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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Végre itt a nyár. Perzselő a meleg, elérkezett az igazi kikap- 
csolódás, a kellemes erdei séták, piknikek, a közös családi utazások 
időszaka. Nagykovácsi csendes, kiürült a falu. Így van ez minden 
nyáron: elutazunk, hiszen ilyenkor tudunk csak igazán feltöltődni. 
Lezárult 2021. kihívásokkal teli első féléve, köszönöm Önöknek azt 
az összetartást és támogatást, amit az elmúlt hetekben, hónapok-
ban tanúsítottak. Erőt ad a továbbiakhoz, erőt ad a folytatáshoz 
mindannyiunknak. Nemcsak 2021 első féléve zárult le, hanem az 
oktatási-nevelési év is: sok nagykovácsi gyermek, diák intett bú- 
csút intézményeinknek. Új korszak, új megmérettetések várnak 
rájuk szeptembertől. 
Javában zajlanak már a táborok, a szülők igényeinek 
megfelelően a több mint 10 hetes nyári szünetben 14 tábor-
ra lehetett jelentkezni. Szinte pillanatok alatt megteltek a 
férőhelyek. Idén először nagykovácsi gyerekek is csatlakozhattak az Erzsébet táborhoz, ame-
lyet a HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Központon keresztül szerveztünk. Maximális lét- 
számmal és kapacitással működik ez a családok számára ingyenes program, és számtalan kikap- 
csolódási lehetőséget kínál a pónilovaglástól kezdve, kézműveskedésen, íjászaton át a strando-
lásig és Vadaspark látogatásig. Biztos vagyok abban, hogy a gyermekek meghatározó élményeket  
szereznek majd az ott eltöltött idő alatt. 
Szintén a nagykovácsi szülők igénye alapján a nyár folyamán mindvégig biztosítjuk az óvodai 
ügyeletet is. Nem mindenki tudott otthonról dolgozni az elmúlt időszakban, többen rákényszerül-
tek arra, hogy nyári szabadságuk terhére oldják meg az óvodabezárás alatt a gyermekfelügyeletet. 
Ily módon is igyekszünk segítséget nyújtani a szülőknek. 
Pihenünk, de az önkormányzatnál nyáron sem áll meg az élet: a polgármesteri fogadóóráimra egész 
nyáron be lehet jelentkezni a Tájolóban megadott telefonszámon, az önkormányzati működés és 
az ügyfelek kiszolgálása pedig továbbra is folyamatos. Emellett a települést is rendszeresen gon-
dozzuk: kaszálunk, parlagfű-mentesítést végzünk, karbantartjuk a játszótereket és sportlétesítmé-
nyeket. A nyári hőségben – helyi vállalkozó közreműködésével – kiemelt figyelmet fordítunk az 
aszfaltlocsolásra, virágöntözésre. Az útjavítási munkákkal sem állunk meg és a vízelvezető árkok 
javítási, építési munkálatai is folyamatosan zajlanak. Mindeközben bővül a bölcsődénk, készül a 
kerékpárutunk. Épülünk, szépülünk, hogy mire visszatérnek a nyári kikapcsolódásból még szebb, 
még rendezettebb falu fogadja Önöket. 
Különösen jó hír, hogy idén végre ismét meg tudjuk szervezni a sokak által várt Nagykovácsi  
Búcsút. Az ünnepség szorosan kötődik templomunk névadójához, Nagyboldogasszony ünnepé- 
hez, és második napja most egybeesik Szűz Mária Mennybemenetelének napjával. Ez alkalom-
ból ünnepi mise lesz, valamint sok színes programmal készülünk: Alma Együttes, bábszínház, 
nosztalgia vidámpark, Ivan 
& the Parazol, Milfmen, Ped- 
rofon és még sokan mások.  
Augusztus 14-15-én várom 
vissza mindannyiukat erre a 
rendezvényre, ünnepeljünk 
közösen! Addig is töltődjünk 
fel a nyár ízeiből, a napfényből, 
a friss levegőből, hogy szep- 
temberben újult erővel foly- 
tathassuk feladatainkat. És vi- 
gyázzunk magunkra, vigyáz-
zunk egymásra, vigyázzunk az 
egészségünkre, ez továbbra is  
nagyon fontos!

„Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestü hőség ül a
fényesarcu fák felett.”
(Radnóti Miklós: Július)

Találkozunk a Nagykovácsi Búcsúban
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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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

Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

Sajtóközlemény
Elkészült Nagykovácsi klímastratégiája

2021/06/28

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 24-i ülésén elfogadta és jóváhagyta a „Nagykovácsi 
nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 
projekt keretében a szakértők által megalkotott, valamint a helyi civil szervezetek észrevételeivel és a lakossági véleményekkel 
kiegészített dokumentumot. 

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 7,42 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg Nagykovácsi klímastratégiáját, melynek célja, hogy megoldásokat mutasson 
be a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzésére, a negatív hatások mérséklésére és hogy megismertesse a lakosságot a lehetséges 
beavatkozási irányokkal.
Az elkészült stratégia prioritásként kezeli a nagyközség zöld felületeinek növelését, az épületállomány energiahatékonyabbá tételét, a 
természetközeli vízmegtartó megoldások elterjesztésének előmozdítását, továbbá kiemelt hangsúlyt kap a környezetkímélőbb, közösségi és 
kerékpáros közlekedés fejlesztése is a dokumentumban.
A projektet megvalósító szakértői csoport nevében Jáki Mónika szakértő kifejtette, hogy a helyi klímastratégia megalkotása a projekt fontos 
állomása volt, amelyet a klímatudatosságot erősítő szemléletformáló programsorozat kísér. Az országos járványhelyzet következtében az 
eredetileg tervezett programokat jelentősen át kellett gondolni és szervezni, így várhatóan a nyári és őszi hónapokban kerülnek megrendezésre 
a lakosság széles rétegeit megszólító események.

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

További információ kérhető:
Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
titkarsag@nagykovacsi.hu
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
Ennek alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester június elején több 
döntést hozott a képviselőkkel történt előzetes írásbeli egyeztetés és 
tájékoztatás után.
A Nagykovácsi 4561/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület „Len-
virág park” elnevezést kapta. A képviselő-testület munkaterve módo-
sításra került, a 2021. évi közmeghallgatás időpontja 2021. június 17-ről 
2021. október 7-re módosult. 
A Nagykovácsi Zenei Alapítvány és a Nagykovácsi Harangszó Alapítvány 
nyári tábora egyenként 750.000,- Ft támogatásban részesült.
A 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy 
június 15-étől a képviselő-testületek és a bizottságok a veszélyhelyzet 
előtti rendnek megfelelően ülésezzenek. 
A Képviselő-testület június 24-én rendkívüli testületi ülést tartott. Az ülés 
előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és véleményez-
ték az előterjesztéseket.
Mivel a Képviselő-testület 2020. október 15. napján tartotta legutóbb 
testületi ülését, így napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
asszony szóbeli tájékoztatást adott az elmúlt időszak fontosabb pol-
gármesteri döntéseiről, a pandémia alatti munkáról, a folyamatban lévő 
beruházásokról, fejlesztésekről. Polgármester asszony beszámolt a jogi 
ügyekről, melyek közül kiemelte, hogy az Önkormányzat a DMRV Zrt.-vel 
szemben elsőfokon pert nyert, a Budapest Környéki Törvényszék a fel- 
peres Önkormányzatnak használati díj és kamat jogcímén, perköltséggel 
együtt közel 678 millió forint összeget ítélt meg. Az alperes az ítélet ellen 
fellebbezést nyújtott be. 
Az Önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal „Nagykovácsi Kastély-
park Komplexum” fejlesztési ügyében hozott határozata ellen keresetet 
nyújtott be a Budapest Környéki Törvényszékhez. 
A napirend elfogadása előtt Kósa Emőke képviselő asszony tett ész-
revételt az általa benyújtott és jogszabálysértés miatt visszavont 
előterjesztésével kapcsolatosan.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Budakörnyéki Köz-
terület-felügyelet, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi 
Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs, a Polgármesteri Hivatal és a 
főépítész 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Döntés született az önkormányzati tulajdonú ingatlanok törzs- 
vagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló 36/2012. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. Jogszabály változás indokolta, 
hogy a lakó rendeltetéshez tartozó személygépjárművek számának 
meghatározása céljából a HÉSz módosításának megrendeléséről rendel-
kezzen a testület.  
Pályázati forrásból elkészült a Helyi Klímastratégia, mely alapját adja a 
további helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálásnak. 
Második éve marad el a Varázskastély Fesztivál, az erre a célra elkülönített 
céltartalékból 2,5 millió forint az augusztus 14-15-én megrendezésre 
kerülő Nagykovácsi Búcsú rendezvényre kerül átcsoportosításra.
Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adta a Nagykovácsi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 1 millió forint összegű Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által nyújtott vissza nem térítendő támogatásához. 
A Képviselő-testület a Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetői  
feladatának ellátására pályázati eljárás nélkül, a fenntartó és a nevelő- 
testület egyetértésével második vezetői ciklusára Szabó Orsolyát bízta 
meg.
Balesetmegelőzés és a megfelelő látási viszonyok biztosítása érdekében 
döntés született a közvilágítási rendszer budapesti kódolású, alkony- 
kapcsolás alapján üzemelő vezérlésre való átállításáról, a szükséges  
pénzügyi fedezetet a 2021. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja. 
Zárt előterjesztés alapján döntés született a Budapesti Amerikai 
Nemzetközi Iskolával (AISB) kötött településrendezési megállapodás 
módosításáról, a Nagykovácsi, Zsíroshegyi út 2/a. önkormányzati tulaj- 
donú ingatlan területbérlési igényéről, a Nagykovácsi 2196/3 hrsz-ú, 
önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében született Z-32/2021. (IV. 
22.) polgármesteri döntés módosításáról, a Nagykovácsi belterület 2158 
hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről és a Nagykovácsi belterület 2160 
hrsz-ú ingatlan cca. 120 m2 területrészének értékesítéséről. A Képviselő-
testület nem támogatta a 1759 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának 
kérelmét, ami a Nagykovácsi Gémeskút utca cca. 40 m2 közterületnek 
minősülő azon területrészének megvásárlására irányult, amelyen az 
Önkormányzat hozzájárulása nélkül könnyűszerkezetes garázsépületet 
létesített. 

Az előterjesztések és a meghozott döntések továbbra is az Önkormány- 
zat honlapján, a nagykovacsi.hu oldalon megtalálhatók.

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Farkas Szilárd rendőr főtörzsőrmester 2021. május 1-jétől látja el 
Nagykovácsi körzeti megbízotti feladatait. A tiszthelyettes 2011-ben 
került a Budakeszi Rendőrőrsre, azóta teljesít közterületi szolgálatot.

2009-ben kezdtem el a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolát, előtte  
érettségit majd tech- 
nikusi végzettséget sze- 
reztem Zala megyében.
2011-ben végeztem a 
rendészeti iskolában, 
aztán kerültem a Pest  
Megyei Rendőr-főkapi- 
tányság állományába, 
pontosabban a Buda- 
keszi Rendőrőrsre járőr- 
ként, majd később járőr- 
vezetőként. Az ott 
töltött évek alatt mind 
a települések, mind az 

ott lakók megismerése fontos célkitűzés volt számomra. Az emberekkel 
partneri viszonyt sikerült kialakítani, amiből remek hely-, és személyismeret 
formálódott úgy Budakeszin, mind a Rendőrőrshöz tartozó településeken, 
köztük Nagykovácsiban is.
Őrsparancsnokom, Hoffmann Kornél rendőr alezredes vázolta számomra a 
velem és Nagykovácsival kapcsolatos tervét, amely szerint e kettőt össze- 
házasítaná egy körzeti megbízotti beosztásban, amit én nagy örömmel 
fogadtam. Az elmúlt években hasonló feladatkörben szolgáltam, hisz Buda- 
keszin voltam körzeti megbízott, így e munkakörben is vannak tapasz- 
talásaim.
Továbbra is fontos számomra a folyamatos kapcsolattartás Nagykovácsi 
Készenléti Szolgálatával, és természetesen az itt élőkkel.
Vallom, hogy minden helyzetben mernünk kell határozottan intézkedni, 
a kulturáltság és a törvényesség alapkövetelményeit szem előtt tartva. A 
közterületeken nagyobb figyelmet kell fordítanom a helyiek többségét 
joggal irritáló jelenségek, mindenekelőtt a rongálások, garázda tettek 
visszaszorítására, ugyanakkor egyes vagyon elleni bűncselekmények, így a 
szerszámlopások terén is akad tennivalóm.

Új körzeti megbízott Nagykovácsiban
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Ember a közszereplő mögött – Dr. Surányi Róbert

Nagykovácsi Nagyközség Ön- 
kormányzata Képviselő-testü- 
letének Ügyrendi bizottságának 
munkáját segíti évek óta Dr. 
Surányi Róbert, aki állam- 
igazgatási ismereteivel és a jog 
szövevényes útvesztőjében 
megszerzett tapasztalataival  
járul hozzá Nagykovácsi Nagy- 
község vezetésének dönté- 
seihez. A képviselői döntéseket 
megelőző szakmai munkájáról 
kérdeztem bizottsági szak- 
értőnket.
Önt sikeres jogászként mi- 
lyen személyes motivációk ösz- 
tönözték arra, hogy elvállalja a 
bizottsági munkát?
A jogászokat hosszú éveken keresztül az ügyvédekkel azonosította a 
többség, pedig mára már sokkal több jogász szakember dolgozik pl. a 
közigazgatás területén, mint az igazságszolgáltatásban. Engem 2019-ben 
kért fel Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony, mint külsős tagot az 
Ügyrendi bizottságba, amely felkérésnek – mivel nagy megtiszteltetésnek, 
illetve kihívásnak tekintettem – szívesen tettem eleget. 
Ön szerint milyen embereknek szabad ezt a tisztséget elvállalnia? 
Azoknak, akik alapvetően értenek a bizottság szakmaiságához és e mellett 
lelkesen vesznek részt a munkában. Nekünk a legfőbb feladatunk az, hogy 
segítsünk meghozni a jogi szempontoknak megfelelő, szakmai alapokon 
nyugvó döntéseket a polgármesternek, a testületnek és – szükség ese- 
tén – a jegyzőnek. 
Önnek milyen személyes erősségei vannak, kérem, mutassa be az 
olvasóknak dr. Surányi Róbertet.
Nagyon változatos volt eddig az életem, hiszen a nagybetűs ÉLET legtöbb 
területén (család, munka, sport stb.) meglehetősen aktív életet éltem. 14 
éves korom óta minden nyáron dolgoztam, pl. voltam régész-segéd, majd 
a Balatonon a vendéglátó iparban szinte minden pozíciót kipróbáltam. 
E mellett gyerekkoromban atletizáltam, majd fociztam és a kosarazásba 
is elég komolyan belemerültem, ezt a sportágat egészen az NB2 szintig 
sikerült művelnem. A felsőfokú tanulmányaimat az Államigazgatási 
Főiskola nappali tagozatán kezdtem, majd ezt követően elvégeztem a 
Janus Pannonius Tudományegyetemi Állam-, és Jogtudományi karát 
is. A koromnál fogva elég jelentős tapasztalatom van mind a jogi, mind 
az igazgatás-szervezési területen, mivel az évek során sok területet és 
pozíciót megismertem. Tudásomnak és szerencsémnek köszönhetőem 
már 24 évesen korom óta vezető beosztásokat töltöttem be az állam-, 
illetve közigazgatásban. Friss diplomásként a Pest megyei Kosdon 
megbízott jegyző voltam, majd az Igazságügyi Szakértői Intézetek 
Hivatalában mint személyzeti vezető, és az IM-ben pedig ügyfélszolgá- 
lati osztályvezetőként dolgoztam. Az MNB-ben osztályvezetői és 
igazgatótanácsi titkári munkakört, a GKM-ben pedig felsővezetői szerepet 
töltöttem be, majd kipróbáltam magam az egészségügyi igazgatásban 
is, ahol 6 évig voltam főosztályvezető. Ezt követően az MKIK-ban 
dolgoztam az „Országos Vállalkozói Mentorprogram” elnevezésű EU-s 
finanszírozású kiemelt projekt projektvezető-helyetteseként 2020 végéig. 
Jelenleg a Miniszterelnökséghez tartozó Családokért Felelős Tárca Nélküli 
Miniszteri legszélesebb portfoliójú helyettes államtitkárságán dolgozom, 
osztályvezetőként.  
A családi hátteremről is szívesen beszélek, mert nagyon büszke vagyok 
a családomra. Feleségem – Surányi-Acsai Noémi – akivel lassan 20 éve 
alkotunk egy párt, jellemzően a gyógyszeripari multiknál dolgozik. Két 
leányunk van Petra 15, Zoé pedig 13 éves, mindketten a helyi általános 
iskolába jártak, illetve járnak. Nagykovácsi előtt Biatorbágyon laktunk 
2006-ig, a lokálpatrióta kötődésemet pedig a páromnak és az Ő család- 
jának köszönhetem, akik a ’90-es évek közepén költöztek Nagykovácsiba.
Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben?
Első generációs értelmiségiként nem igazán van konkrét példaképem. 
Úgy gondolom, hogy sok mindenben más vagyok, mint az édesapám,  
de ha mélyen magamba nézek, akkor alapvetően mégis olyan vagyok, 
mint Ő.

