inspirálóak voltak a vele együtt dolgozott évek. 

Melyek ma legfontosabb céljai és feladatai a Pénzügyi bizottságnak?
A legfontosabb feladata a Képviselő-testülettől érkező felvetések 
megvitatása. Meg lehet-e valósítani a felvetést, a tervet vagy nem, és ha 
igen, akkor hogyan? Nekünk mindent az anyagi oldalról kell szemlélni a 
működési egyensúly fenntartása érdekében. A megvalósítás nagy részét a 
Polgármesteri Hivatal intézi, ehhez társul a mi felügyeleti szerepünk.
A fejlesztésekhez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja ezt a 
település előteremteni?
A nagyívű beruházásokra csak pályázatokkal és kapcsolati tőkével van 
esélyünk. A gázhoz vagy a csatornához mérhető gigaberuházást jelenleg 
nehéz lenne villantani, de ebbe a sorba illeszthető a főutca hamarosan 
induló rekonstrukciója, a bölcsőde bővítése vagy a kerékpárút. A saját 
bevételeink java az adókból származik, persze amikor az itt élőknek fizetni 
kell, az nem esik túl jól, de egy településnek a működéshez szüksége 
van erre. Ennek a szellemében kellett 2 éve korrigálni az ingatlanadót, 
amelynek a mértéke a kisebb méretű épületeknél nem volt számottevő, 
pár ezer forint, a nagyobb épületeknél azonban sávosan már jobban 
érzékelhető.
Mit gondol a tájékoztatásról és hírközlésről?
A hagyományos tájékoztatás pl. a nyomtatott médiumok, háborúmentes 
övezet, de a facebook az elképesztő. Rossz a hangulata és sokan csak 
feszültséggerjesztőnek használják. Az emberek kíváncsiak, ezért minden 
negatív hír érdekes, de erről szólnak ma televíziós híradások is, a műsoridő 
80%-a balesetekkel és bűntényekkel van tele. Egy önkormányzatnak 
minden hírt ellenőrizve kell közölnie, nem lehet csak úgy megosztani 
valamit önmagáért, felelősség nélkül. Ez azonban időbe telik.
Mit gondol, mire van szükség ahhoz, hogy egy Képviselő-testület 
népszerű legyen? 
Jó döntéseket kell hozni, de ez egyben az érdekelt csoportok nagyságától 
is függ. A következetesség és az érdekelt felek meghallgatása a 
legfontosabb. Akkor növekszik a népszerűség, ha elhatároz valamit, kiáll 
mellette és megcsinálja. De ez is naponta változik, ilyen pl. a kastély sztori. 
Az egész kezd a van sapkája, nincs sapkája történethez hasonlítani. 
Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
szerephez?
Amikor 2019-ben ismét szóba került, hogy indulnék képviselőnek, a 
férjem válóoknak gondolta a jelölést, de később a bizottsági tagságot 
elfogadta az egész család. Szeretnek engem is, meg a szerepet is. Nagyon 
sokakat ismerünk, és minket is ismernek, elfogadnak így, hiszen a férjem 
is aktív tagja a közösségnek. El nem tudnám képzelni, hogy máshol éljünk.

Dr. Fegyveres Fiskál Gábor – alpolgármester

Építkezések hatósági ellenőrzése
 
A korábbi évek hatósági ellenőrzési gyakorlata szerint az idei évben is a 
társhatóságokkal közösen, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzéseket 
tervezünk a településen. Az ellenőrzési terv egyik ilyen lépése volt 
hivatalunk Adó csoportjának és a Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály foglalkoztatás-felügyeleti 
kollégáinak a Nagykovácsiban lévő építkezéseken május 3-án 
lefolytatott ellenőrzése. A hatósági munkát a Budakeszi Rendőrőrs 
Őrsparancsnokságának rendőrei biztosították. A foglalkozás-
felügyeleti hatóság jelentése szerint 4 ellenőrzési helyszínen 
10 munkavállalót érintően, feltételezhetően bejelentés nélküli 
foglalkoztatás kerül megállapításra. Adó csoportunk munkatársai 
6 ellenőrzött építkezésből 3 kivitelező esetében állapították meg, 
hogy 180 napot meghaladó építőipari tevékenységet végeztek 
településünkön, így esetükben további adóvizsgálatra kerül sor.
Az ellenőrzések továbbra is rendszeresek lesznek Nagykovácsi 
területén. 

Grégerné Papp Ildikó
jegyző
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Levegőszennyezettség-mérő berendezések  
Nagykovácsiban – mintaprojekt

A jogszabályok régóta tiltják a hulladékok égetését, ennek ellenére 
a mai napig sokan gyújtanak be az éghető hulladékokkal, például 
építési bontásból származó ablakkeretekkel, vegyszerkezelt fával, sőt 
háztartási szemetet és műanyagot is használnak tüzelőként, avagy 
avart égetnek dacolva akár a helyi rendeletekkel is. Nagykovácsi 
Nagyközség Képviselő-testülete ezért úgy döntött, hogy 11 db 
levegőszennyezettség-mérőt szereltet fel a település közterületein, 
érvényre juttatva a lakosság tiszta levegőhöz való jogát és elvárását.

1. A háttér. Jelenleg zajlik Nagykovácsiban a Levegőszennyezettség 
mérés és csökkentés című projekt, melynek közreműködői Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata, a Codecluster Kft., a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem.
Az emberi szükségleteknek legismertebb modellje a Maslow piramis, 
amelynek az alsó részein helyezkednek el az alapvető fizikai szükségletek, 
és a személyes biztonság. Éppen ezért, nekünk, megválasztott 
településvezetőknek az a kötelességünk, hogy a közösség minden itt élő 
tagja ki tudja elégíteni ezt az alapvető szükségletét, hiszen a létfeltételeink 
többsége, egyben a földi életünk létfeltételei is, az úgynevezett alapvető 
környezeti tényező: a tiszta levegő és a tiszta ivóvíz. 

De hogyan néz ez ki a hétköznapokra 
vetítve: ha a szomszédunk olyan 
tevékenységet végez, amely szerintünk, 
sérti a tiszta levegőhöz való jogunkat, 
akkor jogainkat birtokvédelmi eljárás 
során érvényesíthetjük, hiszen a 
szomszéd az ingatlan használata 
során köteles tartózkodni az olyan 
magatartástól, amely másokat zavarna. 
A Polgári Törvénykönyv szerint egy 
éven belül lehet kérni a jegyzőtől az 
eredeti birtokállapot helyreállítását, 
egy éven túl a bírósághoz fordulhatunk 
ilyen esetben. A zavarás tényéről lehet 
fényképet vagy videót készíteni és azt se 
felejtsük, hogy levegőtisztaság-védelmi 
bírság kiszabására is lehetősége van a jegyzői feljegyzés alapján a Megyei 
Környezetvédelmi Hatóságnak, nyílt téren 100.000 Ft., míg zárt tűztérben 
300.000 Ft. értékben.

2. A döntés okai és motivációi. A levegőszennyezettség-mérő 
berendezések elhelyezését több szempont is indokolta. Egyrészt 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának operativitását 
meghatározza, hogy haladnunk kell a korral, így amikor az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium Digitális Jóléti Program (DJP) a modern 
faluprogram vízióját elénk tárta, amelynek első lépése a digitális 
adatgyűjtés lehetősége volt, megragadtuk a lehetőséget. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: „A lakosság természetes elvárása, 
hogy a kihívásokra megfelelő válaszokat adjunk, de ne csak lekövessük, 
hanem meg is előzzük a trendeket! Mindenképp előny az új technoló- 
giák bevezetése, hiszen a települések között van egy egészséges 
verseny: minden polgármester azt szeretné, ha az ő települése lenne a 
legjobb, ha az ő településén lenne a legelégedettebb lakosság. Ehhez 
nagyban hozzájárulhatnak az okosváros megoldások. Az országban 
az első olyan település vagyunk, ahol a levegőszennyezettség-mérő 
szenzorok az egész települést lefedik.”
Második szempont a falu földrajzi adottsága volt. Két „hegy” között 
található a beépített területek többsége, amelyek a téli fűtési időszakban, 
szélcsendes időben magas szállópor koncentrációt eredményez. 
Harmadik ok az elvárás. Lakosaink többsége évek óta ezen igényekkel 
lépett fel a vezetés felé, ami családvédelmi szempontból és a komfort 
iránti igényükből is egyaránt indokolt, hiszen a népességünk több, mint 
negyede gyermekkorú.
Negyedszer, a légszennyezés évszaktól függetlenül komoly egészségügyi 
kockázatot jelent, ami önmagában is indokolttá teszi a levegőszennyezés 
eseti vagy rendszeres mérését, amit csak erősít, hogy a légszennyezés 
súlyos gazdasági károkat is okozhat. Ötödször, a település vezetése 

számára nem állt rendelkezésre átlátható, rendszerezett, valós idejű 
elemzés a térség levegőjének minőségéről. Hatodszor, minden helyi 
rendeletet igazítani szükséges az országos szabályokhoz. Hetedszer 
és talán a legfontosabb, a lakosság érzékenyítése és szabálykövetése a 
rendeletekhez való alkalmazkodása terén.

3. A megoldás. Nagykovácsi önkormányzata már évek óta foglalkozott 
a levegőminőség problémakörével, hiszen a Tiszta Levegő Törvény 
alapján, az egészséges levegőhöz való jutás alapvető emberi jog és 
ennek megfelelően a települések levegőminőségének mérése, annak 
ismerete, minden önkormányzattól elvárt kötelezettség.  A rendszeres téli 
és a gyakori nyári szmog, valamint a lakosság különböző fórumokon való 
kérései és jogos háborgásai konkrét lépésekre sarkallták a döntéshozó- 
kat, lépni kellett a szállópor koncentráció és a károsanyag kibocsátás 
csökkentése érdekében, mind a mérés, mind a rendeletek szintjén.  Peter 
Drucker, osztrák fejlesztési szakértő szavait idézve: „ami nem mérhető 
az nem menedzselhető”, így rögzítenünk kell az eltérést, amihez 
mérőeszközök és adatok kellenek. Nem elég tudni, bizonyítani is kell!
Az elmúlt 5 év eseményei, válasz a lakossági igényekre:
•   Az önkormányzat mobil mérő- 

eszközök bevonását kezdeményezte 
a levegőtisztasági értékek meg- 
ismerésére és rögzítésére. 

•   Lakossági fórum szervezése (Fűts 
okosan! a Herman Ottó Intézet 
és a Dipol Humánpolitikai Intézet 
közreműködésével).

•   Lakossági fűtési- és energiagazdál- 
kodási fórum megtartása (Polgár- 
mesteri Teadélután).

•   SWOT analízis készítése (települési 
Klímastratégia Workshop kere- 
tében).

