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Nehezen képzelhető el nagyobb bűn, mint játszani emberek éle-
tével, és egy nemzet nyugalmával. Nem engedhető, hogy úgy 
alakuljanak társadalmi folyamatok, hogy egyik nemzet a másikra  
fegyveres erővel próbálja az akaratát rákényszeríteni. Az Ukrajnában 
lévő békétlenség miatt ma mindenki szenved. Állandósult nyugta-
lanság van a lelkekben. Nekem is többen mondták: már nem bírják 
nézni, olvasni ezt a rengeteg borzalmat.
Megértem.
Február 24-e csütörtök volt. Azóta tart a háború. A hőzöngők rom-
lásba viszik a világot. 
Mindig is pacifista voltam. 
Legmélyebb meggyőződésem, hogy a viták erőszakos úton soha 
nem oldhatók meg – ez lassan két évtizedes vezetői működésem 
tételmondata is.
Úgy látom, azért van olyan sok nehézségünk, mert túl sok időt, energiát, pénzt szánunk az egymással való hadakozásra. 
Nagykovácsi ebben is kivételes hely, kivételes emberekkel.
Megvannak az értékvitáink egymással, ezek a viták kulturáltak, és nem törünk pálcát a tőlünk eltérő eszméket vallók fölött, csupán 
próbáljuk megvilágítani saját igazunk szempontrendszerét. Nem életre-halálra menő viták ezek. Az időt, energiát, pénzt arra szán-
juk, hogy minél jobban éljünk, majd az eltérő értékek szintéziséből megszületnek a közösség érdekét leginkább szolgáló jó dön-
tések. Fontos, hogy ez így is maradjon.
Közösségünket jól jellemzi, hogy amikor egyértelművé vált a háború ténye, szinte egy emberként mozdult meg Nagykovácsi  
lakossága.
Már az első hétvégén egyeztettem az összes intézményvezetővel, hogy az intézmények legyenek adománygyűjtő helyszínek. Így a 
helyi bölcsőde, óvoda, általános iskola és az Öregiskola azonnal gyűjtőponttá vált.
Égtek a telefonok, jöttek a segítő szándékok, gyűltek az adományok. Mi a Baptista Szeretetszolgálattal működünk együtt, hogy segít-
sék az adományok szétosztását. Hetente tudtunk fordulni, annyi adomány gyűlt össze. Március közepén közvetlenül a pályaudvarra 
is vittünk civil felajánlásokat, amiket a Katolikus Karitász munkatársai vettek át. A helyi civilek szendvicseket készítettek, és vitték 
a Nyugati pályaudvarra a háború elől menekülőknek. A Katolikus Plébánia a gyűjtés eredményét közvetlenül Ukrajnába szállította 
ki. A cserkészek a kastélyban, a magánemberek az otthonaikban 
fogadják a menekülteket, akiknek gyermekeik az iskolánkban 
járnak órákra, az étkezési költségeiket az önkormányzat vállalja 
magára. Az Amerikai Iskola pedagógusai – az adományok mellett 
– lelki támogatást próbálnak nyújtani az átmenetileg itt tartóz-
kodó családoknak. 
Mi most itt, Nagykovácsiban, nem tudunk se többet, sem mást 
tenni. Morális kötelességünknek azonban eleget teszünk minden 
nap, ami igénybe veszi sokak erejét és idejét, és közben feszülten 
követjük a híreket.
Mindig is pacifista voltam. 
Meggyőződésem szerint a demokrácia ideológiai szinten nem 
legyőzhető: az emberek többsége demokráciában akar élni, és a 
politika feladata nem lehet más, mint ennek biztosítása.

Háború van
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Polgármesterek tájékoztatása a külügyminisztériumban,  
a háború elől menekültek ellátása kapcsán

Bölcsődében gyűjtött adományokÖregiskola első heti eredmény

Nagykovácsi Általános Iskola gyűjtése
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A Nagykovácsiban maradó családok számára  
eljuttatott adományok

Örökös segítők

Egy Mindenkiért, Mindenki Akár Egyért Alapítvány –  
szendvicskészítés a menekültek számára. Fotó: Jánki Tamás

Az első közös szendvicskészítés –  
NATE, ÖsszeKOvácsolók és önkéntesek együtt

Szendvicskészítés önkéntesekkel, a Csíki Méhészet által küldött adományból

A legelső házhoz vitt segélycsomag Az első szállítmányt Szemesy Barbara, 
alpolgármester asszony kísérte el

Első szállítmány  
a Baptista Szeretetszolgálathoz

Az első Szépkovácsi szállítmány 
átadása a Keleti Pályaudvaron

Az iskolások is segítették az adományok kocsiba pakolását
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A Képviselő-testület március 24-én munkaterv szerinti rendes testületi 
ülést tartott. Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtár- 
gyalták és véleményezték az előterjesztéseket.
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony napirend előtti szokásos 
tájékoztatása keretében ismertette a két ülés között eltelt időszak fonto- 
sabb történéseit. Köszönetét fejezte ki azoknak a nagykovácsi lakosoknak, 
akik az Ukrajnából a háború elől menekülők számára segítettek az adomány 
gyűjtésben, a befogadásban, a szállításban és mindenben, amire szük-
ség volt. Külön köszönet illeti a nagykovácsi intézményeket, akik elsőként 
biztosítottak helyszínt az adományok gyűjtéséhez. Az önkormányzati 
intézményekhez csatlakozott a Nagykovácsi Általános Iskola és az Ameri-
kai Iskola is, valamint az átmeneti szállásbiztosítás tekintetében a Magyar 
Cserkészszövetség. Bízunk benne, hogy rövidesen megszűnik a háborús 
helyzet és visszaállhat a béke, de amíg a menekülteknek szükségük van rá 
számíthatnak segítségünkre.
Megtörtént a Nagykovácsi Általános Iskola bővítésére kiírt pályázat köz-
beszerzésének a lezárása, a METO-Építő Zrt. nyerte el az új iskola építésé-
nek a lehetőségét. Az építkezés megkezdésének pontos dátuma még nem 
ismert, de bizonyára hamarosan sor kerül rá. Az idei évben az iskolában a 
beiratkozás április 21-én és 22-én lesz, az erre vonatkozó részletek az iskola, 
illetve az önkormányzat honlapján meghirdetésre kerültek.
A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Kastélypark beruházással kapcsolat-
ban hozott határozatát módosította a katasztrófavédelmi szakhatóság ál-
lásfoglalásának kiegészítése tekintetében. A módosító határozat a jelenleg 
folyamatban lévő önkormányzati peres eljárást nem érinti. 
A civil alap 5 millió forintos pályázati keretére március 31-ig van lehetőség 
pályázatot benyújtani. Elsősorban olyan szervezetek pályázatát várja az 
önkormányzat, akik nagyszámú nagykovácsi lakost szólítanak meg, és mi-
nél több embert vonnak be a közösség-építésbe, faluszépítésbe.
Nagyon jó hír, hogy az Ady Endre utcán, a Pók utcán és a Szeles utcán végre 
a gyalogosok is biztonságosan közlekedhetnek, jelenleg még folyamatban 
van a Szeles utcának az aszfaltozása, de hamarosan ezt is készre jelentheti 
a kivitelező.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata egyeztetési folyamatok, vala-
mint az állami főépítészi eljárás lezárását követően döntést hozott a Helyi 
Építési Szabályzat módosításáról. A változtatás alapján az új lakórendelte-
tés megvalósítása esetén, az ingatlan területén belül, lakásonként 1 db 
személygépjármű elhelyezését kell biztosítani, valamint az új iskolaépület 
területe a Vt-10 övezetbe került, így a módosítás a korábbinál nagyobb 
beépítési intenzitást tesz lehetővé. 
Szintén egyeztetési folyamat lezárása után módosult a településkép 
védelméről szóló önkormányzati rendelet. A rendelet a módosítással iga-
zodik a hatályos, magasabb szintű jogszabályokhoz, az eljárások lefolyta-
tása a gyakorlatban a korábbiakkal megegyezőn zajlik. A hatásköri változás 
a településképi döntések jogorvoslati rendszerében eredményez változást. 
Első fokon a polgármester jár el ezekben az ügyekben, döntése ellen to- 
vábbra is a képviselő-testülethez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A képviselő-testület döntött az önkormányzati tulajdonú ingatlanok  
törzsvagyonból történő kivonásáról és átminősítéséről szóló rendelet mó-
dosításáról is, a változtatás egy 170 m2 nagyságú önkormányzati területrész 
forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes üzleti vagyoni körbe 
történő átsorolását tartalmazza. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési dí-
jait szabályozó és a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások 
térítési díjait meghatározó önkormányzati rendeletek jogszabályok szerinti 
felülvizsgálata megtörtént, a díjtételeken az önkormányzat nem változta-
tott.
A Képviselő-testület elfogadta a jelenleg három közbeszerzési eljárást tar-
talmazó 2022. éves összesített közbeszerzési tervét. Reményeink szerint si- 
keres önkormányzati pályázataink eredményeképpen a terven módosítani 
kell majd.
Testületi döntés született a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetésre 
került „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”, valamint 
a „Belterületi utak fejlesztése” című pályázatokon történő indulásról. A 
testületi határozatok tartalmazzák a pályázatok előkészítéséhez szükséges 
összegek fedezetének biztosítását.

G. Furulyás Katalin intézményvezető asszony részletes tájékoztatását 
követően a Képviselő-testület elfogadta az Öregiskola Közösségi Ház és 
Könyvtár 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület átfogó tájékoztatást kapott a Polgármesteri Hivatal 
2021. évi tevékenységéről, mely a beszámoló ismertetését követően elfoga-
dásra került. 
Az óvoda és bölcsőde intézményvezetőjének véleményét kikérve, vala-
mint a demográfiai számok alakulását figyelembe véve döntés szü- 
letett Remeteszőlős Község Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről a remeteszőlősi gyermekek számára az óvodai és a bölcsődei 
ellátás biztosítása érdekében. 
A Képviselő-testület elfogadta a Nagykovácsi Kispatak Óvodában a 
2022/2023. nevelési év beiratkozás időpontjait és a beiratkozás rendjét, 
döntést hozott a maximális gyermeklétszámról és az indítható csoportok 
számáról. 
Az 5 millió Ft keretösszegű civil alap pályázat bírálatára a Képviselő-testület 
ideiglenes Bíráló bizottságot hozott létre, melynek elnöke a polgármester 
asszony, tagjai az állandó bizottságokból egy-egy fő (Kósa Emőke, G. Fu-
rulyás Katalin, Karczewicz Ágnes), valamint a jelentkező civil szervezetek 
jelölése alapján sorsolással kiválasztott Somogyi Emese (Nagykovácsi 
Plébániai Karitász). 
Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bu-
dapesti Amerikai Nemzetközi Iskolával (AISB) 2020. szeptember 28. napján 
kötött, településrendezési megállapodás módosításához hozzájárul. Dön-
tés született az önkormányzati tulajdonban lévő 1718/2 hrsz területből 
170 m2 nagyságú területrész, valamint a 870/3 helyrajzi számú kivett 
beépítetlen terület értékesítéséről.
A Képviselő-testület döntést hozott a Nagykovácsi Sport u. (201 hrsz.) és a 
Sport u. 25. (189/3 hrsz.) ingatlanok közötti 10 m2 alapterületű ingatlanrész 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről.
A Képviselő-testület nem támogatta a Pierson Unió Kft. egyezségi ajánla-
tát a Kossuth L. utca és a Sport utca között, a 200 helyrajzi számú ingatlan 
megosztásával létesítendő gyalogút kialakításával kapcsolatban. 
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Bemutatkozik a Polgármesteri Hivatal
új ügyfélszolgálati munkatársa:

Méhes Erika
2022. február 7-től dolgozom 
a Polgármesteri Hivatal Ügy- 
félszolgálati Irodájában, mint 
ügyfélszolgálati munkatárs.
Feladataim közé tartozik a 
Polgármesteri Hivatalt személyesen 
és telefonon felkereső ügyfelek 
eligazítása, felvilágosítása, ügy- 
intézőhöz irányítása. 
A Hatósági és Szervezési Osztályra 
elektronikus és postai úton 
beérkezett iratok érkeztetése, 
elektronikus rendszerben történő 
iktatása, valamint a beérkező 
behajtási engedélyek kiállítása.
Előző munkahelyeimen is mindig 

az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a folyamatban lévő ügyek 
nyomon követése, hatóságokkal való kapcsolattartás, a felmerült 
problémák megoldása volt.
Két felnőtt korú gyermekünk van, férjemmel nagyon szeretünk 
itt élni, gyakran veszünk részt helyi kulturális eseményeken, a 
faluszépítő tevékenységek aktív résztvevői vagyunk.
Fontosnak tartom, hogy a településen, ahol már 2017. óta élünk, 
a lakosok megelégedettségére működjön a Hivatal, segítségükre 
lehessünk.
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Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!

Megkérjük Önöket, hogy NE hivatalunkhoz fizessék be a gépjárműadót, 
2021-évtől a NAV-nak kell fizetni.
Amennyiben mégis ide fizették be, csak úgy tudjuk visszautalni, ha 
kitöltenek egy kérelmet (túlfizetés visszautalási/átvezetési kérelem) mely 
megtalálható a www.nagykovacsi.hu honlapunkon.  
Az adók határidőben való befizetésével kapcsolatban probléma, kérdés 
merülne fel, kérjük minél hamarabb jelezzék az ado@nagykovacsi.hu-ra, 
vagy telefonos elérhetőségeinken.     
Tájékoztatjuk adófizetőinket, hogy 2022. évtől az építményadó vonat-
kozásában, a hasznos alapterület első 100 m2-re tekintetében igénybe 
vehető 65% mértékű adókedvezmény megvonásra kerül, amennyiben 
az év első napján 10.000 forintot meghaladó helyi adótartozás mutat-
kozik a folyószámláján.
Ebben az évben, az év első napján fennálló helyi adótartozást 2022. 
03. 31-ig van lehetősége rendezni, elkerülve ezzel a kedvezmény meg-
vonását.
Tájékoztatjuk adófizetőinket továbbá, hogy a hátralékos összegek 
beszedésére irányuló behajtási/végrehajtási cselekmények megindí-
tása esetén a Helyi Adóhatóság 5.000 forint mértékű végrehajtási költ-
ségátalányt számít fel.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre 
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas  
azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részle- 
ges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás az 
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek bárme-
lyikén elérhető:
                                                     https://ohp.asp.Igov.hu
                                                     https://eonkormanyzat.gov.hu
                                                     https://e-onkormanyzat.gov.hu
Ezzel kapcsolatos kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogad-
juk.

Adóbefizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén (pl. 
férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az összeget 
külön-külön.

Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám:  11600006-00000000-10677302
Iparűzési adó számlaszám:  11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám:  11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám:  11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám:  11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó:  11600006-00000000-80681429 

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

Építményadó, telekadó tekintetében az egész éves adókötelezettség 
azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adótárgy tulajdo- 
nosa.
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenfor-
galmi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, 
adóigazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behaj-
tások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó behajtások, adóigazolás, adó- és érték-
bizonyítványok, adók módjára történő behajtások, szabálysértési bírságok 
anyakönyvi ügyintézés
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások

Ha olyan alapítványhoz szeretné  
eljuttatni adójának 1%-át, amelyik

– helyben használja fel,
– helyi lakosokon, rászorulókon segít,

– a helyi közösséget erősíti,
– amelyikre rálátása van, 

hogy mire és hogyan költik,
akkor rendelkezzen a nehéz helyzetben lévő 

nagykovácsi lakosokat támogató 
„Fejér György”

Nagykovácsi Szociális Közalapítvány 
javára.

ADÓSZÁM: 19177593-1-13
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000

Tavaszi nagytakarítás keretében 
ingyenes zöldhulladék gyűjtési akció

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata értesíti  

a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit Kft. lebonyolításával

2022. április 30-án (szombaton)
ingyenes zöldhulladék gyűjtést szervez  

Nagykovácsi település területén.

Az akció keretében az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot;
• falevelet és egyéb komposztálható növényi hulladékot – bármilyen 

átlátszó, átlátható, kb. 100 l térfogatú zsákban,
• kerti nyesedéket, feldarabolt, kis átmérőjű ágakat –  

50 cm átmérőjű és 70 cm hosszúságú méretben kötegelve 
a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a gyalogos, 

sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja.
Az akció keretében nem kerül elszállításra a kerti kaparék,  

fatörzsek, vastag ágak, valamint a megadott méretben  
nem kötegelt zöldhulladék!

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este,  
vagy legkésőbb reggel 6:00 óráig kérjük elvégezni.

Kérjük ne helyezzenek ki korábban zsákokat és nyesedékeket, 
mert az illegális lerakásnak minősül,  

és bírságot vonhat maga után!
Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét 

és a határidő PONTOS betartását!
A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia 

Nonprofit Kft. nem szállítja el a zöldhulladék gyűjtési akció keretében.

Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk  
és a településünk tisztasága érdekében is.



2015. március4

Önkormányzati hírek

2022. április6

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának kiemelt célja a 
környezetvédelem. Az elmúlt években számos olyan lépést tettünk, 
ami segíti a település karbonlábnyomának csökkentését. A Zöld 
Nagykovácsi program keretében indítjuk el a komposztálási programot, 
hiszen így is sokat tehetünk környezetünk megóvásának érdekében. 

Áprilisban már sokat tudunk a szabadban tartózkodni, éledezik a 
természet, sokasodik a tennivaló a kertben. A téli álom után indulnak 
a metszések, gyepszellőztetés, trágyázás, permetezés. A keletkező 
komposztálható zöldhulladék hasznosítása érdekében indítjuk el a 
komposztálási programot a településen. Az önkormányzat 50 db 380 
literes komposztládát szerez be, amelyet 5.000,- forintos kedvezmé- 
nyes áron kínál megvásárlásra a helyi lakosoknak. Amennyiben szeretne 
tenni valamit környezetéért és mostantól komposztálni szeretne, kérjük a 
programra való jelentkezését a titkarsag@nagykovacsi.hu címre küldje 
el „Komposztláda igénylés” címmel. A levélben adja meg nevét, címét és 
telefonszámát, így tudjuk majd felkeresni Önt a láda átadása miatt.
De miért is jó a komposztálás?
A komposztálás egyszerű módja annak, hogy tápanyagban gazdag 
humusszal ajándékozzuk meg a növényeinket, legalább 30 százalékkal 
csökkentsük a háztartási hulladék mennyiségét, ne kelljen szintetikus 
tápoldatokat használnunk.
Hogyan kezdjük?
Igényeljen az önkormányzattól 100%-ban újrahasznosított műanyag- 
ból készült komposztládát. Az összeszerelés egy kezdő IKEA-felhasz- 
náló számára is egyszerű, csak talpra kell állítani, és a négy oldalát 
összeilleszteni a kis kapocsszerűségekkel. Ezzel kész is, jöhet a 
komposztálnivaló és kezdődhet a komposztálás házilag!
Mi kerülhet a komposztálóba?
•  a zöldség- és gyümölcs hulladékok, 

tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt 
virág, szobanövények elszáradt 
levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 
köbméter), növényevő kisállatok 
ürüléke a forgácsalommal együtt,

•  toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, 
tojásdoboz, újságpapír nem!) 
gyapjú-, pamut és lenvászon

•  levágott fű, kerti gyomok (virágzás 
előtt), falevél, szalma, összeaprított 
ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) 
növények, palánták, lehullott 
gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.

Mi nem kerülhet a komposztba?
•  festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék 
•  szintetikus, illetve nem lebomló 

anyagok
•  ételmaradék, hús, csont – bár 

ezek lebomlanak – ne kerüljenek 
a komposztálóba a kóbor állatok, 
rágcsálók és a fertőzést terjesztő 
legyek miatt

•  fertőzött, beteg növények
•  húsevő állatok alól származó alom 

– szintén a fertőzés veszélye miatt
•  veszélyes, magas nehézfémtartal- 

mú anyagok (nagy forgalmú utak 
melletti növényi hulladék (fű, 
falevél, stb.)

Mi kell a komposztáláshoz? 
Röviden: oxigén, nedvesség, 
tápanyag. A komposztálás alapja a 
jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag 
levegőtlenné válik, nemkívánatos 
baktériumok szaporodnak el benne, 
a komposzt rothadó masszává válik. 
Ezért fontos a levegős tárolóhely 

biztosítása és a lazító anyagok (pl. szalma, ágnyesedék) bekeverése. 
Árnyékos, jó vízelvezetésű helyet keressünk számára. A víz is igen fontos 
tényező. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok szaporodása 
megáll, a lebomlás nem indul be vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor 
kiszorítja a részecskék közötti térből a levegőt, és nem lesz elegendő 
oxigén a rendszerben. A szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt 
a kellemetlen szag jelzi.
A nedvességtartalom egyszerűen megállapítható. Vegyünk a kezünkbe 
egy maréknyi komposztot:
•  ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle, akkor túl nedves
•  ha az anyag szárazon pereg, akkor túl száraz
•  ha összenyomáskor gyengén összetapad, akkor megfelelő a nedves- 

ségtartalma
A mikroorganizmusok jó életműködéséhez megfelelő mennyiségű szénre 
és nitrogénre van szükség. (ideális, ha a szén 25-30-szor több, mint a 
nitrogén). Nem kell mérnöki pontossággal kimérni, mert általánosságban 
igaz, hogy minél többféle elemből áll össze a komposzt, annál valószí- 
nűbb, hogy jó lesz a végtermék. 
Komposztálás lépései
•  A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez használjunk egy megfelelő 

nagyságú fedővel ellátott tárolóedényt, amit nyáron naponta, télen 
hetente ürítsünk. 