Mit gondol, mire van szükség ahhoz, hogy egy Képviselő-testület 
népszerű legyen? 
A Képviselő-testületnek nem az a „dolga”, hogy népszerű legyen. A falu 
KT-jének jelenleg nagyon szerencsés az összetétele, hiszen stratégiailag 
tervszerű, előrelátó és mindig a falu érdekeit messzemenően figyelembe 
vevő munkát tud végezni. Elég csak megnézni az elmúlt évek, illetve 
a közelmúlt eredményeit (bölcsőde-fejlesztés, sportpark, kerékpárút 
projekt stb.). Szerintem kevés olyan jó adottságú falu van jelenleg, 
mint a mienk, ahol mindenki hozzáteszi a magáét a döntésekhez. Az is 
nagyon fontos, hogy nagyjából hasonló az értékrendje a KT tagjainak és a 
bizottsági tagoknak, ami nagyban megkönnyíti a munkát.
Melyek ma legfontosabb céljai és feladatai az Ügyrendi-bizottságnak? 
Mit kell tenni, ha jogi eltérés van?
A törvényességnek megfelelően kell működnie és szavaznia, azaz 
nem engedheti meg, hogy a KT jogszabálysértő döntéseket hozzon. 
A hivatalon belül természetesen a Jegyző a felelős ezért, de a szakértői 
tudásunkkal – szükség esetén – mi is segítjük az ő munkáját. 
Gyakran éri kritika az Önkormányzatokat, hogy lassan reagálnak a 
felvetésekre és megkeresésekre, milyen okai lehetnek ennek? 
Az önkormányzatoknál nem a csúcsteljesítményre, a gyorsaságra, 
hanem a megbízható, törvényes, a vonatkozó jogszabályoknak teljes 
mértékben megfelelő precízségre kell koncentrálni a működésük 
során. A törvényesség mellett a szervezettség a legfontosabb és az a 
feladatmegoldás, hogy jól menedzseljék a problémákat. Sajnos sokan 
nem tudják, hogyan működik egy önkormányzat, ahol a törvényesség 
betartása a fő irányelv.
Mit gondol Ön a falut jelenleg leginkább izgató ügyről, a Kastélypark 
beruházástól?
A Kastélypark ügyében minél szélesebb körű egyeztetésre van szükség. 
Természetesen elképzelhető fejlesztés a Kastélypark ügyében, de az 
„érték a mérték” alapon. Szóval egy olyan kompromisszumos megoldást 
kell találni, amely megfelel a cserkészeknek, de egyúttal szolgálja a 
nagykovácsiak érdekét is. Személy szerint én nagyon nem szeretem 
a túlzásokat, általában az a célszerű, hogy megkeressük a középutat és 
tartózkodjunk a szélsőségektől.
Végül, hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a közéleti 
szerepéhez?
Viszonylag sokan ismernek és a különböző közösségekben alapvetőn 
jól fogadták ezt a szerepet. A választás óta rendszeresen kérdeznek 
tőlem a falu ügyeiről, amire igyekszem is válaszolni. A családom pedig 
egyértelműen támogat a munkámban.

Dr. Fegyveres Fiskál Gábor – alpolgármester

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 lakosságának 26%-a kiskorú, ami hatalmas feladatokat ró az 
önkormányzatra. A folyamatosan emelkedő lakosságszám megköveteli 
az infrastrukturális fejlesztéseket. A Lenvirág bölcsőde átadása óta látjuk, 
hogy az épület másik – két csoportszobát tartalmazó – szárnyának 
megépítésére hatalmas igény jelentkezik. A most megvalósuló beruházás 
eredményeként 28 új férőhely várja majd a legkisebbeket. Így várhatóan 
minden felvételi kérelem pozitív elbírálásban fog részesülni, és minden 
munkába visszatérő édesanya biztonságban tudhatja gyermekét. 
Két éve a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 pályázatunkkal támo- 
gatást nyertünk a Lenvirág Bölcsőde – eredetileg is tervezett – két új 
csoportszobát tartalmazó szárnyának építésére. A tavaly kiírt közbeszer- 
zési eljárás – az építőanyagárak és a kivitelezési díjak emelkedése miatt – 
sajnálatosan eredménytelen lett, hiszen a beérkezett ajánlatok jelentősen 
meghaladták a rendelkezésre álló keretet.
Ezt követően többlet támogatási kérelemmel fordultunk a Pénz- 
ügyminisztériumhoz, amely pozitív elbírálásban részesült, így több 
mint 22 millió forint többletforrást biztosítottak. A tavasszal ismételten 
lefolytatott közbeszerzés már eredményes lett, így szerződést kötöttünk 
a MOZAIK Építőipari Kft.-vel, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevővel, 
igaz saját forrásból még több mint bruttó 20 millió forinttal kellett 
hozzájárulnunk a kivitelezéshez.
A kivitelezés május elején, a leendő új iskola telkén létesített ideiglenes 
útcsatlakozás kiépítésével kezdődött meg. A tavaszi csapadékos időszak 

miatti magas talajvízszint az alapozási munkákat megnehezítette, 
de jelenleg már elkészültek az ún. lábazati gerendák, és elhelyezésre 
kerültek a gépészeti alapvezetékek is, hamarosan pedig kibetonozzák 
az aljzatlemezt. Ezt követően – a területre már leszállított téglákkal – 
megkezdődhet a teherhordó falak építése. 
A kész épületszárnyat várhatóan 2022 első félévében birtokba vehetik a 
gyermekek.     

Megkezdődött a Lenvirág Bölcsőde 
új csoportszobai szárnyának építése
Györgyi Zoltán főépítész   

2021. július 1-jén „A köztisztviselők 
és kormánytisztviselők napja” 
alkalmából idén is megkoszorúztuk 
néhai Kollárik Gyula jegyző 
nagykovácsi sírját. A kései utódok 
tisztelettel hajtottak fejet az előd 
előtt, aki a XIX. században végezte 
hivatását Nagykovácsi községben.
Kollárik Gyula (született 1842-ben) 
egykori községi jegyző, megye 
bizottsági tag, a pilisi járás egyik 
anyakönyvvezetője volt élete során.  
54 éves korában 1895. december 26-
án halt meg. Sírfelirata szorgalmáról 
bizonyíték: „Munka, küzdelem volt 
életed, örök béke legyen pihenésed.” 
B. Szatmári Lajos helytörténész fel- 
táró munkája során valószínűsítette, 
hogy jegyzősége utolsó éveiben 
rendelkeztek Nagykovácsi első kis- 
dedóvójának megnyitásáról. Greszl 
Ferenc munkái szerint Kollárik Gyula 
volt az első megye által kinevezett 
jegyző, ő volt Nagykovácsi első 
jegyzője, aki a hivatali ügyeket, a 
dokumentációkat már a törvényi rendelkezések szerint magyar nyelven 
vitte 1868-tól.
Életéről bővebben itt olvashatnak: 
http://www.nagykovacsikronika.hu/2020/06/30/kollarik-gyula-
nagykovacsi-egykori-jegyzoje/

Köztisztviselők napja
G. Furulyás Katalin
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Sokunkat foglalkoztat, hogy milyen fejlesztéseket tervez az Amerikai 
Iskola a most megvásárolt területeken. A közösségi oldalakon 
folyamatosan felmerül a kérdés, és sok olyan válasz és komment 
érkezik, amik félreértésekre adnak okot. Ezért a márciusban megjelent 
cikk után most ismét felkerestem az iskola igazgatóját – Mr. Brett 
Penny-t, – hogy segítsen az esetleges téves információkon alapuló 
félelmek eloszlatásában.

Milyen fejlesztéseket terveznek a most megvásárolt új területeken?
Ahogy azt a korábbi riportban is elmondtam, nincsenek nagyszabású 
terveink ezzel a területtel kapcsolatban. Azért vettük meg ezeket a 
telkeket, hogy biztosítsuk a zöld környezetet az iskola körül, hiszen – 
ugyanúgy, mint sok nagykovácsi lakónak – a legfontosabb számunkra, 
hogy háborítatlan természet vegye körbe az intézményt.
Ez a terület rekreációs és környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási 
tevékenységeket szolgál majd. Az egyik elképzelés szerint, a terület 
bizonyos részét „visszaadnánk” a természetnek, így a diákok testközelből 
tapasztalhatják, vizsgálhatják meg bizonyos fajok élőhelyét. A terület 
másik részére teniszpályáinkat szeretnénk átköltöztetni, valamint 
kialakításra kerül – egy Magyarországon még kevéssé ismert sportnak 
otthont adó szabadtéri frizbi-golf pálya. Reméljük, hogy mindezek a 
projektek a helyi lakosság körében is népszerűek lesznek. 
Várhatóan mikorra készülnek el ezek a tervezett pályák?
A frizbi-golf pálya kevés infrastrukturális beruházást igényel, így 
reményeink szerint ez már augusztusra el tud készülni. A teniszpályák 
átköltöztetését az elkövetkező 2 évben tervezzük. A természetvédelmi 
zóna kialakításához szakértőket, tervezőket kívánunk bevonni, így ez egy 
hosszabb folyamat lesz. 
Látnak-e lehetőséget arra, hogy ezeket a pályákat Nagykovácsi lakosai 
is tudják bérelni, használni?
Mi mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk Nagykovácsi Ön- 
kormányzatával és a helyi lakossággal való együttműködésnek, és 
örömmel várjuk, hogy újra megnyithassuk kapuinkat Önök előtt. A 
járványhelyzet miatti korlátozások sajnos ezt nem tették lehetővé, de 
bízunk benne, hogy hamarosan ismét köszönthetjük a helyi sportolni 
vágyókat pályáinkon. 
Az új terület használatbavételével egy új lehajtó is épül. Várhatóan 
mikor kerül átadásra az új csatlakozás?
Az új lehajtó jelenleg engedélyeztetési fázisban van, célunk a mielőbbi 
megvalósítás. Sajnos a hatósági engedélyek beszerzése hosszadalmas és 
körülményes folyamat, így idén erre már nem kerülhet sor.
Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy csökkentsük az AISB 
közúti közlekedésre gyakorolt hatását, és az iskola környékén biztonságos 
közlekedést alakítsunk ki. 
A tervek szerint mennyiben enyhíti az új lehajtó a reggeli és délutáni 
forgalmi dugót?
Ez a fejlesztés nagyban segíti majd az intézményből való kihajtást, hiszen 
az autók a szervizútra lesznek terelve, majd az új csatlakozási ponton 
tudnak felkanyarodni a Nagykovácsi útra, így a forgalom osztódik. 

A forgalmi dugók felszámolásához további intézkedések, illetve azok 
kombinációjára van minden bizonnyal szükség. Ennek egyik eleme lehet 
többek között a csúsztatott órakezdés, aminek eredményeként nem egy 
időpontban jelentkezik a megnövekedett gépjárműforgalom a főúton. 

Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy az iskola nem tervezi a tanulók 
létszámának bővítését. Reményeink szerint a járványhelyzet elmúlásával 
több szülő fogja igénybe venni a buszos szolgáltatásunkat. A biztonság 
növelését pedig az önkormányzattal szorosan együttműködve a zebrák 
biztonságosabbá tételével támogatjuk.

Amerikai iskola – Bővülnek a sportpályák
Szemesy Barbara – alpolgármester

Hosszú ideje nem volt Nagykovácsiban közösségi rendezvény. 
Terveznek az idei nyárra bármilyen eseményt? 
A pandémia miatt sajnos idén is elmaradt a Varázskastély rendez-
vény, de a járványhelyzet javulása és a szigorítások feloldásával 
augusztus 14–15. között lehetőség lesz megtartani a Nagyko-
vácsi Búcsút, amely idén is két napon keresztül várja a nagyková- 
csiakat és a hozzánk látogatókat. Részletes programot az Öregiskola 
honlapján és a Tájoló következő számában olvashatnak.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda  
FEJLESZTŐPEDAGÓGUST keres.  

További információk: Szabó Orsolya intézményvezető  
06 20 369 20 96, 06 26 355 607

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda  
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENST keres.  

További információk: Szabó Orsolya intézményvezető  
06 20 369 20 96, 06 26 355 607
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Az elmúlt időszakban nagyközségünkben a mindennapok beszéd- 
témája a Teleki-Tisza-kastélyhoz tartozó park megújítása. Megkerestük 
a fejlesztési koncepció kialakításán dolgozó tulajdonost, a Magyar 
Cserkészszövetséget. Országos elnökükkel és a projekt vezetőjével a 
tervezési folyamat hátteréről, alakulásáról és az elkövetkező hetek 
folyamatairól is beszélgettünk.

Az 1948-as vagyonelvonást és feloszlatást követően – mintegy 40 év 
kihagyást követően – nem volt könnyű a Cserkészszövetség újjászerve- 
zése, magyarázta Bedekovics Péter lelkész, teológus, országos elnök;  
majd emlékeztetett: ahhoz, hogy stabil anyagi hátterük legyen, maguk- 
nak kellett és kell ma is a forrásokat előteremteniük. A Cserkészszövetség 
nem egy profitvezérelt ingatlan nagyberuházó cég. Mi fiatalok nevelésével 
foglalkozunk, országosan közel 14 ezer tagunk van. Önkénteseink csak 
a fővárosban és agglomerációjában hetente hét-nyolcezer fiatallal 
foglalkoznak.

Az országos elnök szerint a kastélypark fejlesztésére lehetőségként 
tekintenek. Egyrészről a kastély kedveltsége felkínálja a ren- 
dezvényszervezési kapacitás fejlesztését – ez a funkció egyébként 
jelenleg is létezik a helyszínen –, de emellett kiemelten nagy hangsúlyt 
helyeznek a fejlesztési koncepcióban a közösségi terek kialakítására, 
az elvadult, az elmúlt évtizedekben elhanyagolt természeti környezet 
megújítására is, hogy a park a jövőben még inkább a helyiek büszkesége 
lehessen. A cserkészek értékrendjének fontos része, hogy igyekszünk 
mindig jobbá tenni azt a környezetet, ahol élünk, tevékenykedünk –  
tette hozzá Bedekovics Péter.

A cserkészek szerint több kritika éri a kastélypark fejlesztési koncepcióját 
a zaj és forgalomterhelés, illetve a parkolók kialakítása miatt. Előbbi 
tekintetében fontos tudni, hogy jogszabályi kötelezettség van arra 
vonatkozóan, hogy milyen határértéket kell betartani. A tervezés során 
készült is hatástanulmány, amely szerint a tervezett szolgáltatások 
megfelelnek az ilyen jellegű jogszabályi előírásoknak. A parkolók 
tekintetében szintén van jogi előírás, hogy meghatározott funkciók, 
szolgáltatások esetében mennyi parkolási kapacitás kialakítása kötelező. 
E tekintetben minden olyan optimalizáló szempontot figyelembe vettek, 
amivel csökkenthető a méret. Ugyanakkor úgy látják a tervekbe bekerült 
megoldások nemcsak az utcákat mentesíthetnék a nagyközségbe 
érkező és itt parkoló turisták autóitól, hanem a parkba kialakításra kerülő 
mosdókat, szolgáltatási egységeket, a kulturált megérkezési lehetőséget 
és a község szempontjából is értékes tereket is biztosítani tudnák a 
vendégek számára, magyarázta Szórád Előd. 