A további lépések:
•   Az igények és elvárások összegzése, a nagykovácsi döntéshozók 

a környezetvédelmi szakértőkkel közösen meghatározták a leg- 
előnyösebb településfejlesztési döntéseket. 

•   A stratégiai célok megvalósítását megalapozó megoldások költségei- 
nek felmérése.

•   Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete, Magyarországon 
elsőként hozott határozatot arról, hogy a település levegőtisztaságának 
megőrzése érdekében 11 mérőberendezést és az általuk közvetített 
adatok feldolgozásra alkalmas szervert telepít a nagyközség területén. 

•   Egyeztetés az egyes szolgáltatókkal (áram, hírközlés stb.) a műszaki 
berendezések elhelyezésére.

•   A műszerek beüzemelése, az adatrögzítés megkezdése.

Dr. Fegyveres Fiskál Gábor – alpolgármester
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A rendszerváltás után voltunk. Hívőként különösen, óriási 
felszabadulásként éltük meg a materialista államvalláson alapuló 
szocializmus építésének, a népi demokrácia bukását. És mint magyar 
ember túláradó büszkeséggel és megnyugvással éltük meg a piros-fehér-
zöld zászló egyeduralmát.
De, lépjünk vissza néhány évvel. A 80-as évek végén, a kisebb létszámú, 
de már régebb óta itt élő hívek mellé, egyre több, templomba járó család 
költözött ki a fővárosból Nagykovácsiba. A hiten alapuló azonos világlátás 
hamar összehozta a 30-as, 40-es éveiben járó, hasonlóan gondolkozókat, 
akik nem voltak hajlandók magukévá tenni az elmúlt negyven-ötven év 
diktátumát és követték szüleik tanítását. 
Kezdetben a szentmisék után, majd a plébánián, az áldott emlékű Gyuri 
bácsinál (néhai Orbán György plébános) és az otthonokban elkezdtünk 
beszélgetni közös dolgainkról. A reményeink szerint rendszerváltó 
országgyűlési választások előtt álltunk. Az idősektől megismertük a 
falu közéleti állapotát, amelyet jól jellemzett a lakosság lélekszámához 
képest elenyésző létszámú, időskorú templomba járó. Ezeknek a közéleti 
beszélgetéseknek Gedeon Sanyi bácsi (néhai Dr. Gedeon Sándor) volt 
a motorja. A közös értékek felmutatásában és a helyi viszonyok közötti 
megfelelő eligazodásban nagy segítségünkre voltak a már régebben 
itt lakó Imre bácsi (néhai Dr. Schmidt Imre), Kálmán bácsi (néhai Fáklya 
Kálmán), Péter bácsi (néhai Bódy Péter), Török Gyuri (néhai Török György), 
Réthy Laci (Dr. Réthy László), Borika (Réthy Mária). 
Megvolt bennünk az igény arra, hogy szavainkkal, tetteinkkel, visel- 
kedésünkkel a közéletben is megpróbáljuk megismertetni, népszerűsí- 
teni a már majdnem elfelejtett világképet. Nem volt kétséges, részt kell 
vennünk Nagykovácsi közéletében! 
Ki-ki rátermettsége szerint megtalálta közéleti helyét Nagykovácsiban.  
A Csabai-Tegzes-Perneczki testvérek és családjaik megalapították a 
Regnum Marianum helyi csoportját a fiatalok lelki építésére. A felnőttek  
egy csoportja, hitük mélyítése igényével létrehozták a – mai napig is 
működő – Másodikpéntek társaságot. Az 1990. áprilisi rendszerváltó or- 
szággyűlési választásokat követően Sanyi bácsi ösztönzésére, majd el- 
nökletével 1990 májusában meg is alakult a Kereszténydemokrata Nép- 
párt, a KDNP helyi szervezete. A tanácsi rendszert leváltó, önkormányzati 
választásokra készülő Nagykovácsi Ellenzéki Kerekasztal működésében 
már KDNP-ként vettünk részt. A választásokon az MDF-SZDSZ-KDNP (!) 
koalíció elsöprő győzelmet aratott. Imre bácsi személyében polgármes- 
tert és a teljes, 11 fős testületetből 10 főt adott a koalíció. A KDNP-t Imre 
bácsi, Réthy Laci, Tegzes Endre és Zupán Tibor képviselte.
A vágyott szabadságot, demokráciát kóstolgató, próbálgató időben a 
munkáját megkezdő Polgármester és a Képviselő testület a semmiből és 
igen nehéz körülmények között igyekezett felépíteni és működtetni az 
önkormányzatot és a falu életét. A nehézségeket csak tetézte az akkori 
ellenzék, a Nagykovácsi Polgári Egylet és az MSZP, akik össztűz alatt 
tartották Imre bácsit, az alpolgármesterként előlépett Tibort, de végül is 
az egész Képviselő-testületet is.  
Erről a hősi és küzdelmes időszakról remek összképet ad a Poroló (Pracker), 
a „Nagykovácsiban működő MDF, SZDSZ, KDNP és a pártonkívüliek 
csoportjának lapja” 1990. augusztus és 1991. január között megjelent hat 
száma, benne Jenő (néhai Mohor Jenő) remek cikkeivel. De ezzel a Poroló 
be is fejezte a működését. Az önkormányzat a Hírlevelét 1991 áprilisában 
adta ki először. Ugyanebben a hónapban megjelent az ellenzékinek 

számító Összekovácsoló, a Nagykovácsi Polgári Egylet lapja. A mi olda- 
lunk pedig még nem adott hírt magáról.
A KDNP tagok és a nem tagok rendszeresen beszélgettünk, értékeltük a 
helyi eseményeket, cseréltük a híreket. Az érzékelt tájékozatlanság, a sok 
rosszindulatú pletyka, félrevezető álhír hallatán megállapítottuk, hogy 
tennünk kell valamit a falu tájékoztatásáért, a mieink védelme érdekében. 
A mi oldalunk nem hallgathat! Egy KDNP összejövetelen Réthy László 
felvetette, hogy újságot kellene „csinálni”! A döntés egyhangú volt!
Lelkesített minket a lehetőség, hogy szabadon leírhatjuk, amit 
jónak látunk. Töretlen hittel és elkötelezettséggel! Cenzúránk, csak a 
lelkiismeretünk!  
Felkérés, vállalás alapján megalakítottuk a szerkesztőséget, 
meghatároztuk, hogy melyek legyenek a fő témáink. Ahogy egy újságnál 
illik.
Ilyen előzmények után – 30 évvel ezelőtt – eljött 1991. május 18., Pünkösd 
szombatja és megjelent a Nagykovácsi Harangszó első száma! 
Az első oldalon így szólítottuk meg a Kedves Olvasót:

A második oldalon Dr. Hasznos Mikós az akkori KDNP alelnöke, 
országgyűlési képviselő beköszöntője olvasható. Bemutatkozik a helyi 
KDNP, a tizennégy tag és a négy pártoló tag névsorával. És következtek 
az önkormányzat hírei. A lezajlott közmeghallgatásról nyilatkozott Soós 
Lászlónak Zupán Tibor alpolgármester. Többek közt a községi tanácstól 
örökölt adósságról, a vagyonleltár és az átadás-átvétel hiányáról, a 
megalakult önkormányzatról olvashattunk. A hírek között szerepel 
például az egyes lakosok által az Ördögárokba vezetett szennyvízről szóló: 
„Amiről beszélnek” rovatban a szemétszállítás pályázatot ismerteti Soós 
Laci, amelyet Kardos Endre nyert 1.794 eFt. vállalási árral. Az önkormányzat 
emelni volt kénytelen a szemétdíjat és így a belterületen havi 25 forintot (!) 
kellett fizetni önálló lakásonként, a lakásba bejelentett minden egyes lakó 
után. Címek a Hírek rovatban: „Új vízcsapok a temetőben”, Bányaomlás”, 
„Csatornázás”. A kitelepítés évfordulójára Thomas Pitz – aki a kitelepítésig 
Nagykovácsi plébánosa volt és neki is el kellett hagyni Nagykovácsit – 
visszaemlékezését adtuk közre. Bódy Péter bátyánk a falu arculatáról ír: 
„Látom a jellegzetes épületek rombolását, kozmetikázását”. Az utolsó 
oldalon az egyházi rovat kap helyet. (Érdekességként: a szemétdíj 1996-
ban 128 Ft/hó/fő
A második, a júniusi számban... de itt meg kell állnom. Végignézve a 
számokat, bele-bele olvasva a cikkekbe – elfogultság nélkül mondhatom 
– annyi érdekes olvasnivalót találtam, hogy a fél Tájoló nem volna elég a 
kiválogatott idézeteknek. De komolyan!
A rendszerint tizennégy oldalas, A4 nagyságú példányok első oldalán 
éveken keresztül, a „vezércikkben” egy-egy kiemelkedő ünnep (pl. 
karácsony, húsvét, Szent István), vagy országos esemény (pl. országgyűlési 
választás, a KDNP I. Kongresszusa) kapcsán írtuk le véleményünket 
hívőként és magyarként. Végre elmondhattuk az igazságot 1956-
ról! Ez volt a mi missziós munkánk. Később gyakorlatiasabb témákkal 
jelentkeztünk, mint például az SZJA 1%-a.
Legalább három oldal az önkormányzati ügyekkel foglalkozott. Volt téma 
bőven! Testületi ülések, közmeghallgatás, nyilatkozatok, riportok és a 
mindenkori költségvetés. Ismét érdekességként. 1996-ban 116.276.600 
Ft előirányzott bevételre ugyanennyi előirányzott kiadás volt. Izgalmas, 