•  A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülő 
anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. A komposztáló aljára 
tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést 
alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész komposztunk rakjunk belőle egy 
keveset a folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából 
és a kertből kikerülő különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, 

nedvesebb, nitrogénben gazdagabb 
hulladékra fásabb, szárazabb, tehát 
szénben gazdagabb anyagokat 
rétegezzünk. A rétegek közé 
adhatunk adalékanyagokat (földet, 
kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat: 
zeolitok, riolittufa). Ezek javítják a 
komposzt minőségét, megkötik a 
helytelen kezelés miatt keletkező 
kellemetlen szagú gázokat is. A 
házi komposztálásnál nincs szükség 
különleges serkentő anyagra, 
mivel földdel, illetve nem teljesen 
érett komposzttal ugyanolyan jól 
beindíthatjuk a folyamatot.
•  Keverés: A bomlási folyamat 

első szakaszának végén (5-6. 
hét) keverjük ismét jól össze a 
komposzthalmunkat. Hogy jobb 
minőségű komposztot kapjunk, a 
keverést 6-8 hetente ismételjük. 
A keverések alkalmával a 
marokpróbával tudjuk ellenőrizni, 
és szükség esetén beállítani a 
nedvességtartalmat.

Környezetünket csak az Önök figyelő 
és tudatos közreműködésével 
óvhatjuk meg, ezért kérjük csat- 
lakozzanak a programhoz, éljenek 
a település adta lehetőségekkel. 
Célunk az, hogy egy élhető világot 
teremtsünk magunknak és a jövő 
generációinak. Ehhez kis lépésekkel 
mi is hozzájárulhatunk. 
Számítunk Önökre, tegyünk 
együtt környezetünkért, a zöld 
Nagykovácsiért!

Hulladékból érték –  
indul a komposztálási program Nagykovácsiban
Szemesy Barbara alpolgármester
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Két év járványügyi kihagyás után végre újra együtt ünnepelhetett 
a falu közössége. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően az 
Általános Iskola tornacsarnokában került megrendezésre, ahol az egész 
terem zsúfolásig telt a közönséggel, a lelkes szülőkkel, ünneplőkkel. Az 
ünnepséget Fehér Imre iskolaigazgató köszöntő szavai nyitották meg, 
majd Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony ünnepi beszédét 
hallgathatta meg az ünneplő közönség:
„MÁRCIUS 15.
Tisztelt Nagykovácsiak!
Megrendülve állok Önök előtt.
A nemzeti imánk minden szava új tartalommal telítődött az elmúlt hetek 
fénytörésében.
Isten, áldd meg a magyart! És ... Nyújts feléje védőkart És ... Balsors, akit 
régen tép, hozz reá víg esztendőt.
2022. március 15-e van. Az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 
évfordulója.
Ennek a szabadságért vívott harcnak a lélektanát elképzelni sajnos sosem 
volt ennyire könnyű, mint most. Puskaropogás, zaj, félelem, halottak, 
gyászolók.
Márai szavai szerint: „A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, 
anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A HAZA TE 
VAGY, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, 
őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas 
pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének 
egy pillanata is.”
ÉLETÜNK HAZÁNK ÉLETÉNEK EGY PILLANATA IS.
ÉS EZ AZ ÉLET, EZ A PILLANAT MOST MÁS OPTIKÁT KAPOTT.
Pedig tudjuk, hogy van a vihar. Tudjuk, hogy létezik, ám mégsem 
készülünk rá. Mert nem lehet. Lehet előre jelezni jöttét; de erejét, útját 
nem mindig lehet kiszámítani. Amerre megy, feldúl mindent, ami útjába 
kerül. Volt egy házad, volt egy életed, volt egy terved. És a vihar mindent 
felülír.
EZ AZ ÉLET, EZ A PILLANAT MOST MÁS OPTIKÁT KAPOTT.
Minden tisztelet megilleti a márciusi hősöket, akik történelmünk első 
olyan forradalmát és szabadságharcát vívták, ahol a hazafiak a szabad, 
önrendelkező, új, polgári Magyarországért küzdöttek. Küzdött Kossuth 
Lajos és Petőfi Sándor, vagy Damjanich János és Jókai Mór, küzdött Nyáry 
Pál és Batthyány Lajos. Küzdött Pest és Buda. Küzdött vidék és város. 
1848 tavaszán megszületett az a polgári Magyarország, amely törvénybe 
foglalta az elavult és fejlődést gátló feudális kötöttségek megszüntetését 
és az ország önállóságát.
Minden tisztelet nekik, és fejet hajtunk hagyatékuk előtt.
Ma mégsem mondok nagyívű ünnepi beszédet – bocsássák ezt meg 
nekem –, mert megtörve nézem az eseményeket, a menekülőket, a síró 
özvegyeket, elárvult gyermekeket, fiatalon elesett honvédeket. Ma nem 
az ünnepi beszédek ideje van, mert hiszem, hogy semmi nem múlik el 
visszhangtalanul, még a csend sem.
Megindít az 1848-49-ben elesettek balsorsa, de könnycseppet tartogatok 
a szívemben a most önvédelmi harcra szorulóknak.
Március 15-e hősei örökké élnek.

A szív felőli oldalon viselt kokárdánk emlékeztessen március 15-e 
dicsőségére. Jókai szavaival élve: „Ezt viselje minden ember, ki a 
szabadság harcosa; ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság 
zsoldoshadától. E három szín képviseli a három szent szót: szabadság, 
egyenlőség, testvériség. Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben 
magyar vér és szabad szellem lángol!”

Kedves Megjelentek! Kedves Nagykovácsiak!
A legtöbb, amit mondhatunk ma, az a nemzeti imánk. Mondjuk hát 
közösen:

„Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!”

Tisztelet a forradalom és szabadságharc hőseinek.
És...
MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS.
Isten áldjon, Nagykovácsi!”

A beszéd után az óvodások fellépése következett, a Barackfa csoportot 
Tóth Mária készítette fel a fellépésre, amelyben énekek, szavalatok és tánc 
is szerepelt.
Az iskolások műsora idén a Talpra magyar címet viselte. Az 5. c és b. 
osztályok adták elő, és a Rézpatkó táncosai. A műsort élő zenekari 
muzsika is kísérte. Az ünnepség szerkesztője Kutiné Haraszti Orsolya volt, 
az énekesek felkészítésében  Kutiné Ernhoffer Tünde vett részt, a táncokat 
Huszárné Czene Zsuzsa állította össze, továbbá Vass Éva vett részt a 
felkészítésben. A dekoráció Dutkainé Bödő Gabriella munkája.
Az ünnepségen a gyerekek fellépését hatalmas taps köszöntötte.
A megemlékezés a főtéren koszorúzással fejeződött be, ahol Nagykovácsi 
Önkormányzata, Képviselő-testülete, intézményei és civil szervezetei 
elhelyezték a megemlékezés virágait.

Március 15. 
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Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata

Sajtóanyag
Nagykovácsi a klímatudatosság útján – 

A helyi klímastratégiai projekt szakmai összegzése
2022/03/28

A Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 7,42 millió forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatásból valósította meg a „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú projektjét.    

A 2020 áprilisában indult projekt keretén belül elkészült Nagykovácsi klímastratégiája, melynek legfőbb célkitűzése a klímaválto- 
zás okozta kockázatok megelőzése, hatásainak mérséklése és az ehhez való alkalmazkodó-képesség javítása. A szakértők 
az érintettek széles körének bevonásával határozták meg a helyi feltételekhez illeszkedő legfontosabb rövid- és hosszú távú 
intézkedések listáját, melyet aztán az ún. társadalmasítás időszakában a lakosságnak is bemutattak, akiknek lehetőségük nyílt a 
települési rendezvényeken személyesen, a projekt weboldalán keresztül pedig online is véleményezni a készülő dokumentumot. 
A beérkezett lakossági hozzászólásokat a szakértők megvizsgálták és hasznosították az anyag véglegesítése során.

A klímastratégia megalkotásáért felelős szakértői csoport vezetője, Jáki Monika elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb 
egységből áll: a stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv a következő 20-30 évre, míg az intézkedési terv 
olyan helyi-szomszédsági intézkedések listája, amelyek közül számos intézkedés akár már a következő években is megvalósulhat. 
A szakértő rámutatott: „a szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető gyarapodása jelentős kockázatot hordoz 
magában, melynek fenyegető következményei ráirányították a helyi döntéshozók, a szakemberek, a gazdasági szereplők és a 
lakosság figyelmét arra, hogy fejleszteni kell a települések környezethez való alkalmazkodóképességét és nagy szükség van a 
lokális szintű megoldások kidolgozására.”

Az elkészült klímastratégiát Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban fogadta el.

A projekt lezárása kapcsán Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
leszögezte: „…a nagyközségi klímastratégia kialakításával lehetőség nyílt azon kérdések, feladatok meghatározására, amelyek 
megkönnyítik a helyi településirányítók munkáját. Fontos ügynek tekintjük a klímatudatosság erősítését Nagykovácsiban. 
Igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, lehetővé vált, hogy a stratégia révén világossá tegyük 
azokat az irányokat, célokat és intézkedéseket, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszú távon helyileg 
kezelhetőek és megelőzhetőek lesznek. Ezért kiemelten fontosnak tekintettük a civil szervezetek és a lakosság véleményének 
összegyűjtését és ezek beépítését a helyi klímastratégiába.” 

Megítélése szerint sikeresen zárult a projekt, valamennyi előzetesen kitűzött célt sikerült elérni. A környezet- és klímatudatos 
életmóddal kapcsolatos ismeretek a lakosság széles rétegeihez eljutottak a szakmai konferencián, a játékos óvodai 
foglalkozásokon, iskolai tanulmányi versenyeken és az ehhez kapcsolódó rajzpályázaton, valamint a Nagykovácsi Búcsúban 
felállított Klíma Ponton keresztül. Az érdeklődők a mindennapok során alkalmazható praktikus tanácsokkal gazdagodhattak, de 
rendkívül népszerűek voltak a foglalkoztató játékok, színezők és feladatlapok a rendezvényekre látogató kisgyermekek körében, 
és a felnőttek is örömmel töltötték ki a klímatotót.

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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Önkormányzata

Sajtóközlemény
Véget ért a klímavédelmi iskolai rajz- és fotópályázat

2022/03/30

Véget ért a nagykovácsi nagyközségi klímastratégiai projekt lakossági szemléletformálási programjának részeként a 
helyi általános iskola tanulói körében meghirdetett rajz- és fotópályázat, melyre számos pályamű érkezett. A legjobb 
pályaművek és a díjazott alkotások hamarosan megtekinthetők lesznek a projekt honlapján.    

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében 7,42 millió forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásból valósítja meg a „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 projektet. 

A projekt szemléletformáló programsorozatának részeleme a Nagykovácsi Általános Iskola mintegy 250 diákjának részvételével 
lebonyolított helyi tanulmányi verseny volt, melynek során a tanulók megismerkedhettek az éghajlatváltozás okán felmerülő 
változásokkal, problémákkal és megoldási javaslatokat kaphattak ún. jó gyakorlatok bemutatásával, amelyeket saját életükben 
is hasznosítani tudnak a klímavédelem területén. A rendhagyó tanórák keretében lezajlott interaktív foglalkozásokon a tanulók 
tudásfelmérő kitöltésével adtak számot a tanultakról. A kitöltők között hasznos ajándékok kerültek kisorsolásra.