A projektvezető emlékeztetett: kezdetektől a konstruktív párbeszédre 
és az együttműködésre törekednek. A tavalyi évben két alkalommal 
tartottak nyilvános egyeztetéseket, közösségi tervezési alkalmakat. Már 
a koncepcióalkotás kezdetén felvették a kapcsolatot a helyi releváns 
civil szervezetekkel és az Önkormányzattal is voltak egyeztetések.  
A visszajelzéseket, ahol lehetett, be is építették a tervekbe. Ez alapján 
lett kialakítva például a torony épület koncepciója, amely az eredeti 
kilátó funkciótól eltérően szálláshelyként került be a tervbe, de a park 
szolgáltatási egységei tekintetében is több olyan bővítés lett, amit 
lakossági visszajelzés indokolt (pl. gyermekbarát megoldások) – erő- 
sítette meg Szórád Előd.

A projektvezető hozzátette: fontos látni, hogy jelenleg a tervezés 
fázisában vagyunk. Továbbra is szeretnénk a párbeszéden alapuló 
megoldásra törekedni. Több körben további egyeztetéseket tervezünk a 
helyi civil szervezetekkel, a nagyközség vezetésével és természetesen a 
helyi lakosokkal is. Mint mondta: a fejlesztésről szóló weboldal (https://
lechnerprojekt.hu/bemutato/nagykovacsi/) mellett nemrégiben el- 
indították a kastélypark megújulásához kapcsolódó közösségi oldalt 
is (https://www.facebook.com/nagykovacsikastelypark), ahol minden 

fontosabb információ, részlet megismerhető a fejlesztési koncepcióba 
szereplő elemekről, illetve igyekeznek a felmerülő kérdésekre, 
bizonytalanságokra is itt választ adni. A projektvezető ezúttal is 
kiemelte: olyan fejlesztési koncepciót szeretnének kialakítani, amelyben 
összhangban van a Szövetség célja és a helyiek igénye, elvárása is.

Ez utóbbi érdekében két irányban is folytatódnak a közösséggel való 
egyeztetés folyamatai: első lépésként a Magyar Cserkészszövetség 
közös megbeszélésre hívja az ügyben érdekelt hivatalos képviselőket, 
civil szervezeteket, lakosokat, szomszédokat. Valódi nyitottságra 
törekszünk, ahogy tettük eddig is. A https://lechnerprojekt.hu/
bemutato/nagykovacsi-kozosseg/ honlapon keresztül várjuk 2021. 
július 15-ig azokat a jelentkezőket, akik szeretnék közelebbről is kísérni a 
folyamatot. Az egyeztetésekkel folyamatosan, illetve azt követően pedig 
széles körű tájékoztatást szeretnénk nyújtani minden helyi lakosnak az 
elképzelésekről, tervekről, de nyitottak vagyunk az új ötletek, koncepciók 
befogadására is, hogy azokat meghallgatva beépítésre tudjanak kerülni a 
tervezett új tervezési programba. A honlapon minden lényeges és fontos 
információt feltüntettünk – tette hozzá Szórád Előd, projektvezető.

„Szeretnénk jobbá tenni azt a környezetet,  
ahol tevékenykedünk”
Schmidt Péter

A KASTÉLYPARK KONZULTÁCIÓ  
AZ ONLINE TÉRBEN  

ÉS AZ INTÉZMÉNYEKBEN FOLYTATÓDIK
A nyári szünet megkezdésével a konzultáció menete is megváltozik. 
Az eddigi kitelepülések helyett mostantól az intézményekben 
kihelyezett gyűjtődobozokba tudják bedobni a kitöltött kérdőíveket.

Az alábbi intézményekben találnak kérdőívet és gyűjtődobozt:

Polgármesteri Hivatal

Öregiskola Közösségi ház és Könyvtár

Kispatak Óvoda mindhárom épülete

Lenvirág Bölcsőde

Emellett az interneten is megtalálják az online kérdőívet: https://
nagykovacsi.hu/questionnaire/kastelypark-konzultacio?is_test=true

A konzultáció lezárása: 2021. augusztus 31.

Éljenek a lehetőséggel, mondják el véleményüket.

NEM DÖNTHETNEK RÓLUNK NÉLKÜLÜNK!
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2021. június 12-én rendeztük meg idén 
a Crosskovácsi MTB Marathon Országos 
Bajnokságot. Az elmúlt 5 évben háromszor 
dőltek el az országos bajnoki címek nálunk 
Nagykovácsiban, harmadszor adtuk át a 
bajnoki mezeket és harmadszor csendült fel 
a győztesek tiszteletére a Himnusz. Büszkén 
elmondhatjuk, hogy a Crosskovácsi lett 
Magyarországon a hivatkozási alap, hogyha 
MTB maratonról van szó. A versenyzők 
és a kerékpáros szakma is évről évre 
kiemeli, hogy a legjobban szervezett és 
legélvezetesebb verseny Nagykovácsiban 
kerül megrendezésre. A Crosskovácsi 
Sport és Környezetvédelmi Egyesület 
több mint 25 éve szervez kerékpáros 
és futóversenyeket. A kilencvenes évek 
közepétől kezdetben olimpiai cross 
szakágban, majd csaknem húsz éve 
maratonon mérettetik meg magukat 
a mtb szerelmesei a Crosskovácsin, és 
három éve a mtb verseny másnapján ismét a futóké a terep. De kik 
szervezik a versenyt? Kik a „crosskovácsisok?” A versenyek megálmodói 
és az egyesület alapítói mind helyi lakosok, barátok. Sokan vannak, akik 
az elmúlt negyedszázad alatt minden egyes verseny előkészítésében 
és a verseny lebonyolításában is részt vettek. Ők az egyesület gerincei, 
akikhez az évek során csatlakozott csaknem 100 helybéli. A legtöbben 
10, 15, 20 éve mindegyik Crosskovácsi előkészületeiben részt vesznek 
és a versenyen önkéntes munkában dolgoznak. Erdőt takarítanak, füvet 
kaszálnak, pályát jelölnek, nevezést szerveznek, versenyközpontot 
építenek, mezőnyt irányítanak, pályát felügyelnek, fotóznak, illetve 
minden feladatot végrehajtanak ami szükséges, amit feladatul kapnak. 
Hogyha Mátyus Attila szól délután, hogy füvet kell összegereblyézni két 
hektáron, akkor ott terem 5-8 ember, másnap meg 15. A pálya takarításra 
kitűzött napon, számítunk 15 emberre, de a meghirdetett időpontban  
25-en állnak készen a munkára. És ez az ami a mi versenyünket külön- 
legessé teszi. Hogy sok az önkéntes szervező, akik rengeteget dolgoznak, 
pedig a munka kemény és az elvárások magasak. Mi nem csak építünk 
egy versenyközpontot, hanem aprólékosan megtervezzük és megépítjük, 
és ha nem tökéletes lebontjuk, újra tervezzük és ismételten megépítjük. 
Mi nem csak kijelöljük a pályát, hanem kilométereken keresztül levágjuk 
és elgereblyézzük a füvet. De miért dolgozik ez a sok ember összesen 
több száz, több ezer órát évente? Mert az ország minden részéből ide 
érkezőknek (és a külföldieknek) profi verseny körülményeket szeretnénk 
teremteni, és a visszajelzések alapján ez évről évre sikerül is: 
„A legjobban szervezett maraton versenyben idén sem csalódtunk, 
hibátlan volt a pályajelölés és pálya tisztítás is a legjobb. Köszönjük ismét, 
hogy szuper, példaértékű versenyt hoztatok össze.” (Buruczki Szilárd) 
„A verseny évek óta a magyar etalonnak számít, legalábbis számomra. 
De valószínű nem vagyok egyedül ezzel. Nem hiába nevezem a „magyar-

salznak", már ha szabad hasonlítgatnom. Fölösleges szaporítanom a szót, 
aki itt részt vesz, tudja miről írok. Minőség + élmény = 100%” (Takács 
Zoltán)  
Büszkék vagyunk rá, hogy mi együtt olyan dolgot hoztunk létre és 
működtetünk, ami páratlan a magyar kerékpáros sportban, hogy nem 
üzleti alapon, hanem önkéntesek munkájára alapozva a legjobban 
szervezett MTB maratont rendezünk évről évre. De nem csak a MTB 
maratonra vagyunk büszkék. Még csak harmadik éve tartjuk ismét a 
terepfutó versenyt, de a legtöbben akik az első versenyen részt vettek, 
eljöttek múlt évben és idén is, és ugyanolyan pozitív visszajelzéseket 
kapunk a futóversenyen indulóktól, mint a MTB versenyzőktől. 
Jelenleg még le sem zártuk a munkát a 2021. évi versenyek után, már 
tervezzük a jövő évet, és nem csak bízunk a sikerekben, de dolgozunk 
is érte mindannyian, mert Crosskovácsit szervezni élmény, a „team 
Crosskovácsi” pólót évről évre hordani megtiszteltetés. 

Crosskovácsi
Bakó Judit 

Kétkeréken biztonságosan 
Budapestre és haza

Régi álmunk vált azzal valóra, hogy megkezdődött a Nagykovácsit 
Budapesttel összekötő kerékpárút kivitelezése. Számos akadályt kellett 
megoldani a tényleges munkakezdés előtt. Az út mellett futó burkolt 
felület komoly tisztítási és tereprendezési feladatok elvégzését igényelte. 
A munka megkezdése előtt azonban szükség 
volt a teljes terület ellenőrzésére, nehogy 
a madarak költését megzavarjuk. Ennek 
érdekében egy szakértőt kértünk meg, aki 
tüzetesen átvizsgálta a fákat, bokrokat. 
Szerencsére a növényzet csak egy kis sávban 
lett kitisztítva, így fészket nem találtunk. 
Az utolsó munkaelem lesz az Amerikai Iskola 
előtt kiszélesítésre kerülő zebra kivitelezése. 
Itt egy sebességlassító járdasziget is 
megépül. Az ott elhelyezett oszlopokra 
kerülnek a rendszámfelismerő kamerák és 
egy villogó, amely a gyalogosközlekedésre 
hívja fel a figyelmet. Ezzel reményeink szerint 
biztonságosabbá válik az a gyalogátkelő, 
amit a kerékpárosok is használni fognak.
A kivitelezés folyamatosan halad, meg- 
kezdődtek az aszfaltozási munkák, így 
várhatóan augusztus végén már kész 
kerékpárúton tudunk kerékpározni.

Szemesy Barbara – alpolgármester
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A Nagykovácsi Harangszó 1991. júniusi, 2. számában 
olvashattuk az itt látható bejelentést.

A következő számból megtudjuk, hogy Péter bátyánk 
ígéretéhez híven el is készítette az emlékoszlopot.

A novemberi Harangszóban adtunk hírt a felavatásról, amely 
augusztus 15-én történt meg. Egyben bocsánatot kértem 
Péter bátyánktól, hogy a Harangszó nem volt jelen. 

Péter bátyánk 2013-ban 89 éves korában távozott közülünk. 
Az engesztelő emlékoszlop ma is áll. 
Most már évek óta, Gábor atya a virágvasárnapi körmenetet  
az emlékoszloptól indítja. 
Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, a nagyszülők védőszentje. 
Emléknapján, július 26-án – ugyancsak évek óta – Gábor atya 
közös imára hívja a nagyszülőket az emlékoszlophoz.

Ez is harminc éve történt
A Szent Anna kápolna emlékoszlopa
Mensáros Péter

„Szent Anna napján, július 26-án hétfőn szeretettel 
hívom és várom a nagyszülőket az értük felajánlott 
szentmisére este 6 órára a templomba.
A szentmise előtt 5 órakor a Szent Anna utcában, 
az egykori kápolna helyén épített emlékoszlop előtt 
köszöntjük Szent Annát.
A szentmise után minden résztvevőt várok a 
plébániára szeretetvendégségre, nagyszüleinkről 
őrzött emlékeink felidézésére.

Tisztelettel és szeretettel
Gábor atya”
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Véleményem szerint sokan furán néznek 
pársoros gondolataim címére, ezért némi 
magyarázatot adnék. 
Nemrég, személyesen elmondott pedagógus 
napi köszöntőmben definiáltam úgy 
Nagykovácsi Kispatak Óvodáját mint 
szép lakhelyünk Szíve. Miért nevezek egy 
közintézményt így? Az ok nagyon egyszerű, 
mert azt tapasztalom, hogy itt minden egy 
helyen van, ami egy közösség jó működéséhez 
és az életéhez kell.

Van tudás, van szakértelem, van elfogadás, 
van remény,  van párbeszéd,  van bizalom, 
van segítségnyújtás, van támogatás, van sok 
kitartás, van sok újító ötlet, van összefogás, 
van együttműködés, és természetesen sok-sok 
szeretet és gondviselés! Itt a pedagógus nem 
csupán munkát végez, hanem hivatását éli meg, 
és ezt nagyon jó megtapasztalni szülőként. 
Itt a szülő igazi profi szövetségesre talál a 
maga ilyen-olyan nevelési elképzeléséhez. Itt 

gyermekeimmel együtt partner vagyok, a szó 
legnemesebb értelmében. 

Összegezve: kiemelten megtisztelő volt, hogy 
azzal a remek kollektívával ünnepelhettem 
együtt, akik ezt folyton dobogó-dolgozó 
szívet működtetik, életben tartják. 
Évente egy nap pici része jut számukra, 
amikor gyerekzsivaj nélkül mondhatjuk:  
Nagyon köszönjünk az egész éves fáradságos 
munkát!

Településünk Szívének működtetőit ünnepeltük!
Ledács Kiss Miklós Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány kuratóriumi elnök
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Óvodai ballagások

Évzáró és ballagás  
a Gesztenyefa csoportban
Amikor az újdonsült, megszeppent Kipi-kopik 
közel három évvel ezelőtt először lépték át 
bátortalanul a Gesztenyefa csoport küszöbét, 
senki sem gondolta, hogy ilyen gyorsan eljön 
ez a nap. Ezen a bizonyos napon, ami egy 
napsütéses péntekre esett, gesztenyés családok 
gyülekeztek az ünnepi díszbe öltözött Csillag- 
fürt játszótéren, a fákon vidám papírdíszek 
lengtek, és a megszeppentségnek már nyoma 
sem látszott. Az előbb még kiscsoportos 
ovisainkból ugyanis egy szempillantás alatt 
okos, kíváncsi, a világra nyitott, iskolába készülő 
nagycsoportosok lettek. 
Az óvoda április végi újranyitását követően 
az egész Gesztenyefa csoport apraja-nagyja 
szorgosan és kitartó lelkesedéssel készült az 
évzáró ünnepségre, hogy – mint minden évben 
– megmutathassák, mennyit ügyesedtek, 
okosodtak egy év alatt. Miután közösen 
előadták az év közben tanult énekeket, 
verseket, mondókákat, a ballagó kiskirályok 
és királylányok fejére felkerült a korona, a 
kis és középső csoportos gyerekek pedig 
átadták nekik az útravaló pogácsával, iskolai 
füzettel, ceruzával ellátott tarisznyákat, amivel 
hivatalosan is búcsút vettek az óvodai élettől. 
Az ünnepség után büszkén és boldogan 
nézegették a tarisznyák tartalmát, majd 
kezdetét vette az évek során már hagyománnyá 
vált bátrak barangolása, amely során közösen 
elsétáltunk a zsíroshegyi kilátóponthoz. Kis 
gesztenyéseink aznap este élményekkel telve 
és boldogan bújtak ágyba.
Úgy gondolom, hogy az ünnep megélése 
mindig fontos; feltöltődést ad, elgondolkodtat, 
irányt mutat, keretbe foglal. Éppen ezért 
különösen nagy öröm, hogy a pandémia 
okozta bizonytalanságot, és sokszor kényszer 

szülte rugalmasságot követően az évzáró és a 
ballagás a szinte megszokott, hagyományos 
medrében folyhatott és stabil, biztos pont 
lehetett az óvodásaink, de különösen a ballagó 
gyerekek számára. Azt hiszem, mindannyiunk 
nevében mondhatom, hogy örökre szívünkbe 
zártuk a Kispatak Óvodát, különösen pedig a 
Gesztenyefa csoport Erikáját, Juditját, Marikáját 
és Évijét, akik az elmúlt három évben mindig 
ugyanilyen biztos pontként voltak jelen 
gyerekeink életében, önzetlenül, fáradságot 
nem kímélve óvták, dédelgették, terelgették 
őket. És bár a most magabiztos, okos nagy 
gyerekeink ősszel újra megszeppent kicsivé 
válnak, biztos vagyok benne, hogy magukkal 
viszik az óvodában kapott sok szeretetet és 
törődést, és szuperül helytállnak majd az 
iskolában.