30 éve történt
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adott esetben sorsdöntő volt a minden lakost érintő csatornázás menete, 
az első Általános Rendezési Terv vitára bocsátása, az Első Hazai Távközlési 
Rt. és a MATÁV Dávid és Góliát harca, vízhálózat bővítése. És volt 
természetesen éles vita, véleménynyilvánítás, vádaskodás... A Harangszó 
megpróbált minden véleménynek hangot adni. A cikkekből látható, hogy 
az önkormányzati munka egy nagy küzdelem. Küzdelem leginkább a 
pénzhiánnyal és az ellendrukkerekkel. És ez így van manapság is.
A falu lakosságát megosztó, közéleti események is terítékre kerültek. Ilyen 
volt – egyet említve – a háziorvosi rendszer indítása körüli – mondhatjuk 
– botrány, a „Doki ügy”.
Igyekeztünk bemutatni Nagykovácsi hétköznapjait is, az iskolában 
történtek, a rendezvények, a Klubkönyvtár programjai bemutatásával. 
A tényszerű ismertetést megpróbáltuk egy-egy személyes, elismerő 
gondolattal színesíteni. 
Látom, kezd túlméretezett lenni a visszaemlékezés, így méltatlan 
módon csak egy mondattal említem meg a helytörténeti és az egyházi 
rovatot, amelynek fontossága semmivel sem volt kisebb, mint az előbb 
felsoroltaké!
Hirdetéseket is megjelentettünk. Egy érdekesség az 1991. augusztusi 
számból: „Panorámás ház eladó: Park utca x 160 m2+pince >9 millió Ft”.
És még mennyi izgalmas, érdekes, tanulságos cikket találunk a 
Harangszóban!
Néhány szó az újság készítéséről. A 90-es évek elején alig voltak 
szövegszerkesztő programok, egyáltalán otthoni számítógépek. Otthoni 
nyomtató aztán végképp nem. Szinte mindenki kézzel, vagy jobb esetben 
írógéppel írta a cikkeket. Arra emlékszem, hogy nekem volt valamilyen 
alapgépem, a munkahelyemről kimentett, Mikes nevű, első magyar 
nyelvű szövegszerkesztő programmal. A kéziratos és géppel írt szövegeket 
Sanyi bácsi irodájában, Ildikó cikkenként begépelte hasábos formába. 
Kinyomtatva visszakaptuk és elkezdtük azokat ollóval szétvagdosni, 
ragasztgatni, megszerkeszteni a számot. Ezután, technikai szerkesztőnk 
Gábor, valamilyen kiadvány szerkesztővel összeállította a nyomtatható 
változatot. Azért ez nem ment ilyen könnyen, mindig találtunk javítani, 
változtatni valót, ami újraszerkesztést jelentett. Az idő meg csak telt. 
Utána nyomda, az oldalanként megkapott anyag szétválogatása és a 
példányok összetűzése a Csabai-Tegzes-Perneczki családoknál. Végül, 
irány a CBA, a templom és az előfizetők postaládája. 
Idővel egyszerűsödött a menet. 1996-tól Szmicsek Sanyi az újabb 
kiadványszerkesztő programmal pikk-pakk összerakta az újságot. A KDNP 
ellehetetlenülését követően a KDNP nyomdája vállalkozásba ment át, 
fejlesztette a technológiát és már füzetszerűen összehajtva kaptuk meg 
a példányokat. Az utolsó példányok már Zgyerka Zsolt nyomdájában 
készültek.
Azt most nem részletezem, hogy a megjelenés technikai nehézségei 
legyőzése mellett, mit jelentett magának a cikknek megírása! Egyszerűen, 
gördülékenyen és magyarul! Gondolat még lenne. Szóban színesen, 
élvezetesen el is lehet mondani, de mondatról-mondatra leírni... (Utólag 
olvasva, néhol nem értettem, hogy mit akartam írni)
És mindezt – kinél-kinél – az egyre erősödő munkahelyi leterheltség, az 
örvendetesen gyarapodó létszámú család, az otthoni, kerti tennivalók 
mellett, vagy inkább után maradt szabad időben...
Néhány adat. Az első szám 1991 májusában jelent meg, az utolsó 1997 
februárjában, január-februári összevont számként. Az I. évfolyam 1. 
számától a VII. évfolyam 1. számáig. A vége felé egyre inkább fáradtunk, 
a teendőink egyre több időt vettek, így egyre nehezebben álltak össze 
számok és kénytelenek voltunk dupla számokat megjelentetni. Összesen 
56 darab számot jelentettünk meg átlagosan 14 oldallal. Az öt éves 
születésnapjára írt cikkem szerint az addigi ötvennyolc hónapban 794 
oldalon tájékoztatott a Harangszó. A nyári időszakban kb. 400 példány 
fogyott, a rossz idő beálltával kb. 300. Közel 160 állandó előfizetőnk volt. 
A bevétel az 1992 februárjában, Dr. Réthy László által alapított Nagykovácsi 
Harangszó Alapítvány vagyonát gyarapította. Az alapítvány egyik célja a 
Nagykovácsi Harangszó kiadvány támogatása.
És végül a létrehozók. Nagyjából az 1994. évi önkormányzati választásokig 
Borika, Soós Laci, PP (Perneczki Péter) és az én nevem olvasható a 
cikkek végén. Ritkábban, főleg vezércikkekkel Sanyi bácsi és Axi (néhai 
Dr. Perneczki Sándor) jelentkezett. Bizony, egy kissé alábbhagyott a 
lelkesedés a 94-es rendszervisszaváltás követően. Csak a szovjet csapatok 
nem jöttek vissza...

De jöttek a friss erők! Az 1994-es önkormányzati választásokon a helyi 
MDF és a KDNP tagjai és szimpatizánsai 12 képviselőjelölttel Nyiri 
Jancsi személyében polgármester jelölttel indult. Pájer Árpád lett a 
polgármester, a 11 képviselői helyből 9 helyet szerzett meg a közös 
csapat, köztük Furulyás Kati, Nyiri Jancsi és én. Szmicsek Sanyi a pézügyi 
bizottság tagja lett. Ők hárman egyre aktívabbak lettek és egyre többet 
írtak az újságba. 1996 februárjától ők és a töretlenül kitartó Borika alkották 
a szerkesztők csapatát. Én megmaradtam felelős szerkesztőnek, de csak 
kevesebb cikk írására maradt már időm. Végül, a szűkülő szabadidő 
miatt, kissé bele is fáradva, a lelkiismeretemre hallgatva, jobbnak láttam 
befejezni, befejeznünk az „újságírást”.
Visszatekintve a Nagykovácsi Harangszó megjelentetésének közel hat 
évére, nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy nincs mit szégyenkeznünk. 
A jobbítás igényét, a hitet, a jószándékot, a nyitottságot megtartottuk, 
az igazságtól szándékosan nem tértünk el, vitriolba sem mártottuk a 
tollunkat. Az amatőrségünket pedig vállaljuk! Köszönöm nektek!   
Na, azért be kell vallanom, hogy időnként elöntött a „Nem tudom 
magamban tartani...” érzés, amikor rosszindulatú, igaztalan vádak 
hangzottak el bármely közszereplő ellen. Nagyon fel tudott bosszantani 
– ma is – az oldalvonalról bekiabálás, a csúsztatás, a hordószónoklás. 
Ilyenkor nagyokat nyelve, visszafogva magam, higított vitriolba 
mártottam a tollamat és válaszoltam.
Hősi idők voltak!
MP, Mensi (Mensáros Péter)
Utóirat: A Nagykovácsi Harangszó újságot Nagykovácsi Önkormányzata 
1997-ben Nagykovácsiért Emlékéremmel díjazta.
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Ismét „helyzet” van Nagykovácsiban. Április elején derült égből 
villámcsapásként érkezett a hír, hogy a Magyar Cserkészszövetség 
benyújtotta az előzetes tervdokumentációt véleményezésre a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz. Tudtuk, hogy zajlik a tervezés, részt vettünk közösségi 
tervezésben, láttunk prezentációt, de minden alkalommal munkaközi 
elképzeléseket mutattak be nekünk. Vártunk egy olyan anyagot, amely 
véglegesnek mondható, amelyet meg tudunk vitatni, tudunk véleményezni. 
Sajnos ilyen dokumentum soha nem került a Képviselő-testület elé. 
A beadott tervek nem felelnek meg a helyi építési előírásoknak. A 
szükséges természetvédelmi és fakivágási engedélyeket nem kérték 
meg, nem szerezték be. A legnagyobb hiba azonban mégis az, hogy az 
előkészítés során nem vizsgálták a majdan működő komplexum környezeti, 
forgalomtechnikai, vagy akár a már most is szűkös közműkapacitásra 
gyakorolt hatását. 
Kicsit nézzünk vissza az időben. 2013-ban a Magyar Cserkészszövetség 
tulajdonába került a Teleki-Tisza-kastély. Akkor ezt sokan nehezményezték, 
de lássuk be, egy ilyen méretű épületet és parkot felújítani és fenntartani 
hatalmas költség. A szövetség 2,39 milliárd forintos állami támogatásban 
részesült abból a célból, hogy a kastélyban egy ifjúsági központ kerüljön 
kialakításra, melynek segítségével minden határon innen és túl élő fiatal 
számára megismerhetővé válik a cserkészet alapgondolata. 
A következő évben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánítják a beruházást és további 31 millió forintos támogatást 
nyer a projekt. 2018-ban elkészült a gyönyörűen felújított kastély. Még 
ebben az évben újabb támogatást nyernek el a cserkészek a Lechner Ödön 
projekt keretében – panzió és matracszállás kialakításának előkészítési 
munkáira. 2020 januárjában HÉSZ módosítási kérelem érkezett az 
önkormányzathoz, melyben csak az építési helyek módosítását kérték, 
a beépítési intenzitás, és egyéb rendelkezésekre vonatkozó kérések nem 
szerepeltek.
2020 novemberében online prezentáció keretében ismertették velünk az 
elképzeléseket, de szigorúan munkaközi állapotot mutattak, tehát az ott 
látott elképzelések alapján még nem kerültünk véleményezési helyzetbe. 
És elérkeztünk 2021 áprilisáig, amikor szembesültünk a kész tervekkel. 
Azonnali egyeztetést kért Polgármester Asszony Szórád Elődtől – a projekt 
helyi vezetőjétől. Azonnal elkezdtünk dolgozni az esetleges megoldásokon, 
lehetőségeken. Felkerestük a civil szervezeteket – NATE, Összekovácsolók, 
Szépkovácsi Egyesület, majd együttműködési megállapodást írtunk 
alá a közös fellépés érdekében, hiszen azt gondoltuk, semmi sem lehet 
fontosabb, mint egy közös, erőteljes fellépés a közös cél érdekében. Számos 
kormányhivatali és államtitkári egyeztetés zajlott nap mint nap, megoldást 
keresve erre a sokak számára elfogadhatatlan helyzetre. Eközben egy helyi 
lakos petíciót kezdeményezett, amelyből tisztán látszik, hogy milyen sok 
embert foglalkoztat ez a kérdés. Eltelt 2 hét, és sajnálatos módon két civil 

egyesület – a NATE és az Összekovácsolók – felmondták az együttműködési 
megállapodást, a további közös fellépést így ellehetetlenítve. Felelőtlen és 
komolytalan viselkedés ez egy ilyen fontos ügyben.
Közel két hónapos tárgyalássorozat után május 22-én Menczer Tamás 
államtitkár videóüzentben jelentette be, hogy a beruházás előkészítését 
leállította, és kijelentette, hogy csak olyan fejlesztés valósulhat meg a 
területen, amit Nagykovácsi lakossága támogatni tud. 
Államtitkár úr azt kérte Nagykovácsi Önkormányzatától és a cserkészektől, 
hogy kezdődjenek újra az egyeztetések, és dolgozzunk ki egy olyan 
megoldást, ami a lakosság támogatását élvezi, és minden érintett félnek 
megfelel.
A Kastélypark minden nagykovácsi polgár ügye. Szükség van a közös és 
egységes fellépésre, ennek hiánya ugyanis a közös ügyet veszélyezteti. A 
lakosság legszélesebb bevonása érdekében helyi konzultációt indítunk.
A Kastélypark konzultáció segítségével szeretnénk megtudni a lakosság 
véleményét a parkban létesülő épületekről. A konzultáció arra keres 
választ, hogy a lakosság hogyan viszonyul a projekt méreteihez, a leendő 
szolgáltatásokhoz, a park átalakításához. 
A konzultációs kérdőívet online a település honlapján lehet kitölteni, de 
lehetőséget teremtünk arra, hogy személyes konzultációs pontokon is 
véleményt formáljon a lakosság. Hétvégén délelőttönként és hétköznap 
délutánonként találkozhatnak velünk a CBA előtt és a Tisza István téren. 
Jöjjenek el, mondják el véleményüket, töltsék ki a kérdőívet, hiszen közös 
érdekünk egy mindenki számára elfogadható fejlesztés megvalósulása. 
Nem dönthetnek rólunk nélkülünk! Segítse munkánkat azzal, hogy 
elmondja véleményét és kitölti a konzultációs kérdőívet.