A tanulmányi versenyhez kapcsolódóan rajz- és fotópályázat is meghirdetésre került Mit tehetek én? címmel. A pályamunkáknak 
egy rajz vagy egy fotó elkészítésével kellett választ adniuk arra, hogy mit tehetünk egyéni szinten és szűkebb környezetünkben 
a Föld vízkészletének megóvása és körültekintő felhasználása érdekében. Az egyfordulós rajz- és fotópályázaton a Nagykovácsi 
Általános iskola tanulói vehettek részt, az alsó tagozatosok rajzokkal, míg a felső tagozatosok fotókkal pályázhattak. 

Az ünnepélyes díjak átadására tervezetten április 22-én, a Föld napján kerül majd sor.

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

További információ kérhető:
Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

titkarsag@nagykovacsi.hu

Rajz kategória

    
       
 

Fotó kategória

Klímastratégia  
rajz- és fotópályázat 
nyertesei

1. helyezett Sőre Annabella Kincső 3.b Rácz Koppány Bendegúz 6.b2. helyezett Toldy-Schedel Dorottya 1.d

3. helyezett 
Marozsán Lili Málna 

1.d
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Minden kedves nagykovácsi lakosnak 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk.
 Kiszelné Mohos Katalin Grégerné Papp Ildikó 
	 polgármester	 jegyző
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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!

Az aktuálisan dolgozó doktornő  
a saját rendelési idejében várja a betegeket. 

Fontos, hogy előtte e-mailes egyeztetés legyen!
Pénteki és szombati napokon csak délelőtt van 

rendelés.
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
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
A RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  

EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 
Rendelési időn túl 19.00 órától  

másnap reggel 8.00 óráig,
 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 

az orvosi ügyelethez kell fordulni! 
Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731

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
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 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

HíD SZOCIÁLIS CSALÁD  
és GYERMEK-JÓLÉTI SZOLGÁLAT  

és KÖZPONT
HíD CSALÁD és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

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

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

DMRV Zrt.
Hibabejelentés: +36-27-511-511 (0-24.00) 

illetve az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu e-mail címen 

(ügyfélkapun keresztül is elérhető)

A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevé-
teleit megírhatja az abraham.moni.tajolo@
nagykovacsi.hu e-mail címre, a felelős szer- 
kesztő részére. 

IMPRESSZUM
Nagykovácsi Tájoló

Kiadó: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Felelős kiadó: Kiszelné Mohos Katalin

Felelős szerkesztő: Ábrahám Móni

Kiadó és szerkesztőség: 
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. 

E-mail: abraham.moni.tajolo@nagykovacsi.hu

Nyomdai előkészítés: 
Kerekesné Pánczél Katalin

Nyomás: Virtuóz Globál 30 Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 267. IV. épület

Lapunkban csak azokat  
a halálozási adatokat tudjuk

közzétenni, amelyek megjelentetését  
az érintett családok kifejezetten kérik.  

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

Közterület felügyelet:  
Erős Kálmán: +36/20 528 6007
Mucsi Gábor: +36/20 296 0277

Gyepmester: +36/30 325 4274
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék; Méhes Erika mehes.erika@nagykovacsi.hu 110 mellék
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 13.00-17.30; szerda: 8.00-15.30; péntek: 8.00-12.00; Ebédidő: 12.00-13.00

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 
Osztályvezető: Marlokné Karcag Renáta karcag.renata@nagykovacsi.hu  104 mellék
Nagy Tímea Judit nagy.timea@nagykovacsi.hu 101 mellék 
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 
Diczházi Attila diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Halbauer Nikolett halbauer.nikolett@nagykovacsi.hu  130 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

JÁRÁSI HIVATAL: Budakeszi Járási Hivatal
2092 Budakeszi, Fő u. 179. 
E-mail: budakeszi.jarasihivatal@pest.gov.hu
Telefon: 06-23/427-455

ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; 
Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: www.oregiskola.hu
FALUHÁZ – Tisza István tér 7. 
56'OS EMLÉKSZOBA – Kossuth L. u. 64.

NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101. • Telefon: 06-26-389-922

NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. 
Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
„Forrás" Dózsa György u.-i tagóvoda: 
2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. 
Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
„Berkenye" Száva u.-i tagóvoda:
2094 Nagykovácsi, Száva u. 7.
Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com
Honlap: www.kispatakovoda.hu

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY
2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.
Telefon: 06 26 355 159
E-mail: natu@nagykovacsi.hu
TEMETŐ: 
2094 Nagykovácsi, Sport u.
A temető nyitvatartási ideje:
március 01-től november 15-ig: 6.00- 20.00 óráig;
november 16-tól február 28-ig: 8.00- 18.00 óráig

DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉK  
a NAKOSEC Biztonsági Szolgálat épületében,  
Nagykovácsi, Templom tér 6. szám alatt található. 
A NAKOSEC és a Készenléti Szolgálat képzett kollegái kérésre  
helyszínre viszik a készüléket és megkezdik az életmentést.
NAKOSEC: 06-26-555-129
Készenléti Szolgálatok: 06-70-387-9999

TERMELŐI GAZDAPIAC
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
minden hónap első szombatján.

PIACON NAGYKOVÁCSI
A hónap első szombatját kivéve, minden szombaton.

KORMÁNYABLAK
Budakeszi (Dózsa György tér)
Nyitvatartás:

Hétfő 8:00-18:00
Kedd 8:00-16:00
Szerda 11:00-19:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-14:00
Szombat–Vasárnap Zárva

CÉDRUS 95 PATIKA KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 49.  
Telefon: +36 26 389 482 

SZENT SEBESTYÉN BENU GYÓGYSZERTÁR
Nagykovácsi, Lenvirág park 1.
Telefonszám: (06 26) 355 966

KATOLIKUS TEMPLOM
Nagykovácsi, Kossuth utca 113.
Telefonszám: (06 26) 389 817

REFORMÁTUS TEMPLOM
Nagykovácsi, 2094, Dobos Károly tér 1.
Telefonszám: 06 20 971 7485
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Bajzi Feri bácsi azon kevesek közé tartozott, akik még az egykori 
Tisza-birtokon születtek, a Júlia-majorban. Édesapja a birtok vad- 
gazdálkodásáért volt felelős. Ifjúként gyakran segédkezett a nagyobb 
vadászatoknál. Büszkén mesélt ezekről az időkről, ahogyan a későbbi 
bányász élményekről is. A 66. Bányásznapon, amikor a Zsíros-hegyi 
emlékművet újraavattuk még a Bányászhimnuszt is elénekelte. Amíg 
tehette minden bányász ünnepen ott volt, szívesen emlékezett, mesélt. 
Egy nagy generáció ment el közülünk. Feri bácsi magas, szikár alakja 
nagyon hiányozni fog a falu utcáiról. Érdeklődése, néhány kedves szava 
nem szól már hozzánk.
2022. február 18-án volt a temetése, tiszteletére is bányászzenekar 
játszott, elhangzott a Bányászhimnusz, amit ő is, akárcsak Probszt András 
bácsi, mindig nagy meghatottsággal énekelt, feszes vigyázzban, akkor is, 
ha már csak bottal, járókerettel sikerülhetett.
Emlékét tisztelettel megőrizzük! 
Utolsó Jó szerencsét!
(Forrás: www.nagykovacsikronika.hu, ahol Bajzi Feri bácsi 80. szüle- 
tésnapján készült interjú is megtekinthető.)

Bajzi Ferenc emlékére
G. Furulyás Katalin

Életének 93. évében el- 
hunyt Török Árpád nyug- 
állományú ezredes, a 
Katonai Szolgálat Halottja, 
akinek hamvait 2022. 
március 9-én, a nagyková- 
csi temetőben kísértük 
utolsó útjára. 
Részletek Dr. Tömösváry  
Zsigmond ny. dandár- 
tábornok búcsúbeszédé- 
ből:
„Örökre eltávozott bajtár- 
sunk nem egy átlagos, 
hétköznapi ember volt!  
Egy bonyolult időszakban,  
a sors mostoha körülmé- 
nyei közepette kiemelkedő 
képességével, példamu- 
tató akaraterejével, oltha- 
tatlan tudásvágyával, egye- 
nességével, elveihez való 

töretlen ragaszkodással küzdötte fel magát a „mezítlábas gyermekkor- 
ból” a több nyelven beszélő, szeretett hazáját képviselő katonadiploma- 
táig, a felelős beosztású katonai vezetőig!”  
„Török Árpád EMBER volt, aki a szó igazi értelmében, tisztességben és az 
emberi közösség morális értékei szerint élt, és erre tanította gyermekeit, 
Lászlót és Árpádot is. Ő a lehetőségeihez mérten hatalmas energiával 
dolgozott, mindent megtett családja boldogulásáért! Végezte a szürke 
hétköznapokban a feladatait, mindazt, amit a sors számára elrendelt. 
Szeretetet adott és kapott, megbecsült másokat és megbecsülést 
szerzett magának, nevének és a hivatásának. Igényes, önmagával és 
a környezetével szemben magas követelményeket támasztó katonai 
vezető és ugyanakkor aktív, segítőkész, a mások problémáira érzékeny 
ember volt!”
„Munka mellett folyamatosan képezte magát és az ELTE olasz nyelv- és 
irodalom szakán szerzett diplomát. A Szolgálatnál eltöltött közel harminc 
éves pályafutása alatt először 1960–64 között szolgált külföldön, a párizsi 
katonai attasé helyetteseként. (...) 1972-1976 között római katonai és 
légügyi attaséként szolgálta hazáját. (...) Katonai életútja során végzett 
kiemelkedő munkáját elöljárói 11 kitüntetéssel ismerték el.”
„85 éves korában írta meg önéletrajzi könyvét: „Elindultam szép hazámból” 
címmel és Hazámat szolgáltam (Katonasors) alcímmel. A könyv első része 
egy tökéletes korrajz, második része pedig a szakma számára tartalmaz 
ma is hasznosítható értékes tapasztalatokat.”
Török Árpád emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük. Nyugodjon 
békében! 

Török Árpád temetése

Április 10. NEMZETI RÁKELLENES NAP
A Magyar Rák Liga 1993-tól minden 
évben nemzeti rákellenes napot 
szervez április 10-én dr. Doblinger 
Gyula (1849–1937) sebész, egyetemi 
tanár születésnapján, aki 1902-ben 
megalakította az első Országos 
Rák Bizottságot. A nap célja, hogy 
a társadalom minden rétegét – az  
egyént is – bevonják a rák elleni 
küzdelembe, felébresszék a felelős- 
séget önmaguk iránt.