Vida Katalin Veronika – szülő

Levendula búcsúzó
Az óvodai évkör fontos pillanati között is talán 
az egyik leginkább várt az év végi közös nyári 
búcsúztató piknik. Nem csak a tőlünk búcsúzó 
családok körében fontos ez az esemény, 
hanem mindenkinek. A búcsúztató szülők a 
fizikai távolságtartás miatt ugyan személyesen 
kevésbé ismerték egymást, de online sikerült 
tartani egymással a kapcsolatot és a háttérből 
segítettek nekünk a szervezési feladatokban, 
dekoráció és finomságok beszerzésében, 
elkészítésében és a tereprendezésben. A tavaly 
nyári kirándulásunk alkalmával a Börzsönyben 
kis indiánokká változtunk a gyerekekkel, 
így lezárásként is visszaköszönt ez a téma, a 
dekoráció tekintetében és a tőlünk búcsúzó 
gyerekek próbatételeinél is. Az idei ballagás 
azért is különleges volt, mert a Levendula 
csoport négy évvel ezelőtt született meg és 
az akkori pici három éves csemeték és szüleik 
velünk álmodták meg és alakították ki a 
mostanra biztos lábakon álló hagyományainkat 
és szokásainkat, melyek ezentúl is kísérik majd 
a hozzánk tartozó családok óvodai életét. A 
kezdetektől számolva napi 8 órával több mint 
3 ezer együtt töltött óra emlékét őrizzük, és 
bízunk benne, hogy a gyerekek rengeteg vidám 
pillanattal, csodás élményekkel vágjanak bele 
az iskolás korszakba. Az egyik legfontosabb 
célkitűzésünk a pozitív énkép kialakítása volt, 
hogy tele önbizalommal lépjenek rá az új 
útra, higgyenek és bízzanak magukban és ne 
ijedjenek meg, ha valami nem sikerül elsőre, 
hiszen „tévedni emberi dolog ezért is van a 
legtöbb ceruza végén radír!”

Horváth-Meszes Bettina óvodapedagógus

Vackor csoportos nagyok 
búcsúzója
Ez a nap is eljött a kis Vackorok életében. 
Izgalommal teli várakozással teltek az utolsó 
napok.
Néha el el kaptunk egy dalfoszlányt, 
versrészletet itthon, de mindvégig titokban 
viszont nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek.
Nem könnyű időszak után, alig vártuk, hogy 
együtt lehessünk, találkozzunk az óvó nénikkel 
és a szülőkkel is és ne csak maszkban váltsunk 
két szót, vagy integessünk messziről.
Mindenki pontosan érkezett és igyekezett jó 
helyet találni az óvoda udvarán. A gyerekek 
nagyon csinosak voltak és egytől egyig várták 
a kezdést.
A program egy kis összefoglalóval indult, 
ahol Böbe néni mesélt az elmúlt 3 évről... a 
kezdetekről... hihetetlen, hogy milyen gyorsan 
elszálltak ezek az évek!
Persze Ő sem bírta könnyek nélkül, ahogy én 
sem. Anna néni vette át a szót, aki 2 éve van a 
gyerekekkel és velük együtt el is ballag majd 
az új életébe. Kívánunk Neki ezúton is sok 
boldogságot!
Ezután kezdetét vette a műsor. Sok egyéni és 
közös verssel, énekléssel, felvonulással, játékkal 
és tánccal. Nagyon édes volt Mindenki!
A legnagyobb attrakció talán a harangjáték 
volt, ahol kotta után csilingeltek a gyerekek. 
Nagyon élveztük ezt a részt. Mindenki vidám 
volt és sugárzott a gyerekekről, hogy mennyire 
élvezik ezt a dolgot és egyben milyen büszkék 
is a kis műsorukra.
Ezután következett az est hátralévő része. A 
búcsúzó társak készültek a a ballagóknak egy kis 
meglepetéssel. Sok édességgel és finomsággal. 
Dinnyével. Az egyik nagymama tortát is hozott 
és a végén befutott a pizza is.
A gyerekek boldogan rohangáltak és játszottak, 
a szülők meghatottan diskuráltak. Bennünk 
is vegyesek voltak az érzelmek, ahogy az óvó 
nénikben is. Egyfelől büszkék voltunk a nagy 
és okos, iskolába induló csemetéinkre, másfelől 
kicsit fájt a szívünk és könnyes volt a szemünk, 
hogy ez már a búcsú perce, pár nap és véget 
érnek az ovis évek.
Arról nem is beszélve, hogy a mekkora hálát 
éreztünk a gyönyörű műsorért. Hogy ebben 
az elmúlt viszontagságos időkben is mindig 
tudtuk, hogy számíthatunk Böbe néni, Anna 
néni és Sabine dadus gondoskodására. Hogy 
felnőtt fejjel talán sajnáltuk, hogy ebből a 3 
évből közel 1 évet a gyerekek itthon töltöttek, 
de Ők nem éreztek semmiféle hiányt, nekik így 
volt kerek ez az időszak.

Szóval most búcsúzunk és elmegyünk, de az 
óvoda és a kis társak visszavárnak.
Itt leszünk a közelben. 12 kis ballagó Vackorból 
11 a helyi iskolába megy és 3 különböző 
osztályban tanul tovább. Az udvarról lehet látni 
az Óvodát. Biztos vagyok benne, hogy sokan 
az első napokban még lelkesen integetnek 
majd. Aztán elindulnak a tanulás útján és új 
feladatokat kapnak, de mindig szeretettel 
gondolnak majd vissza a Kaszáló utcában 
töltött óvodai éveikre.
A ballagó kis Vackorok: Andris, Dani, Detre, 
Dorci, Léni, Mabel, Marci, Panka, Panni, Piri, 
Szellő, Szofi.

Kerényi Réka szülő
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Elballagtak a Barackfa csoport 
nagyjai
Ez év május 28-án délután került megrendezésre 
a Solymári várban a Barackfa csoport ballagása, 
év végi búcsúztatója. Marcsi, Andi, Éva és 
Etelka néni fent a várban várták a gyerekeket 
családjaikkal együtt a feldíszített színpadnál. A 
nagycsoportosok előadták búcsú műsorukat, 
a kisebbek pedig megajándékozták őket a bal- 
lagó a tarisznyákkal. A gyerekek ügyes, 
szeretetteljes szereplése után, minden búcsúzó 
ovis egy lufit vett magához, melyet egy, kettő, 
háromra... elengedtek és így velük együtt 
röptették el titkos kívánságaikat, mely igazán 
megható pillanatra sikeredett. Sokáig csak 
néztük, ahogy a kék, ragyogó égen tovaszállnak 
a lufik, igazi szimbolikus élmény volt. A búcsú 
pillanatait a játékos hét próba feladatsorral 
tették vidámmá a gyerekek és közös 
játszással, majd végül a közös piknikezéssel és 
beszélgetéssel zártuk a ballagást.
Nagyon szépen köszönjük az elmúlt 3–4 évet 
Marcsi, Andi, Évi, Etelka és Marika néninek, mely 
során segítették, támogatták gyermekeink 
óvodás életét, terelgették, tanították őket, és 
élménnyé varázsolták az óvodát.

Szász Tímea szülő

Billegünk, ballagunk
A Bodza csoportban már hagyománnyá 
vált, hogy a ballagók a csúszdán lecsúszva 
búcsúztatják el az ovis éveket. Ez a hagyomány 
idén sem maradhatott el. A kis és nagy Bodza 
manók nagyon várták már ezt a napot. Nagy 
erőkkel készültünk, versekkel, énekkel, és egy 
kis tánccal is. Viszont a mostani műsorban egy 
kis meglepetéssel is készültünk, mégpedig az 
egyik gyermek ötlete alapján egy mókás „Rap” 
szöveget is betanultunk. Eljött a várva várt nap, 
a gyerekek már tűkön ültek és visszaszámoltak 
a délutáni órákig. Aztán kicsit megijedtünk, 
mert esni kezdett az eső, de szerencsére 
az eső alvás alatt elvonult és csodaszép 
napsütéssel folytatódott a nagy nap. Az ének 
és a bevonulás után következett a csúszás, 
miközben buborékok röppentek fel az égbe.  
A kicsik is elbúcsúztak a nagyoktól egy verssel 
és a nagyok nyakába akasztották a saját 
kézzel szőtt tarisznyájukat. Ezután a gyerekek 
elvonultak. Amikor pedig már mindenki azt 
hitte hogy a műsornak vége, a gyerekek 
előbújtak baseball sapkában és mikrofonnal 
a kezükben elkezdődött a rap műsor. Kicsik és 
nagyok egyaránt nagyon élvezték ezt a csodás 
napot.

Balogh Andrea pedagógiai asszisztens

Elballagtak a Macik
2021. június 15-e. Eljött hát ez a nap is. 
A Dózsa György utcai óvoda épülete kellemes 
délutáni napsütésben fürdött, amikor a Maci 
csoportos szülők gyülekezni kezdtek az 
udvaron, ahol már látni lehetett, hogy itt bizony 
készül valami.
Kisvártatva a huszonnégy kis Maci közül 
tizenhárom sorakozott fel, hogy a hatalmas 
fák árnyékában búcsút vegyenek szeretett 
ovijuktól, Ildikó néni pedig magyarázatot adott 
a két helyszínen is elhelyezett kellékekre. 
Az első felvonásban ugyanis különböző, zenével 
vagy mondókával kísért vicces játékokban 
vehettek részt szülők és gyerekek egyaránt.
A második részben mindenki átvonult a 
„színpadhoz”, ahol tábla, iskolatáska és más 
kedves díszletek jelenítették meg az iskolát. Itt a 
ballagók verset szavaltak, majd a lányok táncát 
csodálhattuk meg. Ezt követően az egyenként 
szólított gyermekek megkapták az útravalójukat 
rejtő tarisznyát, és elvágásra kerültek az ovis 
köteléket jelképező szalagok. Végül egymás 

vállát fogva bevonultak az ovi épületébe, 
hogy elbúcsúzzanak a csoportszobától is, mely 
évekig a második otthonukat jelentette.
Ezúton is köszönjük Ildikó néninek, Viki néninek 
és Angi néninek a remek műsort és persze az 
elmúlt éveket!

Gombos Zoltán

A Málna csoport  
hagyományos évzárója –  
egy rendhagyó helyszínen
Szülőként, minden évben izgatottan várom, 
hogy a szuper Málnás hármas mivel fog 
meglepni minket. Ezúttal egy különleges 
helyszínen tartották az évzárót és ballagást, 
a Nagy Kohóban. Remek italok, és finom hot 
dog mellett nézhettük meg a gyermekeink 
előadását, táncát. Mindig csodálom, hogyan 
tudják ilyen örömmel és humorral átszőni 
ezeket az alkalmakat az óvó nénik és Kriszti 
dadus. Ezen a délutánon is jó volt ehhez a 
csapathoz tartozni! A fiam, azóta is mindennap 
eltáncolja a koreográfiát, ebből is látom, hogy 
maradandó élményt kapott.

Szalontai Krisztina szülő

„Az oviban sokat lehet játszani és a felnőttek azért vannak Veled, 
hogy megvédjenek minden bajtól és sok-sok izgalmas dolgot 
lehet csinálni és, ha valamitől megijednél. akkor az ölükbe 
ültetnek, és ott lesznek még a nagyok, akik, ha valami nem 
sikerülne, akkor segítenek. Ha szeretnél valamit, akkor csak 
szólj a felnőtteknek és, ha csak lehet, megteszik. Ha nagyon, de 
nagyon szeretnél valami dolgot és türelmesen vársz, akkor előbb 
vagy utóbb teljesül. Hidd el, hogy jó óvodásnak lenni.

Luca
„Sokat fogsz tudni babázni, rajzolni és rengeteg mesét fogsz 
hallani. Sokat barangolsz majd az erdőben és meg fogod tudni, 
hogy hol vannak a manólakások és melyik fában laknak manók 
és azt, hogy lehet meghallani. A nagyok és a felnőttek segíteni 
fognak Neked mindenben és biztos, hogy minden csendespihenő 
után érted fognak jönni. Ezen nem kell izgulni. Rengeteg barátod 
lesz, akik már reggel várják, hogy megérkezzél, és akikkel 
minden titkos dolgot megbeszélhetsz.

Kata
Lesznek barátaid és meg fogod szeretni az ovit, mert mindenki 
kedves lesz Veled és sokat lehet játszani (A Lego asztal az 
valami szuper). Megismered majd a Tengelicéseket és együtt 
mehetsz majd velük bringázni, Persze erre még egy kicsit várni 
kell. Előbb meg kell tanulnod kerékpározni, de aztán Krisztával 
bebarangolhatod az összes izgalmas helyet.

Peti
„Az oviban az a jó, hogy sok-sok barátod lesz, és sokat jártok 
majd az erdőbe és a Békástóhoz, ahol van egy hatalmas ugrató, 
ahol lehet szaladgálni. Itt tanultam meg hajót barkácsolni, 
szöget beverni és palacsintát sütni és nudlit gyúrni. Egy cseppet 
se izgulj jó ez az ovi és mindenki szeretni fog.

Dancsi

„Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán azzal, hogy nem kell 
félni semmitől, mert nem lesz sose baj. Kriszta, Ági, Zsuzsi, Ildi 
ott van mindig és vigyáz rád és van bájital, varázsvíz, ami – ha 
mégis elszomorodnál – megvigasztal. A manókról is sokat fogsz 
hallani, akik leveleket küldenek majd Neked és sok barátod lesz. 
Játszál velük sokat! Jó hely ez az ovi.

Ádám
„Az elején bizony egy kicsit nehéz dolog ez az óvoda, de hidd 
el, hogy később jó lesz. Jó lesz, mert mindenféle dolgokat 
készíthetsz majd és sok-sok barátod lesz és a felnőttek is 
kedvesek (néha, néha haragosak, ha valami zűrbe keveredünk, 
de hamar mosolyognak ismét, ha valamit meg ügyesen 
csinálunk) és a Békástóban még ebihalakat is foghatsz majd.

Sólyom
„Az oviban a barátaiddal sok-sok mindent tudsz majd játszani 
és rengeteget mindent barkácsolhatsz: varázsbotot, koronát és 
megtanulsz majd varázsolni is: tejből szivárványt, vulkánkitörést 
és hogy a színek hogyan is keverednek.”

Csenge
„Az oviban lesznek barátaid és jókat lehet játszani és jó nagy a 
homokozó és van egy jó kis kötélpálya. Sok-sok mindent meg 
fogsz tanulni és sok-sok zenét megismerni, amire lehet táncolni 
(még az asztalon is.). Itt van Juhar apó és a manók, akikről sokat 
hallasz majd.