Nem dönthetnek rólunk nélkülünk – a Kastélypark jövője
Szemesy Barbara – alpolgármester

Társadalmi, szellemi és kulturális fejlődésünk alapkövei, gyermekeink óvói, 
nevelői, fejlesztői. Nem törekednek rivaldafényre, csendben, háttérben 
végzik a munkájukat. Kezeik között mégis nemzedékek formálódnak. 
Hétköznapjaink igazi hősei ők.

Június első vasárnapján őket,  
a NEVELŐKET, PEDAGÓGUSOKAT köszöntjük.

Csermely Péter biokémikus szavaival élve „a jó tanár koherens, integráns 
és hiteles értékmintát jelent." Hiszen ők még a tantermek falain kívül 
is tanítanak: gesztusaikkal, megjelenésükkel, megnyilvánulásaikkal. A 
tananyag az évek múlásával megkopik ugyan, de azok, akik tanítják, örök 
mércét, mintát jelentenek.
Miközben megpróbálnak megfelelni saját, belső értékrendjük diktálta 
követelményeknek, meg kell felelniük a gyermekek és a szülők elvárásainak 
is. Emellett egy bonyolult rendszer részei, így a közoktatás, köznevelés 

szabályait is szem előtt kell tartaniuk. És egy percre sem állhatnak meg a 
mánál, mindig előre kell látniuk a holnapot. Folyamatosan alkalmazkodniuk 
kell a felnővő generációkhoz, a korszerű technológiai vívmányokhoz. 
Hivatásuk állandó megújulást, újrakezdést jelent.
Polgármesterként azon dolgozom, hogy a pedagógusok munkáját 
minden lehetséges eszközzel támogassam, és segítsem. Azon, hogy 
a Nagykovácsiban élő gyermekek számára biztosítani tudjuk a magas 
színvonalú, korunk kihívásaira reagálni tudó, piacképes oktatást. Hálás 
vagyok minden nagykovácsi pedagógusnak, hogy ezen tudás átadásának 
kulcsfontosságú szereplői. Hiszen „félig sem olyan fontos az, mit tanítunk 
gyerekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. – Amit az iskolában tanultunk, 
annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási 
rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József)
KÖSZÖNÖM!

Hála és köszönet minden pedagógusnak...
...mert ők a „világ legnehezebb közönsége előtt játszanak”!
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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Amikor a szülőszobán először szólítanak 
minket a magyar nyelv egyik legszebb szaván 
„ÉDESANYA”, ez életünk egyik legmeghatóbb 
pillanata. Később minél többször halljuk  annál 
inkább megszokottá válik és természetesnek 
vesszük. Főleg mikor gyermekeink napjában 
nagyjából négyezerszer mondják el fejenként. 
Van azonban egy nap az évben amikor ez a szó  
újra értelmet nyer. Amikor minden édesanya 
szemébe könnyeket csal. Ez a nap pedig 
az Anyák napja. Újra rácsodálkozunk gyer- 
mekeinkre, mert megállunk egy pillanatra, 
mert megéljük a pillanatot. Megszűnik minden 
és csak a gyermekeinkre koncentrálunk. Újra 
felhangzik az ÉDESANYA szó a szívünkben. És 
ekkor könnyek szöknek a szemünkbe. Rájövünk, 
hogy ez a kisember, aki nekünk verset szaval, 
virágot ad, mennyi munkát fektetett bele, hány 
héten át készült , hogy az ő anyukájának örömet 
szerezzen, hogy elmondja mennyire szeret. 

A jelen helyzet sok mindent elvett tőlünk. 
Többek közt már tavaly sem élhettük át ezeket 
a meghitt pillanatokat az ovis ünnepségen. De 
vannak nekünk csodálatos óvó nénijeink, akik 
mindig kitalálnak valamit és ezért nem lehetünk 
elég hálásak! Ebben a reménytelen helyzetben 
egy tündér birodalmat álmodtak meg nekünk. 
Mindent megszerveztek. Mi csak helyet 
foglaltunk a csodálatosan feldíszített ablak előtt 
ahonnan gyermekeink kiröppentek és előadták 
mindazt, minden édesanyának egyesével amit 
már hetek óta gyakoroltak. Szavaltak, virágot 
készítettek és kezet nyomdáztak. Mindezt 
azért, hogy mi boldogok legyünk. Ott, abban 
a percben, távol a világ zajától. És ezért nem 
lehetünk elég hálásak! Köszönjük Betti, Ancsa, 
Reni! 

Dr. Hermányi- Csiki Vanda
Egy átlagos csütörtök reggel, az idő borús, esőre 
áll; a felhők komor ruhába bújtak, bár a virágzó 
gyümölcsfák ledlámpásként világítva hirdetik a 
tavaszt. Úton az ovi felé kattog a fejemben, mi 
minden vár még rám aznap, a héten stb., persze 
kíváncsi vagyok milyen meglepetés vár előtte az 
ovi ablakban.  
Pár percet töltünk el nálatok, mégis szerintem 
hosszú évekre inspirációt és egy csodás 
emléket kapunk. Filléres kellékek, mégis 
mintha egy elegáns hotelbe érkeznék, olyan 
igényes a dekoráció! Ráadásul egy része házilag 
készített, milyen szép! Mindez nekem, nekünk 
Anyukáknak berendezve, gondosan elkészítve, 
hogy eltölthessünk pár meghitt percet szemünk 
fényével. Megindító élmény már a megérkezés. 
Egyből látszik mennyi sok óra ötletelés, munka, 
szépítgetés, amit nem sajnáltatok, mennyi 
belerakott szenvedély, kedvesség, mennyire 
szeretitek, amit csináltok! Megszámlálhatatlan!

Továbbá az él- 
mény nekem, 
hogy mennyi 
minden belefér 
pár percbe, és  
mennyire más-
hogy telik ez- 
után a nap, a hét.
Minden előre 
odakészítve, hit- 
tel, reménnyel, 
tele kedvesség- 
gel és szívhez 
szóló üzenettel: 
nekünk Édes- 
anyáknak! 
Készültetek, a gyerekekkel is, látszik, ők is átélik 
a hangulatát.
Abban a pár percben megszűnik a tér-idő, 
mindegy mi van a hírekben, mi történt tegnap, 
mikor van a határidő a munkahelyen, mennyi 
házimunka vár még ránk stb.; mert újra átéljük  
azt a csodát, hogy Anyukája lehetünk egy óvo- 
dásnak, újra ráébredünk mennyi minden össze- 
köt minket, és milyen jó összetartozni. Milyen jó 
összetartozni egyben a Levendulás Anyukákkal, 
ahol egymástól jelenleg biztonságosan külön, de 
mégis mindezt együtt éljük át, mindegyiküknek 
ugyanúgy megdobban az anyai szívünk! 
Köszönjük nektek: Betti, Ancsa és Reni, 
hogy minden helyzetben, bármilyen körül- 
mények között mertek önmagatok lenni 
és megalkotni azt a csodát, ami bennetek 
születik! Megvalósítjátok újra és újra, hogy 
mi is átélhessük, pityereghessünk, szívből 
nevethessünk, rácsodálkozhassunk, hitet, 
reményt és erőt nyerjünk! Köszönjük!

Kunos Kinga

Anyák napi gondolatok Levendulás Édesanyáktól

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani 
valamire, amit nem tud.” (Móricz Zsigmond)
A pedagógusnap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntjük a Nagykovácsi 
Kispatak Óvoda minden dolgozóját és köszönjük nekik mindennapi 
áldozatos munkájukat a közösségünk valamennyi óvodásáért és 
szülőjéért. 
Hálások vagyunk, hogy nap, mint nap – még a kialakult, „nehezített” 
helyzet ellenére is – okos szóval, segítő szándékkal bővítik gyermekeink 
ismereteit, adnak nekik biztos tudást és szerető környezetet.
Minden év június első vasárnapján hálás szívvel gondolunk 
óvodapedagógusainkra, hisz egy életre szóló elhivatottságot, életfor- 
mát, szellemiséget választottak, mellyel gyermekeink első lépéseit, 
tapasztalásait alapozzák meg és örök értékeket adnak át számukra. 
Sokszor kihívásokkal, kudarcokkal kell szembe nézniük, de reméljük 
ezeket felejteti a gyermekek által adott sok öröm, kacagás és élmény.
Köszönünk Mindent!!!

Szülői Szervezet Munkaközössége
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A tavasz beköszöntével egymást érik a 
természethez és az élővilághoz kötődő jeles 
napok.
Minden évben próbálunk a gyerekeknek újabb 
és újabb programot kínálni ezekhez a „zöld” 
ünnepnapokhoz.
Az idei ötletünk a Madarak és Fák napjához 
kötődött. 
Kíváncsiak voltunk, hogy gyerekeink az általunk 
megrajzolt térkép alapján, meg tudják-e találni  
a szalaggal megjelölt „csoport fáját”?
És igen, képesek voltak! Kiválóan tájékozódtak 
a rajzos jelölések alapján. Ahhoz, hogy ovisaink- 
nak ne okozzon gondot a feladat végrehajtása, 
együtt alakítottuk ki a térképen lévő jelöléseket. 
Indulásnál minden pár kapott egy-egy térképet, 
ami alapján eljuthattak a célig. A rajzos leírás 
végig vezette őket az óvodától a Kossuth Lajos 
utca jellegzetes boltjai, intézményei mellett, 
majd a Száva utcán végig haladva a Kolozsvár 
utcában megtaláltuk a szalaggal megjelölt 
hatalmas platánfát.

A gyerekek öröme határtalan volt. 
A hatalmas fa vastag törzsét körbe állva, nagy 
öleléssel köszöntük meg a „csoport fájának”, 
hogy jó levegőt biztosít a számunkra, hogy 
árnyékot ad a meleg napsütésben és élőhelyet 
biztosít a madaraknak, mókusoknak.
Elhatároztuk, hogy az idős platánfát minden 
évszakban meglátogatjuk és megölelgetjük 
annak érdekében, hogy sokáig egészségben 
gyönyörködhessünk benne.