Április 23. A KÖNYV NAPJA
1995-ben az Unesco a könyv napjává nyilvánította április 23-át katalán 
javaslatra. Április 23-án halt meg William Shakespeare és Miguel de 
Cervantes. Ez a nap a szerzői jogok napja is. A nap célja, hogy felfedezzük 
az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására.

A katalánoknak ez a nap egyben 
védőszentjük, Sárkányölő Szent 
György napja is. Így ott ezen a napon 
emlékeznek meg a „rózsákról és a 
könyvekről”, mert a legenda szerint 
Szent György a IV. században az 
általa megölt sárkány véréből kinőtt 
rózsát a megmentett hercegnőnek 
ajándékozta.

Április 30. A MÉHEK NAPJA
A méhek napját 1994-től a 
Magyar Méhészek Egyesületének 
kezdeményezésére április 30-án 
ünnepeljük Magyarországon. Mi- 
vel hazánkban sajnálatos módon 
alacsony a mézfogyasztás, a  
program nem titkolt célja 
a méz és a méhészeti ter- 
mékek megismertetése és meg- 
kedveltetése. E napon ország- 

szerte mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóházzal várják a 
méhészek az érdeklődőket.

Jeles napok áprilisban
Ábrahám Móni
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A Budapesti Oktatási Központ bázis- 
intézményeként óvodánk felkérést kapott két 
projekt bemutatására, melyekben a környezeti 
nevelés kerül fókuszba a művészetek és a 
drámajátékok eszközei által támogatva.
Ennyi minden összegyúrva?!? Milyen érdekes...
különlegesen összetett... már-már túlzó! A 
mese, a képzőművészet, a dráma, a kreatív 
fantázia, a szabad és improvizatív mozgás...  
és mindez átszőve a természet szeretetével, 
vagy a természet szeretete átszőve mindezzel?
Milyen szerencse, hogy éppen így élünk, igaz 
Betti?
Betti és a Levendula csoport tagjai a kövek, 
míg mi, Tengelicék a fák varázslatos világába 
tettünk felejthetetlen utazást.
Szerettük ezt a kihívást. A sok tervezést, a 
rengeteg ötletet, ami ezernyi nyitott kapuként 

arra várt, hogy 
belépjünk rajta 
h a n g u l a t u n k , 
kedvünk és ér- 
d e k l ő d é s ü n k 
szerint.
Mielőtt elindul- 
tunk volna vad- 
regényes utunkra 
összegyűltünk a 
mesék tisztásán, 
a meseszőnyeg 
körül. Mindig így  
teszünk a nagy  
kalandok előtt...  

hétfőn megérkezünk a sok-sok család, sok-
sok hétvégi szokásából és szabályából és 
újra egymásra hangolódunk. Nem akarjuk 
már hétfőn megváltani a világot. Csak ülünk 
körben a félhomályban a pislákoló gyertya 
lángja mellett és a mesék ősképei segítségével 
képzeletben végig járjuk az előttünk álló 
utat, megmásszuk az égig érő fát, átússzuk a 
tengert, száz veszéllyel szembenézünk, míg 
végül hétszerte erősebben térünk vissza. Körbe 
pillantva rájövünk, hogy nem kell egyedül 
mennünk, hogy akadnak társaink a kalandok 
során. Az ölelő körben, mire az ölelés az utolsó 
gyerekhez is elér már egészen biztos, hogy 
mindenki testben és lélekben ráhangolódott az 
előttünk álló hétre. 
És akkor elindul az alkotás és a teremtés, egy 
varázslatos rét elevenedik meg a szőnyeg he- 
lyén, amit arany és gyémánt fák vesznek körül, 
a fűben pajkos manók játszadoznak, a virágok 
felett légies tündérek röpködnek... és a rét kö- 
zepén a szemünk láttára nő ki a földből 
egy különleges égig érő fa, mely a szívünk 
legtitkosabb kívánságát teljesíti, ha rájö- 
vünk mi is az...
Másnap papírhengerből, maradék karton- 
dobozokból, csillogó kavicsokból, és egyéb 
kincsekből készül a mi kívánság fánk, és nap, 
nap után egyre ékesebb lesz, mígnem a hét 
végére teljes pompájában ragyog, rajta szívünk 
minden titkos vágyával (legyen az kistestvér, 
kiscica, vagy egy leopárd mintás nadrág, amit 
apa tuti, hogy soha nem enged meg...). Az én 
fejemben ez a fa hajszálra olyan, mint Klimt 

Élet fája, de ezt ők, a gyerekek még nem tudják, 
így szabadon nyargalászhat a fantáziájuk az 
alkotás során. Persze közben a faszeletek is 
átváltoznak Kandinszkij Koncentrikus köreivé, 
hiszen ki ne látná az évgyűrűkben a képpel  
való hasonlóságot... meg átváltoznak azok még 
sok mindenné: krokodillá, fagylalttá, felhővé... 
csak attól függ, honnan nézzük.
A kaland végállomásán újra a varázslatos réten 
állunk, de már egészen más képet mutat. 
Projektorral kifeszített papírcsíkokra kivetítettük 
Klimt festményét és a gyerekek szó szerint 
megfürödtek a művészetben. Táncoltunk Kövi 
Szabolcs Az erdő dala című művére és közben 
tekeregtek az Élet fájának ágai a gyerekek arcán, 
karján és mindenhol. Fantasztikus élmény volt 
mindannyiunknak. Szerettük a fákat, eggyé 
váltunk a fákkal, mi voltunk a FÁK.
...és milyen jó, hogy van diplomám óvoda- 
pedagógiából, mert így elmondhattam, hogy  
volt finommotorika fejlesztés, szem-kéz koor- 
dináció fejlesztés, matematikai logika fejlesztés, 
esztétikai érzék formálás, lateritás fejleszése, 
nagymozgások és kinesztétikai érzék és még 
megannyi érzék és kompetenica fejlesztése... 
de mindez eltörpül a hatalmas kaland mellett, 
amit közösen éltünk át és ami nem jöhetett 
volna létre a kollégák támogatása és aktív 
részvétele nélkül. Úgy szippantotta be őket a 
lendület, hogy észre se vették és már ott álltak 
a varázsréten. Vágtak, festettek, ragasztottak, 
fényképeztek és videofelvételeket készítettek.
Azt hittük egy ilyen élményt nem lehet online 
előadás formájában átadni, de szerencsére 
az óvodapedagógus intuitív fajta. Sok kedves 
érdeklődő és nyitott arc nézett vissza rám a 
kijelzőn. Bátorító és megerősítő reflexiókkal 
biztosítottak bennünket arról, hogy rengeteg 
élménnyel és ötlettel telve zárták a napot.
Aztán persze egy ilyen impresszió után, 
jön egy, esetenként több szürke hét, amely 
megnyugtató egyhangúságával felkészít 
bennünket a következő útra... de ki ne várná a 
hűs alkonyatot egy tikkasztó nyári nap után...
Köszönjük a lehetőséget!

Fából és kőből is lehet 
„fenntarthatót” alkotni

Karczevicz Dóra, Tengelice csoportos óvodapedagógus volt egyik előadónk a Budapesti 
és Pest megyei bázisintézmények bemutatkozásakor az online térben. Központi 
témaként a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatának szemléltetését jelöltük meg  
az óvodában.

Karczevicz Dóra Tengelice csoport óvodapedagógusa

Beiratkozás a Kispatak Óvoda  
2022/2023. nevelési évére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvodába  
a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:

május 9.: HÉTFŐ: 8. 00 – 16. 00
május 10.: KEDD 8. 00 – 16 00

május 11.: SZERDA: 8. 00 – 17. 00
Az óvodai jelentkezés helye az intézmény székhelye: 
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt
•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•  a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
•  Az óvodába jelentkezéshez mindkét szülő/törvényes képviselő személyes 

megjelenése szükséges, kivéve, ha a szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével 
jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával kapcsolatban.  
A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével ellátva kell a 
beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az esetben a beiratkozás során 
elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.

A jelentkezési lap az intézmény honlapjáról letölthető, vagy személyesen 
átvehető az óvodaépületekben.
A beiratkozás helyszínén további információt nyújt Szabó Orsolya 
intézményvezető

NYÍLT NAPOK  
A KISPATAK ÓVODÁBAN

Örömmel nyitjuk meg kapuinkat az érdeklődők előtt, hogy 
bepillanthassanak mindennapjainkba,  

megismerhessék óvodai nevelésünk céljait, lehetőségeinket. 
Munkatársaink várják, hogy kérdéseikre válaszoljanak  

és körbevezethessék Önöket a Kispatak Óvoda világában.

Időpontok: április 12. (kedd), 13. (szerda),  
14. (csütörtök) 8-12 óráig

Kérjük, hogy egy gyermeket egy felnőtt kísérjen.
Valamennyi óvodaépületünkben szeretettel várjuk.
Dózsa György utca 39. (5 csoportos tagóvodánk)

Száva utca 7. (2 csoportos tagóvodánk)
Kaszáló utca 16-18. (6 csoportos székhely óvodánk)

Honlapunkon további információkat találnak.
www.kispatakovoda.hu
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A Kispatak Óvoda pedagógusainak példa- 
mutató kezdeményezése volt március 16-án a 
háborús menekültek megsegítésére készített 
és a Nyugati pályaudvarra kiszállított friss 
szendvicsek és egyéb gyorsan fogyasztható, kis 
kiszerelésű ételek és italok beszerzése, átadása 
a rászorultak részére.
Ezt a mintát követve március 23-án délelőtt  
– az óvoda által támogatva –  volt lehetőségük a 

szülőknek a Kaszáló utcai épületben támogatni 
ezt a nagyszerű kezdeményezést, amely által 
ismét 200 db szendvics készült el a menekült 
családok megsegítésére. Óriási támogatást 
adtak azok a szülők és családok, akik anyagi 
oldalon támogatták a jótékonysági akciót. 
Az összefogásnak, a közös munkának ilyenkor 
rendkívüli ereje van és nagyon látványos az 
eredménye. 
60 perc elegendő idő volt arra, hogy ennyi 
sok szendvics elkészüljön az előírásoknak 
megfelelően csomagolva, felcímkézve, le- 
bélyegezve. Gyakorlott kisgyermekes édes- 
anyák igazi együttműködése volt ez.
Minden józan gondolkodású ember arra 
vágyik, hogy minél előbb legyen vége ennek 
a borzalmas háborús időszaknak, és ne legyen 
szükség ilyen jellegű támogatásra.

Mindenkinek köszönjük a segítségnyújtást! 
Adni öröm, ha tehetjük és szükség lesz rá, 
folytassuk!

Adni öröm!
A Szülői Közösség nagyot álmodott és 
mindenképpen részese szeretett volna 
lenni a menekültek támogatásának. Bu- 
zás Anita, Gesztenyefa csoportos szülő írá- 
sát olvashatják a jótékonysági munkáról.