Bogi
Az oviban biztos, hogy lesznek barátaid és izgalmas 
kirándulásokra fogsz járni és sokat fogsz kézműveskedni, amit 
el lehet tenni és, ha már felnőtt leszel, és addig vigyázol rájuk és 
lesznek gyerekeid, elő veheted, megmutathatod neki. A lefekvés 
előtt verseket, meséket hallgathatsz majd és álomhozó olajjal is 
segít Kriszta és Ági, hogy szépeket álmodjál” 

Emma

„Az oviban lesznek barátaid”
Cinege csoportos nagyok üzenik a kicsiknek



152021. július

Nagykovácsi Általános Iskola

Nagykovácsi Általános Iskola hírei

2010-ben a Magyar Országgyűlés június 4-ét 
a Nemzeti Összefogás napjának nyilvánította. 
Az I. világháborúban győztes országok rá- 
erőltették Magyarországra a világ leg- 
igazságtalanabb békéjét, a trianoni béke- 
diktátumot, amely meghatározta Magyarország 
új határait. A trianoni békeszerződést 1920. 
június 4-én budapesti idő szerint 16.32-kor írták 
alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-
Trianon-kastélyban.
Ezekről a történelmi eseményekről iskolánk 
az elmúlt években ünnepség keretében 

rendszeresen megemlékezett, kivéve a tavalyi 
évet, amikor a járványhelyzet miatt nem tudtuk 
megrendezni a 100 éves évfordulót. 
Az idei tanévet nem szerettük volna újra méltó 
megemlékezés nélkül befejezni, ezért a ma- 
gyar- és történelem szakos tanárok segítségé- 
vel a 8. b és 8. c diákjainak szereplésével 
videófelvétel készült. Újdonság volt, hogy 
Czene Zsuzsa tanárnő és az ének szakos tanárok 
összefogásából létrejött egy külön „produkció”. 
A gyerekkórus a zsíroshegyi kápolnánál énekelt 
el egy régi magyar népdalt „Magyarország 
az én hazám” címmel a hazaszeretetről, 

mely egy különleges hangulatot adott a 
megemlékezésünknek.
A teljes műsor megtekinthető az iskola 
honlapján. 
A műsort osztályfőnöki óra keretében minden 
diákunk megtekintette és a látottakból 
összeállított kvízt megoldotta, melyeket a DÖK 
kiértékelt, a győztesek pedig jutalmat kaptak.
Reméljük, hogy iskolai ünnepségeink emlékét 
úgy viszik tovább diákjaink, hogy az elmélyíti 
tudásukat a magyarság történelméről és 
hitelesen megélik, mit jelent a hazaszeretet.

Trianoni megemlékezés az iskolában
Mészáros Ildikó DÖK segítő tanár, 8.b osztályfőnök

Hogyan teltek az utolsó 
napjaink az ELSŐ osztályban?
A Vakáció közeledtével egyre több kötetlen 
programunk volt az 1.c-ben.
Június 7-én tartottuk a „Betűk ünnepét”, annak 
örömére, hogy minden kisbetűt megtanultunk 
írni és olvasni. Ezen a napon minden játék a 
betűkről szólt. Betűs társasjátékokat játszottunk, 
betűs gyöngyökből minden gyermek 
megfűzhette a maga nevét karkötőnek. A 
napot egy interaktív játékkal zártuk, melynek 
során különböző feladatokat közösen 

megoldva, megmentettük „Betűországot” 
a kalózok támadásától, és attól, hogy az 
emberek elfelejtsenek olvasni. Az ebben való 
aktív részvételt névre szóló Oklevéllel tudják 
bizonyítani az 1.c -sek!
Másnap meglátogattuk a Kányádi kertet, ahol 
közösen elszavaltuk Kányádi Sándor Veréb cí- 
mű versét, majd megismerkedtünk más 
verseivel is. Ezután a könyvtáros nénik nem 
csupán bemutatták nekünk a Könyvtárat, 
hanem egy papírszínházi mesével is 
elkápráztattak minket. A gyerekek lelkesen 
keresgéltek a könyvek között és megígérték, 
hogy szüleikkel hamarosan visszatérnek.
A tavaszi karantén alatt Berg Judit Lengemesék 
című meséjét kezdtük olvasni a gyerekeknek, 
ami több tantárgyban, így pl. a rajz órákon 
is „visszaköszönt”. A Tavasz és Nyár c. rész 
lezárásaként elsétáltunk a Békás-tóhoz, ahol 
Klári nénitől kapott hálókkal kerestük Füttyös 
Vilkó „barátait” a mi kis tavunkban. Találtunk 
is ebihalakat, békákat, piócát, siklót, de ezeket 
az állatokat természetesen visszaengedtük a 
vízbe.
Reméljük a nyári pihenés után is sok közös 
élményben lesz részünk, immár másodikosként!

(Vácziné G. Gyöngyvér 1.c of.)

Idegennyelvi 
kompetenciamérés eredmények 
2015 óta minden évben idegennyelvi 
kompetenciamérésre kerül sor hatodik és 
nyolcadik évfolyamokon. Az elmúlt évben 
a mérés a koronavírus járvány miatt sajnos 
elmaradt, mivel az iskolák májusban zárva voltak. 
A feladatlapokat ekkorra már kinyomtatták, így 
idén környezetvédelmi és takarékossági okok 
miatt a tavalyi felmérőlapokat használtuk fel.
A mérés két részből állt, három feladat olvasott 
szöveg értése, három feladat hallott szöveg 
értése, mindkettőre 30-30 perc állt a tanulók 
rendelkezésére. Hatodikban 30 (15-15), 
nyolcadikban 40 (20-20) az elérhető maximum 
pont. 

A szövegek nem kapcsolódnak semmilyen 
tankönyvhöz, így erre külön készülni nem 
szoktunk. A Nemzeti Alaptanterv szerint 
hatodikban A1-es, nyolcadikban A2-es 
szintre kell év végére eljutni a tanulóknak, 
ezért a feladatok is ilyen szintű szövegeket 
tartalmaznak.
Az idei eredmények átlaga: 

6. évfolyam angol nyelv: 80%  
8. évfolyam angol nyelv: 84%
6. évfolyam német nyelv: 80%
8. évfolyam német nyelv: 77,5%

Az országos eredmények később lesznek csak 
elérhetőek, de úgy látjuk, hogy elégedettek 
lehetünk diákjaink teljesítményével.

Vass Éva 
az idegennyelvi munkaközösség vezetője

Az év diákja 
2020/2021 tanév
Régi hagyomány iskolánkban az év diákja 
verseny. Azokat a tanulókat indítják az 
osztályfőnökök ezen a versenyen, akik 
tanulmányi eredményükkel, példamutató 
magatartásukkal, szorgalmukkal, közösségi 
munkájukkal és különböző versenyeken elért 
eredményeikkel kiemelkednek társaik közül. 
A pontozásban számít az osztály szavazata, az 
iskolai szervezésű és iskolán kívüli versenyek 
eredményei. Az idei tanév sajnos nem 
bővelkedett versenyekben, ennek ellenére az 
iskola vezetősége úgy döntött nem maradhat 
el ez a megmérettetés.
A következő eredmények születtek:
Alsó tagozat

1. helyezett  Németh Berta 3.b
2. helyezett  Lovas Réka 4.a
3. helyezett  Csengeri Noémi 4.a
4. helyezett  Sebők Luca 3.b 
5. helyezett  Borsos Villő 3.b

Felső tagozat
1. helyezett  Papp Levente 7.b
2. helyezett  Mátyás Bence 5.a
3. helyezett  Sebők Zsófia 7.b
4. helyezett  Borsos Kincső 5.a
5. helyezett  Trencsánszky Janka 8.b

Szívből gratulálunk a szép eredményekért!
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Mindannyian, diákok és tanárok egyaránt 
nagyon vártuk már az idei tanév végi 
osztálykirándulásokat, ahol kötetlen keretek 
között tölthettünk együtt két izgalmas napot. 
Idén, annak ellenére, hogy csak két egynapos 
kirándulást tehettünk az osztályokkal, külön 
öröm volt az iskolai év utolsó két napja, amikor 
végre újra igazán szabadnak érezhették 
magukat a gyerekek. 
A 6.c osztály egy kalandos, csapatépítő 
programon vett részt június 15-én a Tisza-tavon, 
ahol három-négy fős kenukban próbálhatták 
ki, hogy milyen is „egy csónakban evezni”. A 

hosszú út után az időjárás kegyes volt hozzánk, 
a reggeli erős szél fokozatosan elcsitult, és 
a kezdeti izgalom után, hogy vajon vízre 
tudunk-e majd szállni, elkezdődött az oktatás. 
A túravezető csapat szuper volt, az osztály 
biztonságát maximálisan szem előtt tartották. 
A teszt párosunk is csak a szél enyhülése után 
szállhatott vízre, majd egy rövid próba után 
végül minden csapat elfoglalhatta a kenuját. 
A közel négy órás túra alatt az evezés örömén 
túl versenyeztek a csapatok, a pihenőknél a 

túravezetők érdekességeket osztottak meg a 
tó növény- és állatvilágáról. A nádasok között 
átkelve, ha messziről is, de láthattunk barna 
rétihéját, átevezhettünk a fehér tündérrózsák 
között, láttuk a csukát rabolni, közelről is 
megnéztük milyen is a káka... A pihenőben 
kézbe foghattuk a sulymot, amit a gyerekek az 
alsós tanító nénijüktől már ismertek. 
A nap végére kellemesen elfáradva és 
rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza 
Nagykovácsiba.

6.c osztály év végi osztálykirándulás – Tisza-tavi kenutúra
Katona Noémi 6.c osztályfőnöke, testnevelő tanár

Hálából táncolunk!
Nekünk, a Nagykovácsi Általános Iskolásoknak, 
pedagógusainak, és dolgozóinak is nagy öröm 
volt, hogy még az év vége előtt megtölthettük 
élettel az iskolát. A találkozás, tanulás, játszás, 
tanítás, a munka, mindannyiunk számára 
felértékelődött a vírus okozta kényszer „pihenő” 
után. 
A hálánkat fejezi ki az a vidám, jó hangulatú 
videó, melynek elkészítése a nehézkes 
indulás után végül sokunkat táncra 
perdített és megszülethetett. Bízom benne, 
mindenkinek megmelengeti a szívét, 
biztatást ad, büszkeséggel tölti el, hogy 
ilyen sokan összefogtunk, hogy ilyen sokan 
megmutathattuk: ÖSSZETARTOZUNK!
Köszönet érte minden gyermek és felnőtt 
résztvevőnek, a videó elkészítésében segítő, 
biztató kollégáknak, és a vezetőségnek.
Kezdődhet a vakáció, majd szeptemberben a 
folytatás egészségben, békében, szeretetben!

Szeretettel:  
Szathmáry Éva napközis tanító
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Egri csillagok és Pál utcai fiúk kiállítás
Osztályok: 5.a, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c
Tanárok: Hanula Krisztina és Östör Katalin
Rendhagyóan történt az idei kötelező olvasmányok feldolgozása két ötödikes 
osztályban és az egész hatodik évfolyamon.
A gyerekek a regények elolvasása után úgynevezett lapbookot készítettek. 
Ez nem más, mint egy könyvecske, amit a tanulók maguk alkotnak meg 
fantáziájuk, kreativitásuk, egyéni érdeklődésük alapján. Az albumokban 
lapozható fülecskék vannak, a diákok saját rajzai, térképei díszítik, lehetnek 
benne fotók, levelek, rejtvények, kártyácskák, apró tárgyak, amik az 
olvasmányhoz kapcsolódnak. Minden lapbook teljesen egyedi, nincs két 
egyforma alkotás. 
Szerepelnek benne kötelező feladatok (pl. a regények szerkezete, írói életrajz, 
szereplők közti kitalált levélváltás stb.) és szabadon választható feladatok (a 
korszak pl. történelmi, öltözködési bemutatása, a regény kitalált folytatása, 
a helyszínek mai érdekességei). A végeredmény egy igazi kincs, amire évek 
múlva is büszke lehet a készítője. Volt, aki a Pál utcai fiúkból nyomozós aktákat 
készített, más grund makettet, az Egri csillagok kapcsán néhányan törökkori 
szokásokat, recepteket gyűjtöttek, magyar női hősöket kutattak fel, megint 
mások talizmánokat készítettek.
Fontos megjegyezni, hogy nincs „rossz” lapbook. Osztályozáskor a befektetett 
munka mennyiségét, és a gyerekek saját magukhoz mért teljesítményét 
értékeltük. A gyerekek minden képzeletet túlszárnyalóan kreatívak voltak, 
rengeteget dolgoztak, lenyűgöző munkák születtek. Szívből gratulálok nekik, 
nagyon büszkék vagyunk rájuk! Az alkotásokból iskolai kiállítás született. 

Östör Katalin

Énekeseink sikerei
Májusban a tököli művészeti iskola online 
népdaléneklési versenyt hirdetett.
Az 5.a leánykórusa, a Füzikék, sóvidéki 
pünkösdi dalcsokorral neveztek. Júniusban 
az eredményhirdetés videójából értesültünk 
arról, hogy Szarka Boglárka, Tafferner Gréta, 
Kukla Réka, Palai Panna, Petheő Sára, Szabó 
Erzsébet és Kulcsár Zsófia közös produkcióját 
Arany oklevéllel és Gyémánt dalosmadár díjjal 
tüntették ki. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy a zsűri 
Különdíját is elnyerték a dalok lélekemelő 
előadásáért.

Az 1.a osztály rábaközi pünkösdölőt adott 
elő. A tanulók énekkel, prózával, autentikus 
dramatizálással jelenítették meg ezt a kedves 
népszokásunkat. Ők is Arany oklevelet és 
Gyémánt dalosmadár díjat nyertek. Az 
előadásban minden tanuló szerepelt.

Felkészítő pedagógusok: Huszárné Czene 
Zsuzsa és Tábi Gyöngyike.

Külön köszönet Bolykó Bernadettnek és Cser- 
nus Gergőnek a technikai segítségért!

Bár a verseny online volt, de a felkészüléskor 
és a felvételkor végre újra együtt, szabadon, 
örömmel, szívből énekelhettünk!

Gratulálunk, és köszönjük!

Tábi Gyöngyike
tanító, ének-zenetanár

Területi  
vers- és prózamondó verseny
Idén a digitális oktatás idejére esett a 
hagyományosan Pátyon megrendezett területi 
vers- és prózamondó verseny. A Bocskai István 
Általános Iskola szervezésében online módon 
került sor a versenyre. Iskolánkat öt tanuló 
képviselte. A tanárok online készítették fel a 
diákokat és a szülők által elkészített felvételeket 
kellett továbbítanunk a szervezőknek. Június 
első napjaiban érkezett meg az eredmény: 

Láng Erzsébet (3. b)   I. helyezés vers kategória
Németh Berta (3. b)    I. helyezés próza kategória
Erdős Kata (7. b) III. helyezés próza kategória
Papp Levente (7. b)   I. helyezés vers kategória

Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönet 
felkészítő tanáraiknak, Veres Ildikónak, Bárány 
Juditnak, Hanula Krisztinának, valamint 
szüleiknek!
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Népművészet a nevelésben
Platthy György 
emlékkonferencia
a Gödi Búzaszem Iskolában 
Mottó:
„Ahogyan gyermekeinket neveljük, olyan lesz 
az ország.”
A Nagykovácsi Általános Iskolában olyan 
szerencsés helyzetben vannak a gyerekek, 
hogy Czene Zsuzsanna néptánc pedagógus 
már több, mint 25 éve tanít. Kezdetben szakkör 
keretében, Erdei Irén igazgatónő támogatása 
mellett, később a Rézpatkó Néptánccsoportot 
megszervezve. Évek óta már a zeneiskola 
keretei között is neveli a gyermekeket 
a néphagyományok, őseink emlékének 
tiszteletére.