Madarak és Fák napja,  
avagy zöld ünnep Pillangó csoport módra
Szabó Éva óvodapedagógus, tagóvoda vezető

A 2021. május 11-13. között megtörtént óvodai beiratkozás során 84 
jelentkezőt fogadtunk. Online és személyes jelenléttel is megtörténhetett 
az óvodai ellátás iránti igény jelzése. A szükséges dokumentumok 
bemutatása és küldése – a hiánypótlásokat követően – egységesen 
megtörtént. A Képviselő-testület határozata alapján az indítható 
csoportok száma maradt 13 csoport és maximálisan 360 gyerek járhat a 
Kispatak Óvodába 2021/22 nevelési évben. 
Jelen felvételi eljárás során a 84 jelentkező közül 2 gyermek felvétele 
került elutasításra születési dátuma alapján, mely szerint a felvétel 
időpontjában (2021. 09 hó) 6 hónapon belül nem tölti be harmadik 
életévét. Két további gyermek esetében a szülők nem rendelkeztek 
Nagykovácsi lakcímkártyával, ennek pótlása folyamatban van, így a két 
gyermek felvétele a dokumentum bemutatását követően várható.
A csoportba sorolás minden gyermek esetében a szülő kérésének 
figyelembe vételével történt. A végleges döntés intézményvezetői 
hatáskörben született meg. 
A Kaszáló utcai székhely óvodában két csoport kivételével igen alacsony 
csoportlétszámokat alakítottunk ki, ezzel is támogatva a sajátos 
nevelési igényű, továbbá a beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekeink fejlesztését, mivel döntő többségük 
ebben az épületben éli óvodás mindennapjait. További indok volt a 
Kaszáló utcai alacsonyabb létszámú csoportok kialakítására, hogy négy 
óvodapedagógus státuszunk betöltetlen a székhely intézményben. Itt 

két nyugdíjas kolléga munkájára fogunk számítani a következő nevelési 
évben, akik már idén is részesei, támogatói voltak nevelő-fejlesztő 
munkánknak.
A Dózsa György utcai tagóvoda épületében egy kivétellel minden 
csoportunk maximális férőhely kihasználtsággal fogja kezdeni a 2021/22-
es nevelési évet. A tagóvodában nagy sikerrel vezettük be három éve az 
életkorilag homogén összetételű gyermekcsoportokat. A legkisebbek 
népes táborát majd a Pillangó csoportban várják az ölelő karok 
szeptembertől. A legnagyobbak számára a Maci csoport kínál iskolára 
is hangoló élményeket egy kisebb létszámú gyermekcsoportban. Nagy 
örömünkre a tagóvoda négy csoportjában minden óvodapedagógus 
státusz betöltött. Immár óvodapedagógusként köszönthetjük idén 
diplomázott két kolléganőnket, akik korábban pedagógiai asszisztens- 
ként szereztek nagy gyakorlatot a Kispatak Óvodában. A Dózsa György 
utcában várhatóan egy nyugdíjas kolléganő fogja alkalmanként és 
szükség szerint segíteni az óvódai munkánkat. Köszönet érte!
A Száva utcai legkisebb tagóvodánk csaknem teljesen megtelt az új 
apróságokkal. Itt két óvodapedagógus státuszunk betöltetlen, ám 
hihetetlen szerencsénkre az újabb nevelési évre visszatér hozzánk 
munkavállalóként két nyugdíjas, rendkívül aktív óvó nénink.
Nagy szeretettel várjuk az új Kispatakos Családokat!
A tervezett szülői értekezletek időpontja az újonnan beiratkozók 
számára:
Kaszáló utca: 2021. június 17. csütörtök 16. 30.
Dózsa György utca: 2021. június 21. hétfő 16. 30
Száva utca: 2021. június 18. péntek 16. 30

Beiratkozás 2021/2022
Szabó Orsolya intézményvezető
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NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT  
ÓVODAI ALAPÍTVÁNY

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.
Adószám: 18660331-1-13

Közhasznúsági jelentés 
2020.

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány a Pest Megyei 
Bíróság 1.Pk.A. 62450/1992/13. számú végzése alapján közhasznú 
szervezetnek minősül, köztartozása nincs.
Az alapítvány köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek, 
vállalkozásoknak, akik a 2020. évben adományaikkal és SzJA  
1%-os felajánlással, munkájukkal támogatták az alapítvány céljai- 
nak megvalósulását. 
2020-ben kapott pénzbeli támogatások: 1.648 eFt

Magánszemélyektől: 559 eFt
Vállalkozásoktól. 227 eFt
SZJA 1%-ból: 867 eFt

Alapítványnak személyi ráfordítása nem volt, a kuratóriumi tagok 
semmilyen formában nem részesültek juttatásban, vagy költségté-
rítésben.
Az alapítvány a Nagykovácsi Kispatak Óvoda és gyermekeinek,326 
gyermek, köztük 5 fő sajátos nevelési igényű (SNI) értelmi, testi 
fejlődésének elősegítése érdekében, rendezvények, kézműves 
alapanyag támogatásával, és nevelési-oktatási terület fejlesztésé- 
vel, valamint COVID-19 világjárvány elleni helyi védekezését segítő 
tárgyi eszközrendszer megvásárlásával segítette az alapító okirat-
ban megfogalmazott célok megvalósulását. 
Az alapítvány 2020-ban is minden Kispatak óvodás számára 
élményszerző farsangi népzenei, és kihelyezett oktató planetáriu-
mi előadások megvalósulását finanszírozta. Jelentős anyagi tá-
mogatást adtunk Száva utcai tagóvoda udvarának nagymértékű 
megújulására. Két tagóvoda udvarára árnyékoló rendszerek kerül-
tek beszerzésre. Sikeres és színvonalas óvodai nevelés megvalósí-
tása érdekében, kézműves alapanyagot biztosítottunk. Továbbá két 
Ózongenerátor, és személyi gyors COVID tesztek kerültek beszer-
zésre, az egészséget nem veszélyeztető jelenléti tevékenység támo-
gatásának érdekében.

Nagykovácsi, 2021. május 12.
Ledács Kiss Miklós sk.

Kuratórium elnöke

NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT  
ÓVODAI ALAPÍTVÁNY

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

Adószám: 18660331-1-13
Tisztelt Szülők, 

Támogatók, Érdeklődők, Vállalkozások, Vállalatok!

2020-ban a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítványa 
az Önök nagylelkű adományai, és az SzJA 1%-os felajánlásoknak 
köszönhetően tudta támogatni közösségünk óvodás közösségét. 
Nagy figyelmet fordítva COVID-19 világjárvány elleni helyi véde-
kezését segítő tárgyi eszközrendszer beszerzésével, az egészséget 
nem veszélyeztető jelenléti tevékenység támogatásának érdekében.
Az alapítvány célja, hogy támogassa, a minőségi óvodai nevelő 
munka, és a gyakorlatban alkalmazott élmény pedagógia megvaló-
sulásának lehetőségét.
A minőségi, színes, változatos foglalkozások, programok, úgy tudnak 
megvalósulni, ha Önök ebben segítséget tudnak nyújtani. Kérjük, 
támogassa alapítványunkat az SzJA-ból felajánlható 1%-os rendel-
kezéssel, vagy a számlaszámra befizettet adománnyal.

NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
Adószám: 

18660331-1-13

Egyéni támogatáshoz Számlaszám:
65700086-10116618

Köszönjük a támogatást! 
Gyermekek mosolyáért!

Üdvözlettel:
Ledács Kiss Miklós
Kuratórium elnöke

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
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Nagykovácsi Általános Iskola hírei

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák 
védelmében!”
(Hermann Ottó)

Hazánkban minden év május 10-e a „Madarak 
és Fák Napja”, ami több mint száz éve a 
természet és az élővilág védelmének a napja 
Magyarországon. „Az egész természet ünnepe, 
amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy 
testvérei vagyunk minden élőlénynek a Föl- 
dön.” Éppen ezért nagyon fontos, hogy 
tanulóink figyelmét ebbe az irányba is fordítsuk. 

A korlátozó intézkedések miatt a programok 
osztálykeretben zajlottak, de így is színes 
volt a paletta. A 2.c, és a 2.b osztály 
projektnapot tartott, melynek keretén 
belül játékos feladatokkal, rövidfilmekkel, 
rejtvényekkel találkozhattak a gyerekek. A 3.c, 
3.d csoportmunkában dolgozta fel a témát, 
nagyméretű csomagoló papírokon. A 4.b 
osztály a folyosót is feldíszítette színes fáival. 
Voltak olyan csoportok, akik olvasmányokat, 

videókat, meséket vagy verseket dolgoztak 
fel. A kézműves foglalkozások is ehhez 
kapcsolódtak. Készültek gólyák, fecskék, fák... 
Nem csak egy nap, hanem az egész hét ennek 
szellemében telt el. 

A folyosóra szemléltető anyag került ki, 
ami Magyarországon élő fákról ad érdekes 
információkat, valamint megkezdődött az 
udvari növénynevek kitáblázása is, hogy 
az iskola tanulói a helyszínen ismerjék fel 
környezetük fáit, bokrait. 

Benedek Elek: Szeresd a fát!
Ne bántsd a fát, hisz ő is érez,

Szép gyöngén nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed,

Hadd annak, ami, épnek, szépnek.  
Szeresd a fát!

Madarak és fák napja
Erdőszegi Klára
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Tanítási gyakorlatomban mindig igyekeztem 
fejlődni, új dolgokat kipróbálni. Az online oktatás 
új ösztönzést adott ehhez. Már a tavalyi online 
időszakban is nagyon sok oldalt böngésztem és 
kerestem azokat a lehetőségeket, amelyekkel 
rávehetőek a gyerekek az önálló tanulásra. 
Erre leginkább a játékok tűntek alkalmasnak. 
Akkor a wordwall és a learningapps oldalak 
segítségével készítettem játékokat, amelyek 
népszerűnek bizonyultak. Azt gondolom, hogy 
ha nyolcadszor csapja le a vakondot, aminek a 
fején az „e” betű van, akkor megjegyzi, hogy 
az magas magánhangzó; vagy ha ötödször 
kell II. András lufiját az Aranybulla feliratú 
vagonba pukkasztani, akkor az is megmarad 
az emlékezetében. Az Üsd a vakondot! és 
a Lufipukkasztó a gyerekek kedvence. De 
készítettem egyszerű keresztrejtvényeket, 
kvízeket, párosítókat is. 
Ősszel megismerkedtem a gamifikáció fogal- 
mával és nagyon felkeltette az érdeklődésemet. 
Ezt magyarul leginkább játékosításként 
szokták használni. A módszer a lényege, 
hogy játékelemeket használunk nem játékos 
környezetben.
A tanév során többféle játékos módszert is 
kipróbáltam. Aztán februárban gondoltam egy 
merészet és kitaláltam egy „játékos” feladatot 
a nyolcadik osztályosoknak. (Korábban a 
játékokat inkább az alsóbb évfolyamosok, 
ötödik, hatodik osztályosok óráin alkalmaztam.) 
Ez tulajdonképpen egy projekt feladat volt: 
készíteniük kellett egy társasjátékot, amelynek 
a témája az 1956-os forradalom. Órán meg 
kellett alkotniuk a csapatokat és el kellett 
kezdeni tervezni, hogy milyen típusú játékot 
szeretnének. Gondolatébresztőnek mutattam 
nekik pár ötletet. A terv megvalósítása, 
elkészítése otthoni feladat volt, a határidő 
pedig március 1. 