A kezdeményezés egykor Bertalanné Vekerdi 
Mónika ötlete alapján indult el és sokáig ő 
koordinálta a szervezést. A résztvevők köre fel- 
öleli az önkormányzati kötelező feladat- 
ellátásban működő intézményeket és azok 

vezetőit, munkatársait, továbbá olyan meghí- 
vott vendégeket, akik a szociális-gyermekjóléti 
vagy nevelési-oktatási intézményekben ezen 
a területen tevékenykednek. A szakmaközi 
megbeszélések a pandémia idején online 

módon szerveződtek, mely találkozási forma 
leegyszerűsítette a távoli helyről érkezők 
biztos és állandó részvételét, ezért maradtunk 
a webes felület kínálta előnyöknél a jelenben 
is. A megbeszélések során számos települési 
probléma és siker is felszínre kerül, mely akár 
egyéni, akár nagyobb csoportot/közösséget 
érintően jelent feldolgozni való területet. A 
szakmaközi megbeszélések igazi lényege ab- 
ban rejlik, amikor egy esetet több oldalról, több 
résztvevő szemszögéből tudunk megvilágítani 
és a támogatások során egy sokkal komplexebb 
megoldás kerülhet a fókuszba. Sokszor tudunk 
olyan új kontextusba helyezni eseteket, ahol a 
legapróbb hozzáadott információ jelenti majd 
a megoldást. Köszönet minden résztvevőnek 
a rendkívül magas szakmai támogatásért és a 
közreműködésért.
A megbeszélések résztvevői:
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Nagykovácsi Általános Iskola
Jakab Erika gyermekorvos
Családsegítő Szolgálat
Budakeszi Híd Szociális, Család  
   és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
PMPSZ Budakeszi, Nagykovácsi Nevelési  
   Tanácsadó

Szakmaközi megbeszélések 
Nagykovácsiban

Sok éves múltra tekint vissza a településen, hogy a társszakmák képviselői havi 
rendszerességgel találkoznak egymással. Erről készített összefoglalót a program 
házigazdája Szabó Orsolya intézményvezető.

Március 15-ről a Barackfás gyerekekkel is 
megemlékeztünk. A megelőző hét az érzelmi 
előkészítéssel indult, közösen elterveztük 
színes tevékenységeinket, és beszélgettünk 
a „huszárok ünnepéről”. Nemzeti színű 
papírzászlókat festettünk, majd elhelyeztük 
azokat a Tisza István téri emlékműnél. 
Feldíszítettük csoportszobánkat és közben 

gyakran elhangzott a közkedvelt kis rigmus: 
„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!"
Versekkel, dalokkal, népi játékokkal készültünk 
első tavaszi, nemzeti ünnepünkre. A jeles szép  
napon, ünneplőbe öl- 
tözve, büszkén ki- 
állva adtuk elő kis  
műsorunkat a Nagy- 
kovácsi Általános iskola  
tornatermében a meg- 
emlékezésre érkezők 
örömére. 
Az óvodás gyermekek 
számára is fontos, hogy 
életkori sajátosságainak 
megfelelő módon ré- 
szesei legyenek nem- 
zeti ünnepeinknek. 
Érezzék, hogy az 
ÜNNEP mindig másabb, 
különlegesebb nap az 

életükben. Tisztelgünk, megemlékezünk régi 
korok hőseiről sajátos módon, korukhoz illően, 
megteremtve ezzel csíráját a szülőföld, a haza 
szeretetének.

Március 15.  
gyerekléptékben

Az óvodások is részt vettek a március 
15-i megemlékezésen, melyre a Barackfa 
csoport nevelői, Tóth Mária Erzsébet 
és Orosz Andrea készítették fel az 
apróságokat.  Marcsi néni így írt erről az 
élményről.    
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A Föld felszínének több mint 70%-át víz borítja. 
A földi élet vízben kezdődött, a kék bolygón 
valamennyi élőlénynek vízre van szüksége. Az 
életünk alapja, létszükséglet. Ezért nagyon kell 
vigyáznunk rá és a felnövekvő nemzedéket 
is arra nevelni, hogy becsülje és védje 
vízkészleteinket.
Március 22-e a Víz Világnapja. Célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára 
elérhető tiszta víz fontosságára és az 
édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Minden 
évben megemlékezünk erről a napról. Idén is 
ezt tettük. Ezen a héten iskolánk pedagógusai 
sok színes programot biztosítottak tanulóink 
számára a témával kapcsolatosan. 

Az osztályok videófilmeket néztek a 
víz körforgásáról, szennyezettségéről, 
megóvásáról. Olvasmányokat olvastak a 
témában. Voltak akik kísérleteket végeztek 
az udvaron. Rejtvényeket, fejtörőket oldottak 
meg. Kézműves foglalkozások keretében 
készültek akváriumok, 3 dimenziós tó 
és állatképek, tengeri élőlények, rajzok, 
dekorációk, festmények... Néhány pedagógus 
teljes projektnapot tartott ebben a témában.
A 3-5. osztályosok részt vettek a Nagykovácsi 
Önkormányzat: 
„Nagykovácsi nagyközség helyi klímastraté- 
giájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” című projekt- 
jében. Ennek keretén belül a gyerekek meg- 
ismerkedhettek egy rövid oktató videóval, mely- 
ből egy tudásfelmérő kérdőívet töltöttek ki. 
Címe: Alkalmazkodjunk okosan! A színvonalas, 

színes, kisfilm mindenkinek elnyerte a 
tetszését. Sok hibátlan tesztmegoldás született. 
Osztályonként még ajándékot is kaptak a 
gyerekek.
A pályázaton belül rajzokkal és néhány fotóval 
is készültünk. Mit tehetek én? – címmel. Abban, 
már a kisebbek is részt vehettek. Bízunk benne, 
hogy tanítványaink ezekkel az információkkal 
gyarapodva környezettudatosabb felnőttekké 
válnak. 
Március utolsó hetében még vendégül látjuk 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park mobil kiállítását is, 
melynek címe: Egy Nemzeti Park születése. Ez 
a kiállítás látványos és elgondolkodtató módon 
mutatja be a park születésének körülményeit, 
és a jelenkor természeti értékeinek védelmét. 

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem 
lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül 
hogy megismernének. Nem szükséges vagy az 
életben: maga az élet vagy.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

ÖKOHÍREK – A Víz Világnapja
Erdőszegi Klára

Az elmúlt két évben a Covid-járvány miatt minden ünnepségünket online 
tartottuk, egy youtube-linket megnyitva az osztályteremben néztük meg. 
Idén is erre készültünk, amikor jött a hír, hogy ismét élőben rendezhetjük 
a műsort. 
Először nagyon megijedtünk, hogy lesz-e elég idő felkészülni, de azután 
belevettük magunkat a munkába. Kutiné Haraszti Orsolya megírta a 
forgatókönyvet, Huszárné Czene Zsuzsa betanította a táncokat, Kuti 
Tünde pedig az énekeket. A díszleteket Dutkainé Bödő Gabriella készítette. 
A próbák napról napra egyre jobban sikerültek, egyre inkább kezdett 
összeállni a műsor. A néptáncóráknak köszönhetően az egész osztályt be 
tudtuk vonni a táncba, nem csak a néptáncosokat. Különösen nagy élmény 
volt, ahogy a gyerekek együtt énekeltek.
Hálásan köszönjük Kutiné Haraszti Orsolya tanárnőnek, hogy a műsort 
összefogta, kiválasztotta a szereplőket és heteken keresztül türelemmel és 
szeretettel foglalkozott velük.  
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult a közös munka 
sikeréhez!

Talpra, magyar, hí a haza!
Vass Éva, az 5. c osztályfőnöke

A programsorozat célja, hogy a fiatalok tudatosabban kezeljék pénzügyei- 
ket, megbízható forrásból származó, a hétköznapi életben is hasznosítható 
ismeretekhez jussanak a gazdaság és a pénzvilág működéséről. 
Ehhez nyújtanak segítséget a 2022. március 7-11. között országszerte 
megrendezésre kerülő rendhagyó tanórák is.
Berács Katalin, pénzügyi önkéntesnek köszönhetően igazán élmény- 
szerűek voltak a matematika órák. Együtt tartottuk az órát: a pénzügyi 
tervezést, megtakarítást helyeztük előtérbe, de szó volt a banki tevé- 
kenységekről is.  
Fontosnak tartottuk, hogy  a tanórák során ne csak hasznos tudást, hanem 
élményeket is szerezzenek, s ezekre támaszkodva folytassák a diákok a 
pénzügyek működésének és a pénz izgalmas világának felfedezését!
Milyen feladatok voltak? Sokfélék. Például három kitalált diák pénzköltési 
szokásait előre megadott történetek alapján megismertük, megvitattuk. 
Szituációs feladat is volt. Segítettünk egy másik kitalált diáknak, hogyan tud 
gyűjteni az általa elérni kívánt céljára. Emellett voltak szólások, közmondá- 
sok. Mindez jó hangulatban, csoportmunkában, véleményeket cserélve.
Köszönjük ezúton is Berács Katalinnak a segítségét! Jövőre is folytatjuk!

Idén is részt vettünk a PÉNZ7 
kezdeményezésben!  
Dér Viktória matematikatanár
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Aktuális

Nagykovácsi ifjú tehetségei sorozatunkban ebben a hónapban egy 
négy fős csapatot ismerhetünk meg, akik 3. helyezést értek el a Bolyai 
Természettudományi Csapatverseny országos döntőjében. A négy 
büszkeségünk Márta Szilárd György, Papp Levente, Pásztor Áron Dávid, 
Tafferner Márton Ármin 8. b. osztályos tanulók, osztályfőnökük Bárny 
Judit Margit.
Hogyan jött létre a csapat?
Én csatlakoztam utoljára szólal meg először Áron, mert én csak egy éve 
járok ide, a többiek már összeszokott csapatot alkottak. Mi hárman már 7. 
helyezést értünk el alsóban kapcsolódik be Szilárd a történetbe, miközben 
a többiek bólogatnak és a kezdeti tartózkodás után most már mindenki 
szívesen válaszol a kérdésekre.
Mi a felosztás közöttetek, kinek mi az erőssége?
Szili a földrajzért felel, Tafi a fizika ismerője, Áron biológiából jó, Levente 
pedig a kémia tudósa, de ez nem jelentett kizárólagosságot. A feladatok 
során egyszerre haladtunk és ha megértettük és megválaszoltuk, akkor 
tovább mentünk, ha pedig valaki számára nem volt egyértelmű, akkor 
megbeszéltük a kérdést. Mindig az irányította az adott témát, aki a 
legjobban ismerte a tárgyat.
Hogy néz ki a Bolyai verseny? Milyen volt a lebonyolítás?
Békásmegyeren voltunk, két gimnáziumban zajlott az országos verseny. 
14 feladatot kaptunk, de nem így indult eredetileg, mert a pandémia 
alatt csak 13 kérdésre készültünk és ehhez tettek hozzá egy kifejtős 14. 
feladatot pluszban. Ennek a kérdéssornak a megválaszolása volt a döntő 
első részében, amit 1 óra alatt kellett megoldani. Három csapat  dolgozott 
egymás mellett egy teremben, ezért halkan kellett megbeszélni a 
válaszokat. A beadás után javítottak a tanárok majd kihirdették az első hat 
továbbjutó csapatot.  A szóbeli az ebéd után egy másik gimnáziumban 
folytatódott, ahol sorsolás után határozták meg a sorrendet. Mi a 
hatodikak lettünk és szeparáltan kellett várakozni, majd két feladatot 
kaptunk, amit kidolgoztunk és bizottság előtt szóban feleltünk. Végül még 
egy villámkérdést is kaptunk a klimatikus gyógyhelyekkel kapcsolatban. 
A kérdés pontosan úgy hangzott, hogy mit gyógyítanak ezeken a 
helyszíneken és hol találhatóak Magyarországon. A szóbelire 28.5 pontot 
kaptunk, a legtöbbet a 6 csapatból, amire nagyon büszkék voltunk. Végül 
összeadták az írásbeli és szóbeli eredményt és így alakult ki a 3. hely. 