Öt éve már arra is lehetőségünk nyílt, hogy a 
néptánc minden alsó tagozatos osztályban 
egy testnevelés óra keretében megjelenhet. 
A kislányok kékfestő szoknyái már az ünnepi 
ruházathoz tartoznak.
Alsó tagozatban a szintén hagyományként 
működő Gazdakalendárium programja 
ismerteti meg a gyerekeket – 2-3. vagy 4. 
osztályban 10 alkalommal – nagyszüleik, 
dédszüleik, évkörökhöz kötődő gazdálkodási 
folyamataival. 
Mindez olyan felkészült, szakmájukban kiváló 
pedagógusok vezetésével, mint Navratil 
Andrea népdalénekes, biológus, Frendl Kata 
népi kismesterségek oktatója, Kemendi Ágnes, 
a festőnövények legszakavatottabb ismerője.
A foglalkozásokhoz pedig alkalmanként 
csatlakoznak azok az oktatók, akik az adott 
témában szakemberek.
Dallal, mesével, kézműves foglalkozásokkal, 
gyakorlati ismeretekkel. Tanulás folyik tanórai 
kereteken kívül. A gyönyörű füzetek kincsként 
kerülnek a fió- 
kokba. 
Június első hét- 
végéjén vettünk 
részt négyen is 
az iskolából a 
Népművészet a  
n e v e l é s b e n 
konferencián.

A Gödi Búzaszem iskola helyszíne is csodálatos 
volt. A teljesség igénye nélkül az előadásokról 
és előadókról:
–   A népművészet hatása a személyiségfejlődés- 

re – Pécsi Rita – neveléskutató
–   Néphagyomány a nevelésben – Horváth 

Szilárd iskolaigazgató Gödi Búzaszem Iskola
–   Népzene és identitás – Szerényi Béla – az 

Óbudai Népzenei Iskola igazgatója
–   Önazonosságra és leleményre nevelés – 

Vetró Mihály a Nádudvari Népi Kézműves 
Szakgimnázium igazgatója

–   Hagyomány, szimbólum, nemzettudat – 
Birinyi József népzenekutató

–   Alkotástanítás a népművészet jegyében –
Makoldi Gizella – restaurátor, alkotóművész

–   Néprajzi tartalmak a NAT-ban és a kapcsolódó 
kerettantervekben – Nyitrai Péter rajztanár

Az általános iskolás gyermekek nevelésében 
fontos a komplexitás előtérbe helyezése. Egy 
népmese, népdal, népi mondóka szövegszintű 
feldolgozása után a képalkotás, a népi díszítő 
motívumokkal, annak kreatív felhasználásával 
történhet igazán. 
Az előadások megerősítettek bennünket 
abban, hogy jó úton járunk. Nevelni, oktatni a 
hagyományainkkal, múltunk megismerésével 
és gyökereink megerősítésével lehet 
hatékonyan.  
Veres Ildikó tanító, alsó tagozatos munkaközösség 

vezető

Közhasznúsági jelentés 
2020.

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak akik a 2020. évben adományaikkal és SzJA 1%-os 
felajánlással, munkájukkal támogatták az alapítvány céljainak megvalósulását. 

Külön köszönjük Nagykovácsi Önkormányzatának a támogatást és a Tájolóban biztosított tájékoztatási felületet.

2020-ban kapott pénzbeli támogatások:  2.192 eFt
Magánszemélyektől:	 		974	eFt
Egyesülettől,	alapítványtól:	 350	eFt
SZJA 1%-ból: 868 eFt

Alapítványnak személyi ráfordítása nem volt, a kuratóriumi tagok semmilyen formában nem részesültek juttatásban, vagy költségtérítésben.

Az	alapítvány	a	Nagykovácsi	Általános	Iskola	gyermekeinek	nyújtott	támogatást:	676	gyermek	-	köztük	66	fő	beilleszkedési,	tanulási,	magatartási	nehézséggel	küzdő	
(BTMN),	10	fő	hátrányos	helyzetű,	5	fő	Sajátos	nevelési	igényű	(SNI).	A	gyermekek	környezetének	fejlesztésével,	és	a	rászoruló	gyermekek	anyagi	segítésével	
teljesítette az alapító okiratban megfogalmazott célokat.

Az	alapítvány	2020-ban	is	folytatta	a	nagy	kihasználtságú	udvar	rendezését,	lépcsős	fűszeres	kert,	magaságyás	kialakításával.	Elkészültek	a	régóta	tervezett	bátorító	
feliratok	a	lépcsőkre,	sikerült	végül	az	összes	lépcsőt	„felöltöztetni”	így,	különböző	tematikák	mentén.	A	szeptemberi	iskolakezdéshez	az	egyik	osztály	szekrénysort	
kapott,	a	tornateremhez	új	öltözőt	alakítottunk	ki	(a	szükséges	felszereléssel	együtt),	a	tetőtéri	tantermekbe	rolókat	vettünk	az	ablakokra,	hogy	lehessen	vetíteni	is	a	
tanórákon.	A	megvalósításban	nagyon	köszönjük	a	szülők	segítségét!

Nagykovácsi, 2020. június 09.

melléklet:	Egyszerűsített	éves	beszámoló
Kneipp Vince sk.

Kuratórium elnöke

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány	 Honlap:	www.nagykovacsialapitvany.hu
2094.	Nagykovácsi,	Séta	utca	8.		 E-mail:	hello@nagykovacsialapitvany.hu
Adószám: 18945597-1-13	 Tel:	06-26-355-607

Nyilvántartó:	Budapest	Környéki	Törvényszék	13-01-0003911

SZÁMLASZÁM: 11702081-21451250
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Az idei ballagás a járvány miatt – az elmúlt 
évihez hasonlóan – rendhagyóan zajlott, mert 
osztályonként külön-külön időpontban lehetett 
csak lebonyolítani. A meghívható vendégek 
köre is korlátozott volt, hiszen a szülőkön és 
testvéreken kívül csupán a nagyszülők vehettek 
részt. 
Ezek a kötöttségek valójában előnyére váltak 
a rendezvényeknek. Bensőségesebbek, sze- 
mélyesebbek lettek attól, hogy csak az 
aktuálisan jelen lévő húsz-egynéhány gyer- 
meknek és családtagjaiknak szóltak.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, ezért 
csütörtökön is, pénteken is az iskolaudvar 
kosárlabdapályáját rendezhettük be ünnepi 
helyszínnek.  
A tornateremből indult a ballagási menet, mely 
az udvarra érve a hetedik osztályosok díszsorfala 
között haladt az izgatottan várakozó rokonokig, 
akik ekkor nyújthatták át virágcsokraikat.
Mikor mindenki elfoglalta a helyét, a Rákóczi-
induló hangjaira két nyolcadikos diák behozta 
az iskolazászlót.  A Himnusz után Fehér Imre 
igazgató úr búcsúzott, majd a művészeti iskola 
zenei betéte következett. Ezután Kiszelné 
Mohos Katalin polgármester, illetve Szemesy 
Barbara alpolgármester minden végzősnek 
átnyújtott egy-egy ballagási emlékkönyvet. 
Majd a szokott módon a ballagtató hetedikes 
évfolyam mondta el útravalóját, amit a 
nyolcadikosok búcsúbeszéde követett. Az 

iskolazászló átadásával, a 2021-ben végzett 
évfolyam emlékszalagjának felkötésével és a 
Szózat hangjaival zárult az ünnepség.
Kedves nyolcadikosok, álljon itt a ballagáson 
Papp Levente 7.b osztályos tanuló előadásában 
elhangzott vers:

Régi magyar áldás
Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess enyhet adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.

VISZONTLÁTÁSRA,  
KEDVES 8. a, 8. b és 8. c!

Ballagás 

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány beszámoló 2020. év

Adatok:
676	gyermek	-	köztük	66	fő	beilleszkedési,	tanulási,	magatartási	nehézséggel	küzdő	(BTMN),	10	fő	hátrányos	helyzetű,	5	fő	sajátos	nevelési	igényű	(SNI)	oktatásáról,	
neveléséről	gondoskodó	Nagykovácsi	Általános	Iskola	alapítványa.	

Az	Alapítvány	által	támogatott	intézmény	dolgozói	létszáma:	74	fő.	

Az	Alapítvány	által	támogatott	intézményi	szülői	kör	megközelítően	1.200	fő.

Főbb megvalósult támogatásaink:
•   Az Amerikai iskolától kapott projektorok felújítása, üzembe helyezése – 15 db.	Szülői	támogatás,	680.000	Ft

•   Öltözőt épített a karzatra az iskola	–	a	Remeteszőlősi	önkormányzat	támogatásával!	Köszönjük.	Ez	minden	pontra	érvényes,	itt	is	a	szülők,	iskolai	dolgozók	
tették	meg	a	szükséges	munkálatokat,	de	a	Remeteszőlősi	önkormányzat	nélkül	nem	ment	volna.	6	új	padot	is	vettünk	az	IKEA-ból	ide,	amit	a	nyolcadikosok	
szereltek	össze!	181.000	Ft.	Szülői	támogatás

•   15 új tetőtéri roló	–	15	új	rolót	vásároltak	és	építettek	be	a	szülők	az	ANGYAL	segítségével	a	tetőtérben:	Így	már	normális	körülmények	között	lehet	tanulni	
a	felsősöknek	is.	Lehet	vetíteni,	de	leginkább	nem	sülnek	oda	a	padra	a	diákok.	173.000	Ft,	szülői	támogatás

•   Iskolakezdésre szekrénysort kapott az 1. C osztály	–	2020	szeptemberében	egy	új	tanteremre	volt	szükség,	és	ehhez	berendezésre	is	–	ebben	segített	az	
ANGYAL	a	szülőknek	és	a	tankerületnek.	40.000	Ft,	szülői	támogatás

•   Folytatódott az udvar rendezése: Fűszeres-kert a rézsűn	–		Tesco	pályázaton	elnyert	összeg	felhasználása	–	200.000	Ft

•   Bátorító és fontos feliratok a lépcsőkön, agyba vésve	–	Az	Önkormányzat	nagy	támogatásával	és	sok	szülői	segítséggel	a	tervezés-kivitelezésben	elkészültek.	
180.000	Ft,	szülői	támogatás

Kedves Ballagó Diák!

Az elmúlt tanév különösen nehéz és szokatlan volt mindannyiunk számára, ezért 

rendkívül büszke vagyok arra, hogy ebben az új helyzetben is megálltad a helyed és 

sikeresen fejezted be tanulmányaidat első iskoládban. 

Szurkolok Neked, hogy a következő években a középiskolában is eredményes és jó ta-

nuló legyél! További tanulmányaidhoz kitartást, szorgalmat és jó egészséget kívánok, 

érezd magad nagyon jól, szerezz számtalan barátot, legyen sok örömöd. 

Mindezek előtt várjon még Rád egy boldog, gondtalan nyár, sok-sok vidámsággal, 

nevetéssel és izgalmas élményekkel tele!

Kívánom, legyél sikeres egész életed során és sose feledd, ha tanulmányaid el is 

szólítanak, Nagykovácsi mindig visszavár!

Nagykovácsi, 2021. június 10.

Üdvözlettel,

Kiszelné Mohos Katalin

polgármester
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Júliusi könyvajánlónk –  
A könyvtár kincseiből – Illés Gabriella

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a most bemutatott két könyv a legesleg-
szebbek közül való, amikkel valaha találkoztam.

Egy briliáns lengyel illusztrátor Piotr Socha munkái, minőségükkel, mé-
reteikkel is kitűnnek a többiek közül. Alapvetően ismeretterjesztő gyerek 
és ifjúsági könyveknek mondhatnánk, de felnőtteknek is gyönyörűséget 
okoz a lapozgatásuk. A két téma a méhek és a fák sokrétű bemutatása in-
formatív, tudományos, lenyűgöző és kultúrtörténetileg is egyaránt érde-
kes módon. 
Személyes tapasztalatom szerint órákat lehet a böngészésével eltölteni, 
közös családi nézegetésre feltétlen ajánlottak!
Kölcsönözhetőek a könyvtárban.

Piotr Socha: Méhek 
Manó könyvek, 2018
Piotr Socha - Wojciech Grajkowski: Fák
Manó könyvek, 2020

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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Kedves Olvasó!
A mesés környezetben lévő Nagykovácsi Faluház adott helyszínt a 2021. 
június 16–18-ig megrendezésre kerülő művészeti tábornak. 12 gyermek, 
ifjú éppen a nyári szünet hajnalán, az iskolakaput elhagyva választotta, 
hogy ezen a tartalmas három napon együtt alkotnak.
N-ART. Az „N” természetesen Nagykovácsit szimbolizálja, a hely szel-
lemét, jelenét és egy művészeti sarj kibontakozását. Az alapokat letet-
tük! A táborban résztvevők délelőtti és délutáni csoportos művészeti 
foglalkozásokon egy-egy technikával ismerkedhettek meg. Készítettek 
festőzománc technikával különféle ékszereket, faliképet, többszínű és 
monokróm monotípiákat, egyedi grafikákat. Akvarellel festettek szabad 

fantáziájú képeket, virágokat, 
valamint Kányádi Sándor versei 
ihlette illusztrációk is születtek. 
Papírmetszetek, valamint olaj-
pasztellel is készültek gyönyörű 
művek. Fontosnak tartjuk, hogy 
a jelentkezők minél alaposabb 
eszköz-, anyag-, technikai is-
meretet szerezzenek, felkeltsük 
érdeklődésüket és megtalálják 
önmaguk kifejezőeszközét, mi-
nél több művészeti ághoz kap- 
csolódó technikát ismerjenek 
meg.
Első alkalommal jól „vizsgáz-
tunk” és egy csodálatos élmé-
nyekkel, alkotásokkal teli tábort 

zárhattunk! Kik is voltak, lesznek? Természetesen elsősorban a gyerekek, 
a „főszereplők”, valamint Maldrik Gábor művésztanár, zománcműves és 
Maldrik Laura egyetemi hallgató (ipari termék- és formatervező mér- 
nök). A program változatosságát tovább növelte, hogy jógáról, medi-
tációs feltöltődésről, és mesés bölcsességről Katona Zoltán, a magyar- 
országi Art of Living tanára tartott játékos-, mozgásos foglalkozást, amit 
nagyon élveztek a gyerekek. 
A nyár folyamán újabb, 5 napos N-ART tábort szervezünk (2021. au-
gusztus 09–13-ig), hasonló tematikával, melyre még szeretettel várjuk 
a jelentkezőket! Terveink között szerepel továbbá, hogy ősztől akár több 
szekcióban (festészet, grafika, zománc), akár heti rendszerességgel szak-
kört fogunk tartani.

Hálásan köszönjük mindenkinek a támogatást! Mi is nagyon jól éreztük 
magunkat!