Március 1-je már újra 
a számítógépek előtt 
talált bennünket! Ismét 
előtérbe kerültek az 
online játékok. Idén egy 
belső továbbképzés 
alkalmával kolléganőm, 
Sallayné Miskolczy Zsu- 
zsa vezetett be az online 
vetélkedők készítésének 
rejtelmeibe. Rögtön 
tudtam, hogy ezt ki 
fogom próbálni! Majd 
részt vettem egy online 
továbbképzésen is, 
amely a gamifikációval 
ismertetett meg pon- 
tosabban. Ennek követ- 
keztében rájöttem, 
hogy a nyolcadik osz- 
tályosoknak adott fela- 
dat nem tartozik a 
játékosítás tárgykörébe. :) Persze a gyerekek 
szempontjából az mindegy, minek nevezzük a 
feladatot! 
Ami pedig az iskolába való visszatérés után 
következett, azon nagyon elcsodálkoztam: 
a nyolcadikosok hozták a társasjátékokat! 
Azok a nyolcadikosok, akiket felvételi időszak 
lezárulása után már alig lehet valamire rávenni. 
A játékok változatosak és kreatívak voltak. 
Mind a három osztályban ért olyan élmény, 
ami örömmel töltött el! A 8. b osztályosok 
közül mindenki készített valamilyen játékot! 
Voltak, akik online játékot készítettek a Kahoot 
alkalmazás segítségével; voltak egyszerű és 
bonyolultabb, kicsit elnagyolt és gyönyörűen 
kidolgozott változatok! Ha verseny lett volna, 
akkor véleményem szerint 2 csapat került 
volna az élre. Az egyik csapat a 8. c-ből a Bang 

nevű társasjátékot 
alakította át 1956-sá! 
A szereplőkártyákon 
megjelent a szovjet 
vezető, a forradalmár 
a besúgó és az orosz 

katona. A képességkártyákon a forradalom 
hősei voltak, akik egy-egy tulajdonságukkal 
segítették a játékosokat az előre jutásban. A 
háttérképeken ’56-os helyszínek jelentek meg, 
közöttük felbukkant egy nagykovácsi kép is. A 
játék készítői: Andersen-Soós Emma, Vajay Nóra 
és Golda Eszter. A másik kiemelkedő csapat 
a 8. a-ból klasszikus társasjátékot készített 
kérdésekkel, különleges mezőkkel, egy szépen 
megrajzolt játéktáblával, ahol a forradalmi 
Budapest utcái jelennek meg; és egyedi, 
gyönyörűen kidolgozott bábukkal. A játék 
Dajka Dorka, Lőkös Léna, Karsai Szonja, Vörös 
Gabriella, Bundschu Jázmin és Harangozó Lilla 
alkotása. A játékokat ki is próbáltuk az órákon! 
Nagyon jó volt látni, hogy milyen ügyesek, 
találékonyak a tanítványaim és nem utolsó 
sorban olyan gyerekek vitatkoztak azon, hogy 
hol mondott beszédet Nagy Imre, vagy hogy 
hol állt a Sztálin szobor, akiknek biztosan nem 
a kedvenc tantárgyuk a történelem. Azt hiszem 
mindenkinek maradt egy élménye az 1956-
os forradalomról, ami nem hagyományos, de 
mindenképpen élmény! Ügyesek voltatok 
gyerekek!

Játék történelemórán 
avagy az online oktatás hatásai egy tanárra
Hanula Krisztina

Andersen-Soós Emma, Vajay Nóra, Golda Eszter 8.c
Dajka Dorka, Lőkös Léna, Bundschu Jázmin, Vörös Gabriella,  

Harangozó Lilla, Karsai Szonja 8.a
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Az E-hód informatikai verseny 
eredményei
Tanulóink szép eredményeket értek el az 
országos E-hód informatikai versenyen.
Országos 1. helyezést ért el Győrffy Levente 4.b 
osztályos tanuló. 
Országos 3. helyezést kapott Csengeri Noémi és 
Pethő Adél a 4.a osztályból.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a 
felkészítést Balássy Dávid tanár úrnak!

Kányádi-kert avatása
2021. május 9-én ismét összegyűltünk az 
Öregiskola udvarán.
Kányádi Sándor születésnapjára emlékeztünk.  
A költő 92 éve ezen a napon született. 
Tiszteletére, a diófa melletti területen, a nagy 
mesemondó, Benedek Elek emlékkútja mellett 
emléktábla jelzi már e naptól, hogy a „KÁNYÁDI-
KERT”-ben járunk. 
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a 
4.c osztállyal együtt meghívást kaptunk 
az emléktábla avatására, a költészet napi 
versmondásokért.
Kányádi Sándor versei után közösen énekeltük 
Becze Gábor kíséretével a kőbe vésett 
verssorokat: „Kútnak lenni volna jó...” 
Madárcsicsergés mellett tettük le a 
megemlékezés virágát, s örültünk a májusi 
napsütésnek.

Veres Ildikó tanító 3.b osztály

Kocogás az iskola körül
A kontinens első szabadtéri sportversenyét 
1875. május 6-án Budapesten rendezte meg a 
Magyar Atlétikai Klub. Húsz éve minden évben 

e napon ünnepeljük a Magyar Sport Napját. 
Ez az esemény a mi iskolánkat felfrissítette. Az 
udvaron sok gyerek sereglett össze. Szathmáry 
Éva néni kocogásra hívta a kicsiket és a nagyokat 
is. Lelkesen futottuk körbe az iskolát. Jó érzés 

volt a vidám zenére táncolni a szabadban. Nem 
bántuk meg, hogy udvari játék helyett együtt 
sportoltunk. 

Valentin Gergely 3. osztályos tanuló

Esetenként nem kapom meg a Tájolót. Mi lehet az oka? 
A Tájoló Önkormányzati újságot a Böngésző hirdetési újsággal együtt terjesztjük önálló 
terjesztési csapattal. A Tájoló példányszám rendelésénél mindig alkalmazkodunk a Nagyko-
vácsiba bejelentett lakóingatlanok számához, így az nem fordulhat elő, hogy nem készül elég 
példány. A terjesztők visszajelzései alapján az alábbi esetek fordulhatnak elő, amennyiben 
valaki nem kapja meg az újságokat:
1.  A terjesztés során néhány házhoz nem jutnak el a terjesztők, mert szabadon lévő kutya, 

kutyák vannak az utcában és a saját védelme érdekében a kihordó nem kockáztatja meg az 
ingatlanhoz való eljutást. 

2.  A postaládák mérete sok esetben nem alkalmas arra, hogy az A/4-es méretű újságot teljes 
egészében berakja a terjesztő, így előfordulhat, hogy valaki kiveszi az újságot.  

3.  Nem minden ház kerítésén találnak postaládát a terjesztők, így oda csak a kerítésre vagy a 
kerítés réseibe helyezve tudják eljuttatni a lapokat, innen szintén bárki kiveheti az újságokat.  

4.  Szolgalmi utas bejáratok esetében néha nem egyértelmű, hogy az ingatlanokhoz tartozó 
postaládák hol kerültek kihelyezésre.

Amennyiben egyik eshetőség sem áll fenn és mégsem kapja meg az újságot, kérem jelezze  
a Tájoló szerkesztő email címén vagy a Böngésző újság szerkesztőségének a 06 30 269-8287-
es telefonszámon, és jelezzük a terjesztőknek, hogy külön figyeljenek oda.
Tájoló szerkesztő: abraham.moni.tajolo@nagykovacsi.hu
A Tájoló aktuális számából minden hónapra plusz példányokat juttatunk el az Öregiskola  
Könyvtárába, az Önkormányzat ügyfélszolgálatára és a NATÜ irodájába. Ezekről a helyszínekről 
is bármikor elvehetőek példányok.

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

Könyvajánló – Magyar Judit
Ebben a hónapban a felnőtteknek ajánlunk szépirodalmi műveket. Most 
könnyedebb olvasmányokból választhatnak Olvasóink. Lucinda Riley, 
a népszerű Hét nővér sorozat írója egy négy nemzedéken átívelő csa-
ládregényt jelentetett meg Éjféli rózsa címmel. Brigitte Riebe: Berlin 
nővérei 3. részében a lánytestvérek sorsa összefonódik a Kelet- és Nyu-

gat-Berlin közt húzódó feszültségekkel, a népszerű Nicolas Sparks újabb 
regényében egy Afganisztánban megsebesült katona és egy rendőrnő 
kutatják fel a régmúlt titkait. Sarah Perry Az essexi kígyó című művét szá-
mos irodalmi díjra jelölték, megjelenése óta az eladási listák élén áll.
Szeretettel várjuk Olvasóinkat!