Az országos versenyt megelőzte a körzeti forduló. Mit éreztetek az 
eredmény hallatán?
5-600 csapat indult a körzeti versenyen és 12 jutott be az országos 
döntőbe, így nagyon örültünk. Sajnos mi a járvány miatt nem tudtunk 
elmenni az eredményhirdetésre, Erika néni képviselt minket, és telefonon 
ment körbe a hír, hogy továbbjutottunk.
Hogyan készültetek az országos versenyre?
Minden nap sokat gyakoroltunk, hasonló feladatsorokat oldottunk meg, 
egyeztettük az elméleti kérdéseket és átbeszéltük, megbeszéltük a 
válaszokat a tanárainkkal.
Mi volt a legnehezebb és a legkönnyebb a verseny alatt?
A szóbeli volt a könnyebb, mert mindent tudtunk és kevesebb volt a 
feladat is. Ezeket a témákat az iskolában is tanultuk és azt mondták, hogy 
az előadásmód is remek volt, mert mi mindannyian beszéltünk, ami plusz 
pontot is jelentett. A legnehezebb a 14. feladat volt, ami egy bonyolult 
fizika egyenlet megoldását jelentette, hőkiegyenlítést kellett kiszámolni 
egy vízbe dobott rézgolyó esetén.
Kinek köszönitek meg a segítségét?
Smetana Erika néninek a földrajz, biológia és kémia tanárnőnknek és 
Zsohovszky Edit néninek, aki a matematika és fizika tantárgyakban 
segített. Emellett a szüleinknek a támogatást és a biztatást.
Utolsó kérdésként, hol és milyen szakon fogtok továbbtanulni?
Levente: a Szent Gellért Gimnáziumban, mert ott jó a közösség és csalá- 
dias hangulat, valamint általános a képzés. Szilárd: a Baár–Madas 
Református Gimnázium biológia szakán folytatja tanulmányait, mert az 
iskola zöld környezetben van és a bátyja is oda járt. Áron: a II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium biológia szakán, Márton pedig a Városmajori 
Gimnázium matek vagy fizika szakán.

Ifjú tehetségek  
Nagykovácsiban
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

Az idei évben a következő napokon tartjuk a beiratkozást:
2022.05.16. hétfő 8-16 óráig
2022.05.17. kedd 8-16 óráig

2022.05.18. szerda 8-16 óráig
A beiratkozáshoz szükséges iratok: (formanyomtatványaink elérhetőek 
honlapunkon: nagykovacsibolcsode.hu) 
•  felvételi kérelem
•  30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 
•  jövedelemigazolás 
•  a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet igazoló 

érvényes hatósági igazolványa
•  a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén 

az erről szóló határozat
•  egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint az 
Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 15 napon 
belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt 
(törvényes képviselőt).
 
Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális még, 
legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beiratkozásra.

Beiratkozás  
a Lenvirág Bölcsődébe
Móczár Ágnes intézményvezető
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Az MKE Pest Megyei Szervezete és az Öregiskola Közösségi Ház és  
Könyvtár közös szervezésben szakmai napot tart, 2022. április 6-án.  
A szakmai nap témája: a Közösségfejlesztés a könyvtárban. Nagy öröm 
számunkra, hogy a Pest megyei kollégákkal megismertethetjük az in-
tézményünket, az időkeret adta lehetőségek között szeretnénk egy 
kicsit Nagykovácsi települést is megmutatni. A szakmai nap résztvevőit  
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony köszönti. Az intézmény 
dolgozói az intézmény bemutatásával és előadással is készülnek a 
kollégák fogadására. A 2022-es év különleges év Nagykovácsi könyvtári 
életében. Dr. Szabolcsi József feljegyzés szerint Nagykovácsi könyvtári 
élete idén 120 éves, amely adatot az Adalékok Nagykovácsi történetéhez 
munkájából tudhatjuk, idézve a tanulmányból: „A Községi Népkönyvtárat 
1902-ben a Földművelődésügyi Minisztérium alapozta meg 173 kötettel."
Az Öregiskolában tartott megyei napon szakmai körben megnyitjuk ezt 
az ünnepi évet, amely évben az olvasó közönségnek is sok meglepetést 
tartogatunk. 
Egyelőre ízlelgessük a megnyitó gondolatot, Nagykovácsiban 120 éve 
működik községi könyvtár. 

Könyvajánló:
Felnőtteknek
Fiala Borcsa Vele tűrök, vele szenvedek című novelláskötete 38, a valóság-
ból merített történeten keresztül mutatja be a szerelmi és házastársi kap- 
csolatok megannyi állomását, buktatóját. Egyszerű, frappáns és rövid  
korrajzok ezek, sokszor megnevettetnek, van, hogy megdöbbentenek,  
de mindenképpen szórakoztatnak, egyben felismerésekre késztetnek, 
hiszen rólunk szólnak. Érdemes kézbe venni a kötetet, és magunkra is-
merni, szembesülni esendőségünkkel.
Marilynne Robinsonnak, aki a kortárs amerikai próza élő klasszikusa, 
harmadik kötete is fellelhető a Könyvtárban. A Háztartás és a Lila című 
remekművei után legújabb regénye, a Jack is megjelent magyarul. A 
szerző érzékenyen meséli el egy rendhagyó szerelem történetét az öt-
venes évek szegregált Amerikájában. Egy társadalmon kívül tengődő fe-
hér csavargó és egy jó családból származó, színes bőrű irodalomtanár fel-
lángoló vonzalmában nem a társadalmi akadályok jelentik a legnagyobb 
nehézséget, hanem azok a gátak, például a szégyen és a kirekesztettség, 
amelyek a formálódó bizalom útjában állnak.

Gyerekeknek
A kicsiknek ajánljuk az egy országot sütni tanító Szabi, a pék szeretnivaló 
mesekönyvét. A Labi, az erdő pékje - Kovászmesék receptekkel című me-
séjében egy zsemleszínű labrador tanít a gyerekekkel együtt illatos friss 
pizzát, kiflit, almás pitét sütni, beavat a kovászkészítés rejtelmeibe, és  
teszi mindezt könnyedén és játékosan.
A 3-6 éveseknek és nekünk, felnőtteknek szóló Boldogságárus nagy alakú 
kötetében a csodaszép illusztrációk jókedvre derítenek, még élvezeteseb-
bé teszik a kedves történetet.

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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Sorozatunkban, szeretnénk bemutatni az Öregiskolában, a Faluház-
ban és a Kézműves Műhelyben működő klubokat, szakköröket, közös-
ségeket, bepillantani tevékenységükbe.
Kerámia foglalkozások minden korosztály számára

Legrégebben működő szakkörünk a kerámiaszakkör, melynek megálmo-
dója és létrehozója Kiss Juliánna volt, aki a foglalkozásokat a kezdetektől 
a mai napig kitartó lelkesedéssel folytatja sokak örömére. Először csak 
gyerekeknek, majd családoknak, felnőtteknek is lehetőségük nyílt megis-

merkedni a kerámiakészítés 
rejtelmeivel. Az alkotások 
az Öregiskola kerámiaégető 
kemencéjében nyerik el 
végső formájukat, melye- 
ket már több alkalommal 
kiállításokon csodálhattak 
meg az érdeklődők. A nyári 
táborok sorát minden év-
ben Julika által szervezett 
táborral kezdjük, melynek 
évről évre nagy sikere van. 
A Nagykovácsi Művészeti 
Napok, az Adventi Hétvé-
gék, a Nagykovácsi Búcsú 
és számos rendezvény 
kézműves foglakozásain ta-
lálkozhattunk vele. Az általa 
írt sorokban olvashatunk a 
szakkör megalakulásának 
történetéről.
„Kiss Juliánna vagyok, 
nyugdíjas óvónő. Három 
gyermekünkkel több, 
mint harminc éve költöz-
tünk Nagykovácsiba. A ki-

lencvenes évek elején a három fiunk felnevelése közben fazekassággal 
kezdtem foglalkozni, és megtapasztaltam, hogy az agyag valóban „olyan, 
mint a láp, magába húzza az embert". Fazekasságot tanultam, és oktatói 
vizsgát tettem a Dr. Kresz Mária Fazekas Központban.
Szeretek gyerekekkel foglalkozni, ez a legszebb örömteli foglalkozás szá-
momra. Fontosnak érzem, hogy inspiráló, boldogító, jó érzés töltse el a 
gyerekeket, miközben a képlékeny agyaggal ismerkednek. Szórakozás 
és munka is legyen az új dolgok formálásának öröme. Az első kerámia 
foglalkozást huszonöt évvel ezelőtt tartottam a Klubkönyvtárban. Ez az 
intézmény volt az Öregiskola elődje és az általános iskolában működött. 
Később átköltöztünk a régi Faluházba, melynek helyén ma az inkubá-
torház áll. Jelenleg az Öregiskola műhelyében szerdán és csütörtökön 
vannak a foglalkozások iskolásoknak, felnőtteknek és családoknak.
Szeretettel várom az alkotni vágyó érdeklődőket az Öregiskola Kézműves 
Műhelyébe és június 20-24-ig nyári táborunkba a 6-12 éves korosztályt a 
Faluházba!”
Kiss Juliánna (30 452-8192)
julikissanna@gmail.com

Helen Doron élmény alapú angol nyelvoktatás gyerekeknek

Az intézményünkben működő klubok, szakkörök és tanfolyamok kínála-
tát színesíti a több, mint 10 éve működő angol nyelviskola, mely először 
az Öregiskolában, majd jelenlegi helyén a Faluházban tartja foglalkozá-
sait, nyári táborait. Az alábbiakban, a nyelviskola vezetője meséli el saját 
kötődését ehhez az oktatási módszerhez és ízelítőt kaphatunk a tanfo- 
lyamok működéséről.
„Magyar Anita Hana vagyok, 17 éve foglalkozom idegennyelv tanítás-
sal egy budapesti általános iskola és gimnáziumban. Nagyon szeretek 
gyermekekkel foglalkozni. Budapesten élek a férjemmel, és két iskolás 
kislányunkkal. A Helen Doron oktatási módszerrel akkor találkoztam 
először, amikor a kislányom 3 éves volt. Nagyon magával ragadott a 
világhírű módszer, mely beszédcentrikus, interaktív, játékos, színes. Régó-
ta dédelgetett álmom volt, hogy nekem is legyen egy saját Helen Doron 
nyelviskolám, és én is megtanuljam ezt a kiváló módszert. 2019 nyarán 
sikeresen elvégeztem a Helen Doron angol tanári továbbképzést, azóta 
tanítok is. A Helen Doron Budakeszi nyelviskola vezetését 2020 januárban 
vettem át, sok lelkesedéssel és rengeteg új tervvel a jövőre nézve. 2020 
nyarán felújítottuk, modernizáltuk a Budakeszi nyelviskolát, hogy igényes, 
és szép környezetben tudjuk fogadni diákjainkat. Nagykovácsiban a Fa-
luházban tartjuk angol foglalkozásainkat babakortól tinédzser korig.
Tanfolyamaink:
A Helen Doron Early English (3 hónapos kortól 10 éves korig) babakortól 
kisiskolás korig kínál angol tanfolyamokat. A világszerte elismert Helen 
Doron módszerrel könnyű, és élvezetes a nyelvtanulás gyerekeknek. 
A folyamatos pozitív megerősítés és a speciálisan kifejlesztett angol 
dalok, mesék és hanganyag által a gyerekek természetes nyelvelsajátí- 
tási képességére épít. A játékos angol foglalkozások pozitív, vidámság- 
gal teli környezete megadja a gyerekek számára a lehetőséget, hogy az 
angol nyelvet anyanyelvükhöz hasonlóan sajátítsák el.
Ezzel a módszerrel ugyanilyen könnyedén és vidáman tanulnak meg írni 
és olvasni is a kisiskolás gyerekek (7 éves kortól 12 éves korig). A játékos 
angol feladatok segítségével megszeretik az angol nyelvet és a nyelvta-
nulást, és közben sokat fejlődik szókincsük.
A Helen Doron Teen English (12-19 éveskorig) angol tanfolyamok 
speciálisan a középiskolás korosztálynak készültek. Tini tanfolyamainkon 
is 4-8 fõs csoportokban zajlik az angoloktatás. A tanfolyam egyedülálló 
angol anyanyelvi pop albummal és videó-klippekkel garantálja, hogy 
élvezetes legyen ennek a korosztálynak is az angol nyelv magas szintű 
elsajátítása. Modern, interaktív módon tanítjuk a hozzánk beiratkozó 
diákokat.
Minden tanfolyamhoz online letölthető angol nyelvű meséket, játékokat, 
hanganyagokat kapnak a résztvevők.
Sok szeretettel várjuk Nagykovácsiban az új diákokat a nyelvtanfolya- 
mokra és nyári táborunkba, július 4-8-ig a Faluházba!”
Magyar Anita Hana /06-30-384-1707/
www.gyerekangolbudakeszi.hu 
Facebook: Helen Doron Budakeszi, Nagykovácsi

KlubKörKép
Diószeghy Tünde – Dienes Beáta



2015. március4

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 
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Nagy megtiszteltetés és öröm az Öregiskola számára, hogy intézmé-
nyünkben fogadhattuk a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas Jókai-
né Gombosi Beatrix és tanítványai „Keresztet vetek a fődgyire..." Írott 
tojások a Kárpát-medencéből című időszaki kiállítását. A tárlatot 2022. 
március 18-án nyitottunk meg és az érdeklődők egészen április 22-ig 
díjtalanul megtekinthetik a vitrinekbe rendezett és fotókon megörökített 
szebbnél-szebb hímes tojásokat.

A 2022-es év harmadik kiállításmegnyitóján ismét alkotó hölgyeket 
köszönthettünk az Öregiskola falai között! A falunk béli Szilvássy Rita 
és Szilágyi Erzsébet tárlatai után márciusban Jókainé Gombosi Beatrix  
tojásíró népi iparművész hozta el az Öregiskolába a saját munkáit, és 
9 tanítványának az alkotásait. A Kárpát-medence különböző pontjairól, 
változatos életúttal és érdeklődési körökkel érkeztek hozzánk azok az 
„inasok”, akik Beától leshették el a tojásíró mesterség fortélyait a Csoóri 
Sándor Alap által biztosított Mester és Inas program keretében. Kik is 
ők? Berty Réka, György-Dávid Anita, Jókai Anna Veronika, Mesterfalvi 
Kamilla, Pálffyné Tóth Beatrix, Ragó Sára, Soós Melitta, Szabóné Mátis 
Brigitta és Urbán Anna. 
Azt követően, hogy a magyar kultúra napja alkalmából Szilágyi Erzsébet 
segítségével betekintést nyerhettünk a magyar népi kultúrában fontos  
szerepet betöltő kékfestés újragondolási lehetőségeibe, mostani tár-
latunkkal a népi kultúránk egy másik, szintén nagyon izgalmas, és 
megőrzésre, illetve továbbadásra méltó területére kalandozhatunk.  
A kékfestéshez hasonlóan a tojásírás élő hagyománya is szerepel a  
Szellemi és Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén, közismert nevén az 
UNESCO listán. A megnyitót megelőző tojásíró foglalkozáson a kiállító 
alkotók iránymutatása mellett az érdeklődő nagykovácsiak is kipróbál-
hatták, hogyan, milyen eszközökkel készül egy-egy írókázott piros tojás. 
Reméljük, hogy többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy Nagypénteken az 
otthonaikban saját maguk készítsék el a hímes tojásokat! A kiállításon be-
mutatott technikák – maratás, két-, vagy akár többszínű festés, növényi 
festés stb. – elsajátításához természetesen több időre van szükség annál, 
mint amire nálunk lehetőség kínálkozott, de az alkotók kiállított hímeseit 

szemlélve bizonyára fel lehet fedezni olyan egyszerűbb motívumokat, 
amelyek a kezdők számára is megvalósíthatók.
Érdemes még felidéznünk a megnyitó talán legmeghatóbb pillanatát, 
amikor is Pálffyné Tóth Beatrix elénekelte a moldvai csángó Arany-
Miatyánkat. Mária és Jézus párbeszédéhez kapcsolódtak Horváth Szi-
lárd, a gödi Búzaszem Iskola vezetőjének megszívlelendő gondolatai is:
„Az itt elhangzott Aranymiatyánk ima közel visz bennünket ahhoz a 
lélekhez, amely a néphagyományban megtestesül. Ha a néphagyo- 
mányról úgy beszélünk, például a tánc tekintetében, hogy az lépések 
sorozata, ha a zenét nézzük, csak arról szól, hogy fogjuk le a húrokat, 
ha a kézművességet, a tojásírást nézzük, akkor csak vonalak húzásáról 
szól, akkor elveszítjük azt az iránytűt, amit a néphagyomány valójában 
jelent. Nem lehet a néphagyományról úgy beszélni, hogy nem vesszük 
figyelembe, hogy az Teremtő központú, közösség központú, és természet 
központú világképet közvetít nekünk. Ha a Teremtőt kivesszük belőle, ak-
kor szétporlik a kezeink között."
Reméljük, hogy minél többen betérnek hozzánk az Öregiskolába, és 
kihasználják azt a kivételes lehetőséget, hogy a kortárs magyar népi 
iparművészet eme csodálatos darabjai húsvétra készülődvén épp itt, 
Nagykovácsiban tekinthetők meg.

Írott tojások  
az Öregiskolában
Dienes Beáta
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A háziorvosok
PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:  

Száva u. 4.
 április 8.   
   8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
 április 15.  Budakeszi orvosi ügyelet 
 április 18.  Budakeszi orvosi ügyelet 
 április 22.   
   8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
 április 29.   
   8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Pénteki napokon 12-15 óráig terjedő időszakban  
az aznap rendelő orvos látja el  

az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 
Rendelési időn túl 19.00 órától  

másnap reggel 8.00 óráig,
 munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap 

az orvosi ügyelethez kell fordulni! 
Budakeszi orvosi ügyelet: 06-23-451-731

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri Hivatal udvarában

Újszülöttek
Január: Hanna

Február: Barnabás Tádé
Március

Ambrus Lőrinc, Botond Zsolt, Dávid, Loránd Barnabás,  
Noel, Vince, Zalán Santino, Zsombor Pál

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

1%
ADÓSZÁMUNK: 18660331-1-13

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

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

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

Ahogy azt már több cikkemben írtam, nagyon szeretem a helyi 
kisboltokat. Ahol kedvesen fogadnak, az eladónak mindenkihez 
van egy jó szava, ahol a vásárlók igényeihez igazítják a kínálatot. A 
Zsíroshegyen élők bizonyára ismerik, kedvelik a Turista út 8. szám 
alatt található Paradichom vegyesboltot, ahol Radich Attila a bolt 
tulajdonosa várja a vásárlókat. 

Attiláék 2002-ben költöztek Nagykovácsiba, a Zsíroshegy településrészre. 
1997-ben vették a telküket az akkor még szinte csak hétvégi házakból 
álló területen. Tavasztól őszig egy pici faházban éltek, szívták magukba 
Nagykovácsi levegőjét. Nagyon megszerették a „falusi” életet, így 
gyermekeik születése előtt fogalmazódott meg bennük a gondolat, 
hogy gyermekeik jó levegőn, a természet ölelésében nőjenek fel. 2002-re 
sikerült megvalósítani az álmukat, felépült a családi házuk.
Attila húsz évig az egyik legnagyobb multinacionális vállalatnál dolgozott, 
de a gyermekek születése után fontossá vált számára, hogy minél jobban 

részt tudjon venni az életükben, megélje velük a mindennapokat, 
együtt tölthessék a legkedvesebb pillanatokat. Ez egy multinál szinte 
megvalósíthatatlan, ezért úgy döntött változtat eddigi életén. Szeretett 
volna helyben dolgozni, a helyi emberekkel foglalkozni. Így jött az ötlet, 
egy hiánypótló bolt megnyitására a Zsíroshegyen. 
2005-ben nyitotta meg kapuját a Paradichom vegyesbolt, ami azóta 
is a környékbeliek kedvence. Attila nagyon szereti a munkáját, szereti a 
vásárlókat, (majdnem mindig) szeret beszélgetni a boltba betérőkkel. A 
reggeli vidám kávézás jó alapot ad a napi feladatok ellátásához.
Vérbeli kereskedőként Attila meghallgatja a vevők igényeit, odafigyel 
a beszerzési források kiválasztására. Sokféle hús- és tejterméket, házi 
pékárut forgalmaznak, amelyeket kistermelők, illetve családi vállalkozások 
állítanak elő. 
Húsvét előtt mindenképp érdemes ellátogatni Attilához a Turista út 8.-
ba, ahol igazán finom, hagyományos módon elkészített pácolt és füstölt 
csemegék közül lehet választani az ünnepi asztalra. Én biztos betérek a 
Paradichom vegyesboltba!

Ismeretlen ismerős – Radich Attila    
a Paradichom vegyesbolt tulajdonosa
Szemesy Barbara – alpolgármester

Anyakönyvi hírek