N-ART művészeti tábor 
beszámolója
Maldrik Gábor táborvezető
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2021-ben a gyermeknapra is másképp kellett készülnünk, mint egy  
átlagos évben, amikor is már hónapokkal korábban elkezdtük tervezni a 
Varázskastély programjait. A vírushelyzet új formákat követelt: szabad-
téren, távolságtartással kivitelezhető, minimális kontaktusra törekvő, de 
mégis családokat megszólító, és ami a legfontosabb, a gyerekeket szóra-
koztató programra volt szükségünk. Ebből a gondolatból született az 
Ördög-árok hajósai névre keresztelt felfedező séta-kvíz ötlete. Az elmúlt 
egy évben több alkalommal hirdettünk már helyismereti témában online 
kvízeket, és a visszajelzések alapján szeretik is a nagykovácsiak, ha játéko-
san tanulhatnak a lakhelyükről. Ezeken a tapasztalatokon felbuzdulva 
kezdtünk el azon gondolkodni, hogyan tudnánk a helyi adottságok 
mentén összeállítani egy kisgyermekes családok számára is teljesíthető 
séta útvonalat, amely végigjárása valami olyan plusz tudást adhat a  
gyerekeknek, amit eddig nem tudtak a szülőfalujukról.
A gyermeknap egybeesik a magyar hősök emlékünnepével is, így 
kézenfekvő volt, hogy a Tisza István térről, a saját hőseinknek emléket 
állító oszloptól indítsuk a sétánkat. A második állomás már a játék címé-
ben is szereplő Ördög-ároknál volt, a kitelepítettek emlékműveinél. Innen 
a patak mentén a bányász emlékműhöz vezetett az út, majd az Ördög-
árkot egészen a Kastélyig illett követni. Ott a május végén éppen leg- 
szebb pompájában tündöklő gesztenyefasorra irányítottuk a figyelmet, 
és a vizes tematika mentén a Kastély kútjára. Az ötödik, egyben utolsó ál-
lomás is egy kút közelében volt, a Kányádi-kert Elek apó kútjánál.
Képzeletbeli hajósaink munkáját a séta alatt egy papíralapú menetlevél 
segítette, amelyben a helyes válaszok betűkódjait összeolvasva olyan 
növények neveit olvashatták, amelyek fellelhetők a környezetünkben 
is, csak esetleg épp nem tudjuk, hogy is nevezték el őket a természet-
tudósok. Az egyik ilyen megfejtés volt a címben említett henye boroszlán, 
amellyel májusban már biztos sokan találkoztak is a Szénásokon. 175-en 
voltak azok a játékosok, akik sikeresen teljesítették a séta-kvízünket, és 
így az Öregiskola kistermében berendezett „versenyirodánkban” 175-
ször hangzottak el a fagyijegyhez és lufihoz vezető jelszavak, picik, kicsik, 
nagyobbacskák és a szülők szájából is! Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy 
az eredeti terveinknek megfelelően a szülők is szívesen bekapcsolódtak 
a játékba! És ami nekünk, szervezőknek a legnagyobb örömet jelentette: 
a számtalan pozitív visszajelzés szóban és írásban egyaránt! Ígérjük, azon 
leszünk, hogy teljesítsük sokatok kérését, miszerint máskor is rendezzünk 
hasonló sétákat!
Reméljük, hogy 2022-ben már másképp alakul az éves programnap-
tárunk, és pl. nem május 28-án nyithatjuk az Öregiskolában az év első 
kiállításait, mint ahogyan ez ebben az újabb rendkívüli évben történt.  
A hosszas várakozást követően viszont három kamarakiállítással is ünne-
pelhettük az újranyitásunkat: 1. a valóságban is megcsodálhattuk végre 
a nagyterem falán azokat a gyerekmunkákat, amelyek még télen készül-
tek az Öregiskola meseablakai nyomán, és amelyeket legalább virtuálisan 
már nagyon sokan ismertek; 2. felkerülhettek a kisterem falaira azok a 
tablók, amelyek a 2020-as év díjazott gyerekkönyveiről szóltak, és ame-
lyeket még februárban kaptunk ajándékba a Virányosi Közösségi Háztól, 
a Nemzetközi Könyvajándéknapon való aktív részvételünkért. 3. Erika 
meseházai címmel pedig olyan mesebeli maketteket csodálhattak meg 

a hozzánk betérők, amelyeket 
az Öregiskola (Bércesné) Erikája 
készített az elmúlt évek során. 
Nem mellesleg egy új meseab-
lakot is összeállított Erika a 
kiállításmegnyitó és a gyerek- 
nap hetére: Bogyó és Babóca is 
beköltözött néhány hétre az in-
tézmény utcafrontjára.
Az idei gyereknap hétvégéjén 
tehát végre alkotásokkal teli 
terekkel, séta-kvízzel és bábszín-
házzal várhattuk a családokat! 
Ismét nagy szeretettel jött 
hozzánk a gyerekek ünnepén 
a Meseerdő Bábszínház, és 
nagy szeretettel fogadták Bru-
mi Maciékat a bábszínházzal 
most ismerkedő legkisebb lá-
togatóink is, akiknek talán épp 
ez volt életük első bábszínházi 
élménye.
Köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy május utolsó vasárnapján 
újra élettel telhetett meg az Öregiskola a termektől kezdve az udvaron 
át, egészen a Kányádi-kertig! És köszönet illeti az Öregiskola munkatár-
sait is, akik segítettek nekem abban, hogy a papírra álmodott ötletemből 
működőképes, emlékezetes program születhessen! Ehhez ugyanolyan 
fontos volt a családok eligazítása a séta elején és végén, mint az Öregisko-
lás lufik száz számra való felfújása! Végül ne felejtkezzünk el köszönetet 
mondani együttműködő partnereinknek sem – a Kovács Cukrászda, 
a Lilipop Caffé és az Unicornis Fagyizó & Kávézó csapatainak –, akik az 
Öregiskola és az Önkormányzat felajánlásából biztosított fagyikuponokat 
hűsítő gombócokká változtatták, és meglepetéseikkel még ki is egészítet-
ték azokat!

Henye boroszlán és társai,  
avagy gyereknapi felfedező séta az Ördög-árok hajósaival
Dienes Beáta
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Művészbejáró – 
Nagykovácsiban élő művészek karantén idején
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta sorozata

Szavakkal, színekkel, 
formákkal címet adta 
SZILVÁSSY RITA bemu-
tatkozásának, melyben 
egy újabb, Nagyková- 
csiban élő alkotó életébe 
tekinthetünk be, ismer-
hetjük meg az alkotáshoz 
vezető útját, érzéseit, gon-
dolatait. A következőkben 
arról is olvashatunk, ho- 
gyan formálta át életét 
az alkotás öröme, és ho- 
gyan változtatta meg azt 
a bezártság:
„Dr. Szilvássy Rita vagyok, 
mediátor, jogász, szociál-
pedagógus. Mediációval, 
vagyis közvetítéssel és 
egyéni konfliktuskezelés-
sel foglalkozom. Hat éves 

koromban költöztem a faluba szüleimmel és testvéreimmel, itt éltem 
egészen 20 éves koromig, majd férjemmel beköltöztünk Budapestre. 
4 éve jöttünk vissza két kislányunkkal. Itt nőttem tehát fel, és itt nőnek 
fel a lányaink is.
A festés és rajzolás az elmúlt 6 évben egyre nagyobb teret „színeznek 
be” az életemben. Korábban, tanulmányaim folytatása során, mindig 
kintről befelé áramlott az információ, hiszen tanultam a tananyagot. 
Gazdagabb lettem azáltal, hogy ez a folyamat immáron kétirányú. Az 
alkotással, a bentről kifelé irányuló tartalom létrehozásával egy más 
dimenzióhoz (is) kapcsolódom. A szavak, a színek és formák világát 
kaptam eszközül az általam fontosnak tartott tartalmak megjelení-
tésére. Úgy szoktam mondani, hogy egy tölcsér vagyok, mely fentről 
kapja az üzenetet, amit aztán ezekkel az eszközökkel láthatóvá, hall-
hatóvá teszek, megjelenítek. Így van ez, amikor rajzolok vagy festek, 
de ugyanez működik, amikor egyezség megszületésének folyama-
tához „asszisztálok” mediátorként: létrehozni valamit, amihez egy 
másik nézőpont szükséges; ezt megmutatni, átadni, erre rávezetni.
Alkotásaimmal testet adok valaminek, ami mélyen, a fizikailag meg-
fogható síkon túl létezik. Nagyon tisztelem azokat a művészeket, 
akik egy tájképet, egy portrét a megszólalásig valósághűen le tud-
nak festeni. Próbáltam ezt is, de nem ez az én utam. Az én feladatom 
nem valami meglévőnek a művészi színvonalú újraalkotása. Rám egy 
másik dimenzió vár.
Ezeknek a képeknek az értelmezéséhez nem csak a testünk, hanem 
a lelkünk szemét is érdemes használni. Miközben vizuális élményt 
nyújtanak és jól mutatnak a falon, szeretem a hangulatot, az energiát, 
amit árasztanak.
Van, hogy gyorsan megszületik bennem egy alkotás képe. Egyszerűen 
bevillan egy kép. „Nekem ezt meg kell festenem.” Ez az alkotás ki akar 
jönni, testet akar kapni. Mindig érdekes, amikor a kép elkészülése 
után találok kapcsolatot az alkotás elemei és annak eszmei mondani-
valója között. Merthogy nem az az irány, hogy ezt szeretném meg-
festeni, hanem fordítva: ezt kell megfestenem. És amikor kész, akkor 
ránézek: mi is ez?
Máskor hosszasan érlelődik a kép. Megszületik bennem egy szándék 

valaminek a megmutatására. Valami  
szeretne a láthatatlanból láthatóvá 
válni. Ez egy finom folyamat, mely-
nek idő kell. Mint egy apró mag, me-
lyet öntözgetni kell, csak nem vízzel, 
hanem olyan kérdésekkel, hogy „mit 
is szeretnék megmutatni?” Természe-
tesen megesik, hogy ezen a folyamaton 
elhalványul egy alkotás. De inkább így 
mondom: még nem jött el az ideje.

Mikor valaki látja egy képe- 
met, általában megkérdezi: 
„mi ez?” A válaszom mindig 
visszakérdezés: „Ön szerint 
mi? Szerinted mi?” Nagyon 
szeretem ezt a játékot, fel is 
írogatom a válaszokat. Azon-
nal el lehet indulni az em-
berekkel így egy másik szféra 
felé. Ekkor a formák és színek 
világa mellett megnyílik a szavak dimenziója is.
Az elmúlt 1,5 évben született néhány új alkotás. Két lányunkkal az on-
line tanulás sok plusz figyelmet igényelt, de az ügyfelekkel történő 
konzultációkat is tudtam folytatni. A járványhelyzet okozta feszült-
ség, illetve az előbb említett feladatok mellett ritkábban, de esszen-
ciálisabb módon alkottam. Úgy gondolom, hogy sikerült a bezártság 
hónapjait előre vivő módon megélnem.
Nagyon hálás vagyok, hogy ez az egész helyzet nem korábban állt be 
az életemben. Ha 5-10 évvel korábban talál rám egy ilyen kényszerű 
időszak, annak nagyon rossz eredménye lett volna a családi életem-
ben. Végtelenül sajnálom azokat a gyermekeket, akiknek a gyermek-
kora és családja emiatt ment tönkre és az összezártság, a bezártság 
elvette tőlük a család egységét.
A kényszerűen zártabb, ingerszegényebb (pontosabban másféle 
ingerekkel terhelt) hónapok befelé fordítottak. Sokkal békésebben 
tudtam együtt élni a környezetemmel a karantén időszakában, ezzel 
nem csak ők, de én is nagyon sokat nyertem!
Mediátori munkámmal pedig azon voltam és vagyok továbbra is, 
hogy ezt a személetet sikeresen át tudjam adni. Különbözőek va- 
gyunk, de a megfelelő hozzáállással ezt egymás, és a saját magunk 
életének gazdagítására is lehet fordítani. Ez az én feladatom. Szavak-
kal, színekkel, formákkal.”
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Aktuális

Megemlékezés Nagykovácsiban  
gr. Tisza István 160. születésnapja  
és a Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör  
fennállásának 20. évfordulója alkalmából

Nagykovácsi ezelőtt 5 évvel adott először 
helyet egy jelentős, gr. Tisza István életéről 
megemlékező előadássorozatnak a helyi 
református templomban, amelyen Kövér 
László házelnök úr, történészek (köztük az 
azóta elhunyt dr. Tőkéczki László professzor) 
és előadóművészek tárták elénk a szabadelvű, 
mélyen hívő református mártír-miniszterelnök 
életének fontosabb állomásait: egyrészt hogy 
jobban megismerhessük Őt és korát – amely- 
nek egyik meghatározó személyisége volt –, 
másrészt, hogy párhuzamot vonjunk az akkori 
és mostani társadalmi és politikai viszonylatok 
között.
2021-ben is méltóképpen szerettük volna 
megünnepelni a két évfordulót immár az 
újjáépített Teleki-Tisza kastély dísztermében. A 
járvány miatti, napról-napra változó feltételek 
mellett izgultunk: meg tudjuk-e majd tartani 
a konferenciát? Azonban a kormányzati 
intézkedéseknek köszönhetően enyhültek 
a szigorítások, így a majd’ 100 fő érdeklődő 
vendég részvétele mellett a vélemények 
szerint méltó és érdekfeszítő előadások 
hangzottak el dr. Maruzsa Zoltán, dr. Hatos Pál, 
Nánay Mihály és Szidiropulosz Archimédesz 
történészek jóvoltából, valamint Dévai-Nagy 
Kamilla énekével és Óss Enikő Tisza István 
életéből válogatott részletek felolvasásával. 
Orbán Viktor miniszterelnök úr külföldi útja 
miatt nem vállalhatta a részvételt, őt Menczer 
Tamás államtitkár képviselte, aki elsősorban a 
járványhelyzetet és a kastélypark felújításának 
fejleményeit ismertette. 
A konferencia előadói felkérésünk alapján a 
szokásostól eltérően gr. Tisza Istvánról nem 
nagyívű, többnyire már ismert főbb életpálya-
szakaszokat, hanem egy-egy személyes, 
intimebb, a magánember Tiszát jellemző, 
úgy saját, mint más személyektől származó 
epizódot mutattak be. Idézetként két írása is 
kiemelendő:

A másik írás, két levél unokájához, Lajos 
Kálmánhoz (aki később 1946-ig a nagykovácsi 
kastély ura volt) és menyéhez,  Jolánhoz:

És mint a kiváló lovas, ménestulajdonos ma is 
időszerű megállapítása:

Jómagam a Tisza István elleni könyveket, 
pamfleteket, valamint a karikatúrákat a 
humorosnak szánt aláírásokkal mutattam be, 
valamint a Tisza István Nemzeti Kör 20 éves 
tevékenységéről egy összefoglalót, amiben 
megemlítettem az eddig összegyűjtött, több 
mint 100 kiadványt, dokumentumot, ezek 
mellett az általunk meghívott művészeket, 
történészeket, politikusokat és más 
szakembereket is felsoroltam.     
Szándékunkban áll egy emlékalbumot is kiadni, 
hogy megörökítsük az eddig eltelt 20 évben 
történt eseményeket és Nagykovácsiért végzett 
munkánkat is. Köszönettel tartozom a Nemzeti 
Kör 23 tagjának is, akik segítsége nélkül 
egyesületünk nem tudna működni.
Dicsekvés nélkül megállapíthatjuk, hogy a 
Nemzeti Kör eddigi eddigi munkájára büszkék 
lehetünk, és reméljük, a 165. és 25. évfordulót is 
meg tudjuk ülni Isten segítségével.

Janits Béla
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Segítünk az időseknek

Magyarországon, ezen belül Nagykovácsiban is az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan nőtt a 65, illetve a 80 év feletti népesség aránya és az 
előrejelzések szerint ez az arány a jövőben továbbra is növekedni fog. A 
várható életkor emelkedése a nem egészségben eltöltött évek számának 
és az öngondoskodási nehézségek növekedését is magával hozza. Az 
állami szerepvállalás mellett az önkormányzatoknak kiemelt szerepe van 
a megnövekedett gondozási szükségletek kielégítésében.
Nagykovácsi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának kiemelt célcsoportjába 
tartoznak az idősek. Az Önkormányzat e célcsoport életminőségének 
jellemzőit folyamatosan vizsgálja és figyelemmel követi. A koronavírus 
világjárvány alapjaiban változtatta meg életünket, csökkentette 
és korlátozta a személyes kontaktusokat, elzárt szeretteinktől, 
családtagjainktól, barátainktól, ismerőseinktől. Ezen időszakban minden 
nehézség ellenére sem maradhat magára egyetlen Nagykovácsiban élő 
személy sem. Egy jó közösség tudja, mely értékeire legyen büszke, és azt 
is tudja, hogy mindezért hálával tartozik idős polgárainak. 
2021. január 1-től a Budakeszi HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ szolgáltatásait minden támogatásra szoruló 
Nagykovácsi lakos igénybe veheti. Tisztában vagyunk vele, hogy 
mindenkinek igénye van a meghallgatásra, megértésre, hogy a 
nehézségekkel, problémákkal telített időkben valakire támaszkodhasson. 
Szakképzett, tapasztalt munkatársaikkal az intézmény dolgozói arra 
törekednek, hogy a hozzájuk fordulók teljesebb, kiegyensúlyozottabb 
életet vallhassanak magukénak.
Az intézmény székhelye Budakeszi (2092 Budakeszi, Erdő u. 83.) 
településen van, de szolgáltatásaik egyrésze helyben, a Nagykovácsi- 
ban a Pók utca 58. szám alatt működő területi irodájukon keresztül is 
elérhető.
Elérhetőségeik: 
Telefon: 06 23/451-279, 06 20/426-9046; 06 20/347-8712; 06 20/235-6656
nagykovacsicssk@gmail.com ; hid.budakeszi@gmail.com; 
https://hid.eoldal.hu/
Polgármester asszony 2021. áprilisában levélben kereste meg 
Nagykovácsi település 65 év feletti lakosait annak érdekében, hogy 
felmérje, milyen támogató segítségre lenne szükségük. A postai úton 
kiküldött 1.274 darab levélnek az is célja volt, hogy összegyűjtse a 
jelzőrendszeres házisegítségnyújtás szolgáltatás bevezetésére milyen 
igény mutatkozik. Az elmúlt időszakban a beérkező válaszleveleket 

kiértékeltük, a szolgáltatás iránt érdeklődő 24 időskorú részére június 10-
én egy részletesebb tájékoztatás került megküldésre. 
A jelezőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló személyek részére a nap 24 órájában (munkaszüneti napokon is) 
szakszerű segítségnyújtást tervezünk biztosítani. A szolgáltatást azoknak 
ajánljuk, akik saját otthonukban szeretnének élni, kórházi kezelésre nem 
szorulnak, de egészségi állapotuk miatt időnként gyors segítségre lehet 
szükségük.
A szakképzett szakember a segítségre szoruló személynél, a szolgálat 
által felszerelt készülék révén egy gombnyomás után, 30 percen belül 
házhoz érkezik, és személyes ellátást (ápolást), vagy ha szükséges 
segítséget nyújt, intéz. Az ellátás igénybevételének feltétele a saját 
vezetékes telefon, mivel az általuk biztosított szolgáltatás a vezetékes 
telefonvonalra kapcsolt segélyhívó telefonkészülékkel működik.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja a nyugdíj 2%-a, de maximum 
kb. 3000-3100,- Ft havonta, melyet csekken fizethet be a Híd Szociális, 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ számlájára.
Kéréseiket, javaslataikat a továbbiakban is megfogalmazhatják 
önkormányzatunk felé a Polgármesteri Hivatalban munkatársaink 
fogadják ezeket a hivatali postaládában történő elhelyezéssel, 
elektronikus levélben az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy 
a 06/26 555 034, 06/26 389 127 telefonszámon. 
A továbbiakban jó egészséget, tartalmas, aktív, szép éveket, a jövőben 
sok közösen megélt élményt kívánunk minden időskorúnak.

Mit tehet a gondtalan és nyugodt kikapcsolódás, pihenés érdekében? 
Néhány fontos lépéssel a betörés megelőzhető és garantálhatja értékei 
biztonságát utazása ideje alatt. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. 
Kérem, fogadja meg bűnmegelőzési tanácsainkat!

Ne tegye közhírré, hogy elutazik, nyaralni megy!
Csak azokkal ossza meg, 
hogy elutazik, akikkel 
feltétlenül szükséges, 
illetve akik segítséget 
nyújtanak Önnek tá- 
vollétében pl. virágot 
locsolni, kisállatot etet- 
ni, postaládát üríteni 
mennek. Minél keve- 
sebben tudnak az 
utazásról, annál kisebb 
az esélye annak, hogy 
illetéktelen személy is 
tudomást szerez róla, így 

talán betörőkhöz sem jut el az információ, miszerint lakása/háza üresen 
áll. 

A közösségi oldalakra ne írja ki a távozás és az érkezés időpontját! Ha 
szükségét érzi, hogy ezt megtegye, a közösségi oldalt állítsa privátra 
nyilvános helyett! 
Ne felejtse, hogy tudatos bűnözői iparág épült már a közösségi média 
figyeléséből eredő betörésekre. Nekik pláne hasznos információval 
szolgálhatnak a nyilvánossá tett élő bejelentkezések, az azonnal 
posztolt fotók vagy ha egy ismerős a kép alatt arról érdeklődik, hogy a 
nyaralás meddig tart és ezt Ön egyértelműen megválaszolja. A képeket, 
élményeket ossza meg akkor, amikor már hazaért! 

Védje meg személyes adatait!
Állítson be PIN kódot vagy 
ujjlenyomatos feloldást a telefon 
záróképernyőjének feloldásához!
Alkalmazzon adatvédelmi beállítást a 
belső tárhelyen és a memóriakártyán 
tárolt adatok, fájlok védelmében!

Használjon tűzfalat és vírusvédelmi alkalmazásokat!
Mobiltelefonját, táblagépét lehalkított állapotban helyezze el a szállodai 
trezorban, illetve strandok kamerával megfigyelt értékmegőrzőiben!
A nyaralás során készített szelfiket se ossza meg azonnal, várjon vele 
addig, amíg hazaér. Illetve kerülje azokat a helyzeteket, melyben 
veszélybe sodorhatja magát, életét, testi épségét egy jól sikerült fotóért. 

Jó utat, kellemes, gondtalan pihenést kívánunk!

Hasznos tanácsok  
utazás előtt
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz 
munkatársat keresünk 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az őszi időszakban 
induló 0-24 órás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatásához keres olyan egészségügyi és/vagy szociális 
területen végzettséggel rendelkező munkatársat, aki lehetőség 
szerint saját gépkocsival rendelkezik és riasztás esetén 30 percen 
belül a helyszínre ér. A feladat elvégzéséhez várjuk a nyugdíjas 
jelentkezőket is. A bérezés megállapodás szerint, megbízási 
szerződés alapján történik. A munkavégzés helye: Nagykovácsi. 
Bővebb információt a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 
vagy Sultan-Halkó Andreától kérhetnek személyesen, illetve 
elektronikus levélben a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail címen, 
vagy a 06/26 555 034, 06/26 389 127 telefonszámon. 

Grégerné Papp Ildikó, jegyző
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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 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 
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:   8:00 – 12:00
Dr. Koltay Angéla háziorvos 
☎ 06-30-587-5087; rendelő: 06-26-355-543
Rendelési idő: Hétfő: 10:00 – 15:00
 Kedd: 10:00 – 15:00
 Szerda: 15:00 – 19:00
 Csütörtök:   8:00 – 12:00
Dr. Kádár-Németh Krisztián
☎ 06-30-243-2531; rendelő: 06-26-999-415
Rendelési idő: Hétfő:   8:00 – 13:00
 Kedd: 15:00 – 19:00
 Szerda:   8:00 – 13:00
 Csütörtök: 15:00 – 19:00

Dr. Koltay Angéla július 19-23-án
Dr. Kádár-Németh Krisztián július 01-09-én

Dr. Sorbán András július 12-30-án
Dr. Solynóczki Katalin július 26-30-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:
július 2.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
július 9.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla 
július 16.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
július 23.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
július 30.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 
Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
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Kevés olyan embert ismerek, aki nem szereti a sajtot. Különösen kedveltek 
a kézműves technológiával készült igazi csemegék. Zgyerka Zsoltnak 
köszönhetően már Nagykovácsiban is vásárolhatunk kézzel készült 
ínyencségeket. A Nekem8 kézműves sajtműhely tulajdonosát kérdeztem, az 
ötletről, a sajtról, és a jövőbeni terveiről.
Mi vezetett a sajtkészítéshez, honnan jött az ötlet?
Valószínűnek tartom Gombóc Artúr rokonom lehetett, csak ő a csokoládé 
minden formáját szerette, én meg a sajtokét. Még nem sikerült olyan sajtot 
találni, ami nem ízlett, gondolok itt az igazi sajtokra! Ezen kívül igyekszünk 
olyan ételeket tenni a családi asztalra, ami minél természetesebb, nem 
tartalmaznak olyan összetevőket, amik esetleg károsak is lehetnek, például 
a kenyeret is magunk sütjük, de van néhány apró jószág is. Így elsősorban a 
családnak, barátoknak készítettünk első időkben sajtot, aztán egyre többen 
kerestek meg azzal, hogy szívesen vásárolnának. 
Milyen iskolában, tanfolyamon lehet elsajátítani a sajtkészítés 
tudományát?
Ahhoz, hogy valaki kistermelőként tevékenykedhessen, nem kell semmilyen 
végzettség, de nem árt élethosszig tanulni, így évekkel ezelőtt aranykalászos 
gazda részszakképesítést szereztem, valamint az elmúlt évben egy egyéves 
sajtkészítő iskolába iratkoztam be. A gondviselés a legnagyszerűbb 
tanítómesterrel hozott össze Szabó Sándor tanár úr személyében (Söndör 
Sajt tulajdonosa), régi sajtos, rengeteget tanultunk tőle, sok biztatást is adott, 
mert bizony kudarc is volt egy pár. 

A finom sajt alapja a jó 
tej. Honnan szerzed be a 
sajtkészítéshez szükséges 
mennyiséget?
Eleinte vásároltam ellenőrzött, 
jó minőségű teljes tejet 
(ezt időnként laborban is 
ellenőriztettem), de mára már 
saját teheneim adják a tejet, 
igaz nem Nagykovácsiban 
tartom mert nincs lehetőségem 
földterület és egyéb okok 
miatt. Talán majd egyszer, ha a 
kutyán és a macskán kívül más 
háziállatokkal is megbarátkozik 
Nagykovácsi.

Hogyan készül a sajt?
Nagyon sokféle módon készülhet, mivel sokféle sajt létezik, mindegyiknek 
más-más a fortélya. Erről oldalakat, könyveket lehetne írni. Talán az alap egy 
népszerű, viszonylag könnyen elkészíthető friss sajt a gomolya. Ehhez nem 
kell más, mint a jó minőségű teljes tej és oltó, valamint esetleg fűszerek. Ez 
talán az első sajt, amit a kezdőnek érdemes kipróbálni. A gomolya sajt az 
alapja a parenyica sajtnak, de már sajtkultúra is kell hozzá és sokkal nagyobb 
odafigyelést kíván, sok mindenen múlik, hogy végül lesz-e sajttekercsünk! 

Érzékeny a hőmérsékletre, az eltelt időre, mert csak egy bizonyos savanyúsági 
foknál nyújtható megfelelően. Aztán a végén, ha sikerült feltekernünk a 
füstöléssel könnyen tönkre tehetjük az egész folyamatot.
Tervezel-e a jövőben más sajtokat is készíteni?
Természetesen, már készül félkemény „Nagyszénás” sajtom is ami egy 
reszelhető, Trappista jellegű sajt, grill sajt, Camembert jellegű, későbbiekben 
Edami jellegű, Ementáli jellegű. Hogy miért a sok jellegű? Mert ezek a sajtok 
mind tradicionális sajtok és ugyan úgy ahogy a mi Tokaji borunkat sem 
lehet máshol készíteni csak Tokajban, így ezeket a sajtokat is csak eredeti 
előállításuk helyén lehetne így hívni. Valamint készül gyümölcsjoghurt is. 
Persze további bővítés is lesz amint elkészül a sajtérlelőm. 
Nem véletlenül Nekem8 a műhely neve, hiszen 8 gyermek büszke édesapja 
vagy. Hogyan segítenek a gyerekek a munkában?
A három első gyermek már családos dolgozó felnőtt, így ők nem, de a 
kisebbeket igyekszem bevonni, bár iskolaidőben nem mindig tudunk 
egyeztetni a feladatok elvégzésében, nyáron azonban segítenek, elsősorban 
a mosogatásban, fertőtlenítésben. A gyerekeim a legnagyobb kritikusok 
nem kertelnek az „Ú” betűvel szokták jellemezni a sajtokat: ú ez rettenetes, 
vagy ú ez nagyon finom. Hogy ki fogja folytatni amit elkezdtem, azt most 
még nem tudom megmondani.
Milyen díjakat nyert eddig a Nekem 8?
Az úgy volt, hogy a legkedvesebb 
sajtomat – a Parenyicát – sokan dicsérték, 
és vittem be az iskolába is párszor, 
amit Szabó tanár úr is jónak tartott. 
Így jött el 2020 szeptembere mikor is 
megkérdeztem Tanár urat, hogy nem 
tartja-e nagyképűségnek, ha egy inas 
elindulna a versenyen a sajtjával? Ő azt 
mondta: bátran, mert így megtudod 
hová teheted a sajtod. Így neveztem 
be az Etyeken megrendezett országos 
sajtmustrára.  A sajtos szakma krémje 
képviseltette magát, hogy csak a 
legismertebbeket említsem: Szarvasiak, 
Cserpes sajt. Na gondoltam mit keresek én itt, de az eredményhirdetés 
meghozta a meglepetést mert az ezüstérmesek között az én Parenyicám is 
szerepelt. Percekig nem jutottam szóhoz, pandémia ide, vagy oda Söndör 
tanár úrral megöleltük egymást. Szeretném idén is nevezni, bízom benne, 
hogy ha a vírus nem szól közbe, akkor ez év szeptemberében Gyomaendrő- 
dön a nemzetközi sajtmustrán lesz folytatás!
Bármikor szeretnének finom, helyben készült sajtokat enni, szívből ajánlom 
Zsolt remekműveit. Ha meglátják a közösségi oldalon, hogy elkészült a 
friss sajt, akkor siessenek, mert szerencsére már hatalmas rajongótábora 
van a helyi finomságnak, és pillanatok alatt elfogy az adott mennyiség. A 
Parenyica az abszolút kedvenc, de a fokhagymás gomolya is kihagyhatatlan. 
Jó étvágyat hozzá!

Ismeretlen ismerős – Nekem 8 kézműves sajtműhely
Szemesy Barbara – alpolgármester

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Környezetvédelemmel, természetvédelemmel kapcsolatos feladatok;
Településüzemeltetéssel	és	beruházásokkal	kapcsolatos	feladatok;
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen	előélet,
Felsőfokú	 képesítés,	 Felsőoktatásban	 szerzett	 építész-,	 építő-,	 kertészmérnök	 
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, geográfus szakkép- 
zettség;	 vagy	 felsőoktatásban	 szerzett	 szakképzettség	 és	 környezetvédelmi,	
vízügyi,	 település-fejlesztési,	 vidékfejlesztési,	 közlekedési	 felsőfokú	 szak- 
képesítés,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatásban	szerzett	-	Legalább	1-3	év	szakmai	tapasztalat,
Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte
Jogosítvány
Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata

Három	 hónapnál	 nem	 régebbi	 (teljes	 körű)	 erkölcsi	 bizonyítvány	 vagy	 az	 erkölcsi	
bizonyítvány	megkéréséről	szóló	igazolás
Nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázati	anyagot	az	eljárásban	résztvevők	megismerhetik
Nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázó	a	pályázati	anyagában	foglalt	személyes	adatainak	a	
pályázati	eljárással	összefüggésben	szükséges	kezeléshez	hozzájárul
A pályázat benyújtásának határideje:	2021.	július	5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Halmosi-Rokaj Odett 
aljegyző	nyújt,	a	06-26/555-009,	06-30/314-3936	-os	telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton,	 a	 pályázatnak	 a	 Nagykovácsi	 Polgármesteri	 Hivatal	 címére	 történő	
megküldésével	 (2094	 Nagykovácsi,	 Kossuth	 Lajos	 utca	 61.).	 Kérjük	 a	 borítékon	
feltüntetni	 a	 pályázati	 adatbázisban	 szereplő	 azonosító	 számot:	 1/6406-2/2021,	
valamint	 a	 munkakör	 megnevezését:	 Településmérnök	 /	 Műszaki	 ügyintéző,	 vagy	
Elektronikus úton	Frankné	Mocsári	Enikő	 részére	a	 frank.human@nagykovacsi.hu	
E-mail címen keresztül, vagy
Személyesen:	Pest	megye,	2094	Nagykovácsi,	Kossuth	Lajos	utca	61.
Részletes	 információk:	 https://nagykovacsi.hu/allaspalyazatok/allaspalyazat-
telepulesmernok-muszaki-ugyintezo

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
Településmérnök / Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.