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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A napokban, ha beérünk a faluba, vagy éppen a város felé tartunk min-
denképpen rá kell csodálkoznunk a Kastély melletti vadgesztenyesor 
virágzó szépségére. Minden évszakban szép látványt nyújtanak, de a 
virágzás idején különösen.
26 fa áll szépen egymás mellett. Méretük hasonlónak tűnik. A koruk 
azonban, bizonyos, hogy nem hasonló. Az új hat fa a Kastély bejáratában 
lévő hidat veszi körül 4 a hídtól balra, 2 jobbra áll. Ezeket a hatvanas  
években ültették. Az 1968-as légifotókon látható, hogy mennyivel 
később kezdték életüket, mint a nagyobb szakaszt formáló, 20 fából álló 
fasor. Az 1971-es légifelvételen látszik, hogy lombkorona méretük ekkor 
már megközelítette a jóval régebbi húszas fasorét. Ez a 20-as csoport a 
Kastély nyugati oldalától, a víztorony vonalából indul és a város felé tartó 
buszmegálló végéig tart. Ezek korára találgathatunk. 
A gesztenyefák elélhetnek akár 250 évig is, akkor nem kizárt, hogy az 
1700-as évek végén már itt csemetéskedtek.  A fasor elhelyezkedése 
azonban erősen arra enged következtetni, hogy az épületet övező sö- 
vénykerítést, vagy egy korábbi épített kerítés vonalát követi. A Kastély 
építésének pontos évét nem tudjuk, a parkban lévő kút feliratából az 
1821-es évre következtetünk, vagy az ez utáni évekre. Elvileg akár kétszáz 
évesek is lehetnek ezek a fák. A Bach-korszak idején a budai hegyekbe 
nagyon sok vadgesztenyesort ültettek, ha akkor kerültek volna ide, ak-
kor százhatvan évesek is lehetnek. 1849-ben az uradalmi szérűskertben 
Görgey katonái Miskei Imrét itt lőtték le, mert mint Császári Királyi  
biztos Ausztria részére a pilisi járásban újoncozott. A falu szépen adott 
nemzetőröket a szabadságharc számára, így hálából a Bach-rendszer 
biztos nem ültetett vadgesztenyesort a falunak, hacsak nem Miskei tisz-
teletére.
Elgondolkodhatnánk azon is, miért pont húsz fa került ide, több is elfért 
volna ezzel a távolsággal. Van-e jelentősége ennek a számnak? Tisza 
Domokos költő, aki maga is szerette a nagykovácsi birtokot, nagy kedvét 
lelte ebben a tájban, verseiben is emlékezik erről. Talán az ő emlékét őrzik 
a fák?  Nagyon fiatalon halt meg, de ő még a huszadik évet sem élhette 
meg, mindösszesen 19 év adatott.
A visszaemlékezések, fotók szerint a két háború között, a harmincas- 
negyvenes években a húsztagú fasor majdnem a maihoz hasonló méret-
ben már ott díszelgett a falu elején. 
A fák életkorát megállapító modern módszerek, számítások szerint,  
ahogy ezt Ludányi Csaba e tárgykörben írt fontos tanulmánya megál-
lapítja: ezen fák kora legalább száz év. A találgatások, latolgatások ideje 
tehát lejárt. Száz év. Mi mindent láthattak ezek a fák, ha nem is 200 éve- 
sek? Csak futva gondoljuk át, ahogy erre manapság idő akad. A boldog 
békeidőket ezek szerint már nem. A II. világháborút, az oroszok be- 
vonulását a fagyos karácsonyi éjjelen, a Kitörést a megfáradt, elcsigázott 
német és magyar katonák menekülésével, a 46-os kitelepítés távozó, 

sírnivaló menetét, majd az érkező telepeseket, akiket szintén szekerek 
hoztak a pályaudvarokról. Később látták az 56-ban ellopott páncélautót, 
a nagykovácsi vélt-valós csata résztvevőit. Mindezek mellett mindig lát-
tak békés járó-kelőket, ütemesen a piacra gyalogoló árusokat, kapával a  
földre tartókat, vidám gyerek csapatokat, kirándulókat és egyre-egyre 
több autót. Meg sok mindent, amiről nem tudhatunk. 
Száz év nagy idő. Embernek ritkán adatik.
A fasornak ez jár, természetes. Megmentésükért, védelmükért azonban 
sokszor kellett tenni, mindenkinek köszönhető, aki felelősen tett érte, 
hogy élnek. Reméljük még sokáig csodálhatjuk őket, bölcsen nézhetik 
csetlés-botlásainkat. Lehet, hogy még százötven évig? Nem tudhatjuk.
Most, a napokban azonban mindenképpen gyönyörködjünk bennük! 
Élmény. Most nézzük mi őket!
A cikk korábbi változata a www.nagykovacsikronika.hu oldalon a for-
rások megjelölésével és bővebb fotóanyaggal érhető el. 

A virágzó  
vadgesztenyesor
G. Furulyás Katalin
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Az Elek apó kútját 2009-ben, Benedek Elek 150. születésnap-
ján a magyar népmese napján avattuk fel az Öregiskola ud-
varán, ahol azóta minden évben mesemondással köszöntjük 
ezt a jeles napot.
2010-ben, egy családi nap alkalmából diófát ültettünk a 
kút mellé, majd padokkal asztalokkal alakítottunk ki egy 
pihenőhelyet.
2019-ban, Kányádi Sándor születésnapján, emlékére és tisz-
teletére, a Sóhajtás című versét faragta kőbe Fáskerti István 
szobrászművész, majd az irodalmi emlékhelyet, Kányádi-
kertnek neveztük el.
2020-ban, Kányádi Sándorra emlékezve, születésnapján a 
Kaláka együttes által megzenésített Sóhajtás című költemé-
nye hangzott el.
2021. május 10-én az Öregiskola udvarán, az általa megál- 
modott Elek apó kútjánál kialakított, róla elnevezett irodalmi 
emlékhelyen, a Kányádi-kertben avattuk fel a költő arcmását 
őrző, Csák Attila szobrászművész által alkotott emléktáblát.
Az ünnepi emlékezés a közösen elmondott Sóhajtás című 
verssel kezdődött, ezután Szemesy Barbara alpolgármester 
és Tegzes Endre önkormányzati képviselő avatták fel a Kányádi-kert em-
léktáblát.

Az emlékhely történetének ismertetése után, Kányádi Sándor költemé-
nyeit a 3.b és 4.c osztályok tanulóitól hallhattuk, Kuti Tünde és Veres Il-
dikó tanítók felkészítésével.
A Sóhajtás énekelt vers változatát Kuti Tünde, Tegzes Endre, Becze Gá-
bor és Diószeghy Tünde adták elő, majd a gyerekeknek is megtanítva, 
közösen elénekelve zártuk a meghitt emlékezést.
Szeretettel várunk mindenkit, a hűs árnyékot adó diófa alatt, padokkal és 
asztalokkal kialakított pihenőhelyen, ahol nem csupán a jeles napokon, 
hanem az év többi napján is jó egy kicsit üldögélni, beszélgetni, a könyv-
tárból hozott könyveket olvasgatni. 

Irodalmi emlékhely az Öregiskola udvarán 
Kányádi-kert emléktábla avatás, Kányádi Sándor emlékére, születésének 92. évfordulóján
Diószeghy Tünde
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Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg, érdeklődtünk, hogy telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot, milyen változások történtek 
életükben az immár több mint egy éve tartó rendkívüli helyzetben.

Művészbejáró – 
Nagykovácsiban élő művészek karantén idején
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta sorozata

KŐVÁRI BÉLA  festő- 
művész alkotásait már 
több alkalommal láthattuk 
a Nagykovácsi Művészeti 
Napok keretében meg- 
rendezett csoportos ki- 
állításokon, magáról az 
alkotóról viszont mi magunk 
is keveset tudtunk eddig. 
Terveink között szerepel 
egy előadással egybekötött, 
önálló kiállítás rendezése 
alkotásaiból. A megvalósu-
lásig csemegézzünk azok- 
ból a gondolatokból, me- 
lyeket Béla a beszélgetésünk 
során megosztott velünk:
„Húsz éve költöztem Nagy- 
kovácsiba. Abban az idő- 
ben még eredeti végzettsé- 
gem szerint, villamosmér- 
nökként dolgoztam. Sokáig 
egy automatizálási cég veze- 
tője voltam, de az elmúlt év- 

ben lemondtam erről, és most már a képzőművészet lett a fő tevékeny-
ségem.
Miután az egyik legjobb barátom az elsők között fertőződött meg és szen-
vedett el súlyos szövődményeket, tavaly tavasszal úgy döntöttem, önkéntes 
karanténba vonulok. A világtól való elvonulásom nem viselt meg túlzottan, 
ezt részben a környezetemnek köszönhetem. Budapest közelében nálunk 
van a legnagyobb összefüggő erdő, amelynek változatos szépsége remek 
lehetőséget nyújt a napi rendszeres sétához, kiránduláshoz. Az erdőjárás is 
hozzásegített ahhoz, hogy ne a csak a rácsot, hanem a tájat is lássam.
Alkotókedvem sem lanyhult, több képet festettem, mint korábban bár- 
mikor. Részt vettem képzőművészeti pályázatokon is, nemcsak rajzok-
kal, festményekkel, de plakát- és szobor tervekkel is próbálkoztam. 
Voltak sikereim is, például a Honvédelmi Minisztérium professzionális 
képzőművészek számára meghirdetett alkotói pályázatán különdíjat nyer-
tem, a Zrínyi 400 című képemmel. Az Aranyecset 2020-as rajzpályázatán 
második helyezést kaptam az „Óda” című üvegfestményemmel, melyet 
József Attila verse ihletett.
Komolyan véve Márai szavait sok időt töltöttem olvasással, tanulással is, 
részben pótoltam hiányosságaimat, részben pedig újra olvastam kedvenc 
klasszikusaimat.
„Ne múljon el egyetlen napod, hogy nem olvastál néhány sort, nem hall-
gattál néhány ütem zenét, vagy nézegettél festményeket. Az emberi  
szellem teljessége a tiéd is. Élj vele, minden nap, ahogy lélegzik az ember.” 
(Márai Sándor: Füves könyv)
Készítettem egy tanulmányt a huszadik századi erotikus festőkről. Ha vége 
lesz a járványnak, szeretném előadások formájában közkinccsé tenni. Remé-
lem, nemsokára ez is megvalósul, a többi elmaradt társasági eseménnyel 

együtt. Újra működik 
majd a Jazz-klubunk, 
lesznek koncertek, és 
megtartható lesz az 
idén elmaradt önálló 
kiállításom a Stefánia 
Palotában. Ha mind- 
ez valóra válik, újra 
felgyorsul majd az 
idő, amint azt Thomas 
Mann olyan találóan 
fogalmazta meg a 
Varázshegyben:

„A szakadatlan egyformaságban az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük 
az időélményt. Ha az egyik nap olyan, mint a másik, akkor valamennyi egy 
napnak tetszik, s teljes egyformaság esetén a leghosszabb élet is rövidnek 
érződnék, és észrevétlenül elrepülne.
És megfordítva: gazdag, érdekes tartalom megrövidíti az órákat vagy 
napokat, szárnyakat adhat neki, nagy egységekbe átszámítva azonban 
szélességet, súlyt, szilárdságot ad az idő menetének, s így a tartalmas 
esztendők sokkal lassabban múlnak.”
További képek és információk: https://kovari.wixsite.com/bela-kovari



212021. június

Aktuális

A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.
              (Goethe)
Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-
ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet először 1979. május 
25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és sorstársaira 
emlékezve tartottak ezen a napon. A világnap célja, felhívni a figyelmet az 
eltűnt és bántalmazott gyermekekre, a megelőzésre, illetőleg az országok 
közötti együttműködés fontosságára.

Mik az eltűnések lehetséges okai?
•   kisebb gyerekeknél előfordulhat, hogy belemerül a játékba és 

elkóborol 
•   kamaszkorban jellemzően befolyásolja őket a baráti társaság, vagy 

egy új szerelem beteljesülése miatt mennek el otthonról
•   kalandvágy (felnőttként történő viselkedés, szórakozás, tiltott dolgok 

kipróbálása)
•   érzelmi trauma
•   veszekedés szülőkkel/nevelőszülőkkel/nevelővel  
•   félelem pl.: iskolai rossz teljesítés miatt
•   családon belüli erőszak, bántalmazás, elhanyagolás, nyomasztó 

családi légkör

•   gyermekotthonokban élőknél az intézeti körülmények nem, vagy 
nehéz elfogadása

•   bűncselekmény áldozatává válás (emberrablás, emberkereskedelem, 
emberölés, szexuális bűncselekmények)

Mi a teendő, ha eltűnt a gyermekük? 
•   hasznos az eltűnt gyermek kapcsolatrendszerének feltérképezése, a 

vele szorosabb kapcsolatban álló barátok, ismerősök felkeresése,
•   a közösségi oldalakon rövid idő alatt nagyszámú felhasználó 

tudomására hozható az eltűnés, valamint gyermekük ismerősei is 
riaszthatók,

•   fel kell keresni azon helyeket, amelyeket tudomásuk szerint 
gyermekük szabadidejében szívesen látogat,

•   a rendőrség értesítése és hatékony közreműködés a hatósággal a 
gyermek felkutatása érdekében,

A legfontosabb azonban, hogy az érzelmeiket, gondolataikat ismerjük, 
figyeljünk gyermekeinkre, az intő jelekre, idejében foglalkozzunk azokkal 
és forduljunk szakemberhez.  
Segítségért fordulhatnak a 116-000-ás ingyenesen hívható telefonszámon 
a Kék-Vonal Alapítvány munkatársaihoz.
Mindenki kötelessége az eltűnt gyermekek megtalálását, családba, 
otthonba történő visszatérését támogatni, segíteni!
Amennyiben eltűnt vagy megszökött a gyermekük, ne felejtse minden 
esetben értesíteni a rendőrséget, hogy minél hamarabb újra biztonságban 
lehessen! 
Az eltűnésről személyesen is megtehetik bejelentésüket bármelyik 
rendőrkapitányságon vagy a jól ismert 107-es vagy 112-es 
telefonszámokon!

ELTŰNT GYERMEKEK  
VILÁGNAPJA  
MÁJUS 25.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

A hazakísérő telefon 2017-ben azzal a szándékkal indult, hogy 
támogatást, biztonságérzetet és magabiztosságot nyújtson azoknak, akik 
kénytelenek éjszaka vagy kora hajnalban egyedül gyalogosan útra kelni. 
Mielőtt beszélgetésbe kezdenél az operátorral, elkéri a telefonszámodat, 
a tartózkodási helyedet és az úti célodat. Ezeket az adatokat nem kell 
megadnod, de célszerű, hiszen baj esetén azonnal intézkedni tudnak 
és segítséget küldeni. Beszélgetés közben a hívásfogadó az internetes 
térképen megkeresi az indulási és érkezési pontodat, majd beszélgetés 

közben kb. 2-5 percenként megkérdezi, hogy hol jársz és ellenőrzi a 
térképen. Szükség esetén segítséget küld, haladéktalanul hívja a 112-es 
segélyhívó számot. 
Ha éjszakai sétád közben bizonytalanul érzed magad vagy félsz, akkor 
a 06 80 442 422-es zöld (ingyenes) számon vagy a 06 30 899 3465-ös 
normál tarifás számon hívhatod a Hazakísérő Telefont.
Hétfőtől szombatig 22 órától hajnali 4 óráig, vasárnap 22 órától hajnali 
1 óráig várják a hívásokat. Az egész ország területéről korlátozás nélkül 
hívható. 
A szigorú járványügyi intézkedések fokozatosan enyhülnek, a vendéglátó 
üzletek 23 óráig nyitva tarthatnak, a kijárási tilalom éjféltől reggel 5 óráig 
tart. A fiatalok a járványügyi szabályok betartása mellett találkozhatnak 
az esti, éjszakai órákban is. Ha buliból egyedül kell haza indulnod, mert 
nincs, aki elkísérjen, lekésted az esti járatot, nincs pénzed taxira és senki 
nem tud kocsival haza vinni, ne feledd, hogy nem vagy teljesen egyedül! 
Hívd a Hazakísérő telefont! 

Biztonságos haza érkezést kíván  
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Hallottál már a Hazakísérő telefonról? 
Ha még nem, olvass róla hírlevelünkben, amely elsősorban kamaszoknak és szüleiknek szól!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
Kedd: 11.30–14.00; Szerda 11.00 – 13.30

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 

FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!

Dr. Jakab Erika június 10-11., 18., 21-27, 
július 22-augusztus 6, 

augusztus 23-27.,
Dr. Kordé Izabella június 28-július 21,

augusztus 9-21-én
szabadság miatt nem rendel.

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 – Baranyayné Molnár Katalin 
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00–11.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00–12.00
Időpont egyeztetés:          06-30-575-9469, 06-30-654-4991
Kedd: IV. körzet – Balatoni Lilla
Várandós- és csecsemő tanácsadás: 8.00-12.00 
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00 óráig
Időpont egyeztetés:       06-30-575-9469, 06-70-706-5242 
a körzetbeosztás megtalálható a nagykovacsi.hu oldalon

A házi orvosok rendelési ideje 
Június hónapban alábbiak  

szerint változik
Száva u. 4.

Dr. Solynóczki Katalin háziorvos  
☎ 06-30-922-6633; rendelő: 06-26-389-282
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 12:30
 Kedd: 14:30 – 19:00
 Szerda: 10:30 – 15:00
 Csütörtök: 10:30 – 15:00
Dr. Sorbán András háziorvos 
☎ 06-30-212-3999; rendelő: 06-26-555-033
Rendelési idő: Hétfő: 14:00 – 19:00
 Kedd:   8:00 – 12:00
 Szerda: 14:00 – 19:00
 Csütörtök: 14:00 – 19:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Koltay Angéla 2021.  június 1.-én 
és június 21-22-én

Dr. Kádár-Németh Krisztián 2021. június 28-30-án
Dr. Solynóczki Katalin június 14-18-án

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

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

Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan válasz 
érkezik.

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

a szabadságon lévő orvos betegeit.
A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  

EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 
A rendelés előtti időben 7-8 óráig az aznap reggel 

rendelő orvos is ellátja az orvosi ügyeletet,  
telefonos hívásra!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
június 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
június 11.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla 
június 18.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
június 25.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 
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 
Elérhetőségek: 

Tel.: +36/30-653-1317
vagy 112

Újszülöttek
Május

Bertold István, Dóra Luca, Emma,  
Gréta, Rebeka, Vince Benedek

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2092 Budakeszi Fő u. 103. • 06 23/451-147
Területi Iroda: 2094 Nagykovácsi Pók u. 58. 

06 20/347-8712 • 06 20/235-6656
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12.00-16:00; Szerda: 12.00-16.00
Csütörtök: 09.00-13.00; Péntek: 09.00-13.00



232021. június

Lassan jönnek a kellemes nyári délutánok és esték, mikor megtelik 
gyerekekkel és felnőttekkel a Tisza István tér, és a melegben bizony jólesik 
egy finom fagyi, vagy egy kellemes pohár bor az árnyékot adó napernyők 
alatt. Ki ne ismerné a településünk főterén üzemelő Lilipop Caffe-t? De 
most nézzünk egy picit a falak mögé, ismerjük meg Láng Orsolyát – az 
üzlet megálmodóját, tulajdonosát és vezetőjét.
Orsi és családja 2004 óta él Nagykovácsiban, gyermekei már itt születtek. 
Régi vágya volt egy olyan közösségi helyet létrehozni, ami összefogja a 
falu lokálpatrióta gondolkodású lakosait. Emellett szeretett volna valami 
teljesen egyedi dolgot megvalósítani. Életmódjukból adódóan adott volt a 
téma, hogy minden termék 100%-ban természetes, tiszta legyen. Az üzlet 
alapgondolata: ha már édességet eszünk – ami nem kötelező – akkor ne 
ártson! Legyen tiszta és csökkentett cukortartalmú. Ezért olyan kifinomult 
a Lilipop ízvilág, hiszen minden alapanyag aromája érvényre jut, mert nem 
nyomja el a cukor.
Az elmúlt egy év őket is kihívás elé állította, de igyekeztek gyorsan és kreatívan 
alkalmazkodni az állandóan változó helyzethez, szabályokhoz. Ebben az 
időszakban érvényre jutott Orsi marketing területen szerzett tapasztalata, 
és kapcsolatai. Helyben élő ismerősök, és barátok, reklámszakemberek 
segítségével alkották meg, találták ki a Kérem a sütim! támogató programot.

Orsi családja életében, így az üzletben 
is komoly hangsúlyt fektetnek a kör- 
nyezetvédelemre. 2021-től csak szelektí- 
ven gyűjtik az üzletben a szemetet. Min- 
den terméket lebomló csomagolóanyag- 
ban adnak át az vendégeknek. A céges 
autó zöld rendszámú. A cég működése 
párhuzamban van a szlogenükkel: Édes élet 
természetesen!
Most, hogy már újra lehet kis létszámú 
rendezvényeket tartani, szeretnék újra 
felpezsdíteni Nagykovácsi kulturális életét 
finomhangolású jazz koncertekkel, stand up előadó estekkel, borvacsorákkal. 
Szeretnének színvonalas szórakozást biztosítani itt helyben, ne kelljen az 
élményért Budapestre menni.
A cukrászat stabilan működik ugyanazokkal a nagyon kedves, professzionális 
hölgyekkel szinte kezdetek óta. A pultban dolgozók jönnek-mennek, mint 
az égen a felhők – de a vendéglátás sajátja a gyakori fluktuáció. Orsi mindig 
arra törekszik, hogy olyan kiszolgálásban részesüljenek a vendégek, amit ő is 
elvár. Ezért célja a legjobbak megtalálása és megtartása. A jelenlegi csapat 
a vendégek kedvence – csupa 5-ös, néhány 4-es értékelést kapnak, amire 
joggal lehetnek nagyon büszkék!
Orsi kedves személyes története: „Az üzlet elindításához hitelt kellett fel- 
vennem. Éppen aláírtam, amikor kiderült, hogy szívem alatt dobban még 
egy szív. A hitelt visszaadni nem lehetett, így Lajos és a Lilipop együtt nőtt 
fel. Ez az időszak nagyon nehéz volt nekem, a családunknak, de azt hiszem 
megérte. Idén májusban voltak 7 évesek és köszönik mindketten jól vannak!" 
Ha arra járnak, üljenek le a napernyők alá, egyenek egy finom, egészséges 
sütit vagy fagylaltot. Ezeket a finomságokat lelkiismeretfurdalás nélkül lehet 
fogyasztani! 

Ismeretlen ismerős – Láng Orsolya a Lilipop Caffe tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester




