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Polgármester vagyok. Nem médiaceleb. Nem hiszek a szócsa-
varás trükkjeiben, ellenben hiszek a munkában, az átláthatóság-
ban és az elszámoltathatóságban. Belső indíttatásom és morális 
igényem az, hogy a közösség felé számot adjak arról, mit végez-
tünk eddig. Félidőben számadással tartozom nemcsak a közös-
ségnek, magamnak is.
Ha egy mondatban kellene összefoglalnom az első félidő eredmé-
nyeit, azt mondanám: Nagykovácsi permanens fejlődési pályán 
van, nyugodt képviselő-testületi légkörben konstruktív munka 
folyik, mindenkinek a fókuszában Nagykovácsi érdeke áll. 
És ha még egy mondatot mondhatnék, az ez lenne: köszönöm.
Nem is tudjuk, milyen szerencsések vagyunk, hogy nálunk a politi-
kai taktikázások, torzsalkodások nem teszik tönkre a helyi közéletet 
és a fejlesztéspolitikát. 
2019-ben 5 stratégiai pontban foglaltam össze a polgármesteri programom lényegét:
   1.   oktatási, nevelési, kulturális intézmények fejlesztése
   2.  egészségügyi fejlesztések
   3.  utak, járdák felújítása, építése 
   4.  környezetvédelem
   5.  polgármesteri hivatal hatékonyabb működése
Álljon itt Önök előtt feketén-fehéren, mit végeztünk ezeken a területeken az önkormányzati ciklus 
első félidejében.
   1.   Megdupláztuk a férőhelyeket a bölcsőde bővítésével: szeptembertől már kétszer annyi gyermeket 

tudunk fogadni, mint eddig.
   2.   Kormánydöntés született új általános iskola építéséről, melyhez az önkormányzat saját telket 

ajánlott fel.
   3.   Új járdákat építettünk az Ady Endre, Pók és Szeles utcán.
   4.   Leaszfaltoztuk a Szeles, Mátra és Lombos utcát.
   5.   3550 m2 járdát építettünk, és 18700 m2 utat.
   6.   Közbiztonsági Központot építettünk.
   7.   Új háziorvosi körzetet alakítottunk ki.
   8.   Kerékpárutat építettünk Nagykovácsi és Budapest között.
   9.   Fásítási programok keretében 500 db fát ültettünk a falu közel húsz pontján.
10.   Az elöregedett, balesetveszélyes fák helyére új hársfasort telepítettünk a Nagykovácsi útra.
11.   Méltó helyszínt biztosítottunk a Német Nemzetiségi Emlékszobának.
12.   Körforgalom épült a Szeles utca - Bánya utca - Kaszáló utca kereszteződésben.
13.   Használt sütőolaj gyűjtőpontot alakítottunk ki 2 helyszínen.
14.   Elkészítettük Nagykovácsi klímastratégiáját.
15.   Elindítottuk a lakossági komposztáló programot.
16.   Időskorú lakosainknak 24 órás jelzőrendszeres segítségnyújtást biztosítunk.
17.   Elkészült a Római Katolikus Templom felújításának első üteme. 
18.   Továbbra is folyamatos a nyitvatartás az óvodában nyáron is a szülők segítése érdekében.
19.   A rászorulókat tűzifa- és élelmiszercsomagokkal segítjük.
20.   11 helyszínen légszennyezettség-mérőket helyeztünk ki.
21.   Helyi civil szervezeteket támogatunk költségvetési keretből.
22.   Lakossági egyeztetést folytattunk a Kastélypark beépítése ügyében – a nagykovácsiak olyan  

fejlesztést támogatnak, amely megőrzi a közpark jelleget.
23.   A Polgármesteri Hivatalban szervezeti átalakítást hajtottunk végre a gördülékenyebb ügymenet 

érdekében.
24.   Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzete stabil, likviditása jó, hitellel nem 

terhelt, vagyona több mint 300 millió forinttal nőtt. 
Nyolc éve vezetem ezt a csodálatos települést. A polgármester jó esetben egy a település lakói közül.
Sorsközösségben vagyunk, ha jól, ha rosszul mennek a dolgok. Nyolc éve az a cél vezérel, hogy aki itt 
él, éljen jól. Köszönöm mindenkinek, aki a saját területén erőfeszítéseket tesz azért, hogy ez így legyen. 

FÉLIDŐBEN  
AZ ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
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
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: Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
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
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Több éves előkészítési munka után végre május 16-án megkezdődtek 
a felújítási munkálatok a Száva utcában. Ez az átfogó projekt a Kossuth 
Lajos utca teljes vízelvezetési rendszerét érinti. 
A Száva utca alatt húzódó nagy átmérőjű csapadékvíz csatorna hatalmas 
terhelésnek van kitéve az egyre gyakoribb villámárvizek miatt, így első 
lépésként ennek rekonstrukciójára kerül sor. Elsőként az Ördögárok 
patakba való csatlakozást cserélték a Kolozsvár téren, majd a Kossuth Lajos 
utca irányába haladva kerül átépítésre a teljes csőhossz. A munkálatok 
ideje alatt teljes útzár lesz érvényben, így az orvosi rendelők és az óvoda 
csak gyalogosan közelíthetők meg. Kérjük, hogy a régi CBA parkolóját 
használják az autóval érkezők. 
Június végére megújul a járda és 
a Száva utca teljes hosszban új 
aszfaltburkolatot kap.
A Kossuth Lajos utcán pünkösd 
után kezdődnek az előkészítő 
munkálatok. Első lépésként az Ady 
Endre utca és a Diófa utca közötti 
szakaszon épül meg a vízelvezetés 
mindkét oldalon. Majd a posta és 
a Száva utcai szakasz következik, 
végül a Száva utca és az iskola 
közötti szakaszon dolgozik a 
kivitelező. A teljes szakaszon 
118 ingatlan érintett valamilyen 
formában. A kivitelezés ideje alatt 
lesznek kényelmetlenségek – a 
behajtók felbontása, parkolás 
akadályozása – de a célunk 
egy élhető, biztonságos főutca 
kialakítása. A teljes vízelvezető 

rendszer kivitelezése megvalósul 2022 őszig – a nagyobb fennakadásokkal 
járó munkafolyamatok a nyár folyamán lezajlanak.

Fontos tudni, hogy ennek a projektnek a keretében csak a vízelvezetés 
és az útburkolat kiszélesítése valósul meg. A főutca kábelrengetegének 
földbe helyezése, a parkolók kialakítása, valamint a parkosítás, utcabútorok 
kihelyezése még további források előteremtését igénylik. Azon dolgozunk, 
hogy a teljes rekonstrukció minél előbb megvalósulhasson.

A kivitelezés ideje alatt kérjük megértő türelmüket, hiszen közös célunk 
egy európai szintű utcakép kialakítása.

Megindult a munka –  
Száva utca, Kossuth Lajos utca vízelvezetés kivitelezése
Szemesy Barbara – alpolgármester
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A Képviselő-testület május 19-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 fon-
tosabb történéseit.
Fontos hír, hogy a Kossuth Lajos utcai zárt csapadékvíz-elvezető rend-
szer kivitelezésének a munkái végre megkezdődtek. Az itt lakók részére 
a beruházás kellemetlenségekkel fog járni, ezért türelmüket és megér- 
tésüket kérjük. A Száva utca és az Erdő utca kivitelezése is hamarosan 
várható. 
Ebben a hónapban zajlottak a beiratkozások mind az óvodában, mind 
pedig a bölcsődében. Az óvodába minden jelentkezőt fel tud venni az 
intézmény, a bölcsődében túljelentkezés van, így a bővítés ellenére itt 
lesznek elutasítások. 
A Virágot Nagykovácsinak és a Legszebb Konyhakertek pályázatokra jú-
nius 15-éig várja az Önkormányzat a jelentkezéseket. 
A pünkösdi hétvégén, június 5-én és 6-án végre ismét megrendezésre 
kerülhet a Varázskastély családi fesztivál, melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. Június 18-án a Budakeszi sörfesztiválra invitáljuk a 
Budakeszi Önkormányzati Társulás tagjaként a Nagykovácsi lakosokat.
Az elmúlt napok információja, hogy Karczewicz Ágnes a Humánpolitikai 
bizottsági tagságáról lemondott, szeretné most már a nyugdíjas éveit 
élni és jobban koncentrálni a családjára, és a gyerekekre.
A képviselő-testületi ülés napirendjében a kiküldött meghívóhoz képest 
sorrend módosítás és egy plusz napirendi pont felvétele történt.
A testület megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2022. évi össze-
vont költségvetésének módosítását. A rendelet módosítás szerint az 
összesített bevételi és kiadási előirányzat az eredeti 2.277.586 ezer fo- 
rintról 2.281.589 ezer forintra, a tartalék összege az eredeti 45.460 ezer 
forintról 2.415 ezer forintra módosult. 
Bencsik Zsolt intézményvezető bemutatkozását követően ismertette 
a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi 
szakmai beszámolóját, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
Döntés született a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-
beni ellátások szabályozásáról szóló 7/2016. (IV. 4.) önkormányzati rende-
let, valamint a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. A szociális rendeletnél 
egy adminisztratív pontosítás történt, a behajtási rendeletből törlésre 
került a sürgősségi ügyinézés, valamint a rendelet kihirdetését követően 
éves engedélyt kizárólag a Nagykovácsi székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező vállalkozás kérhet.

Határidőre elkészült és jóváhagyásra került a 2021. évben megvalósult 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelés. 
A testület elfogadta a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Alapító okirat 
módosítását, valamint támogatta Biatorbágy Város Önkormányzatának 
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatla-
kozását. 
A Lenvirág Bölcsőde új csoportszobáinak kialakítása, a gyermeklétszám 
bővülése, illetve az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek lé-
nyeges változása miatt szükséges az intézmény működési engedélyét 
módosítani. A bejelentés részét képezi a Humánpolitikai bizottság által 
tárgyalt és jóváhagyott Szakmai Program és Szervezeti és Működési Sza-
bályzat. A testület felhatalmazást adott az intézmény működési engedé-
lyének benyújtásához. 
Jóváhagyó döntés született a „Természetes vízmegtartással kapcso-
latos beruházások támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról, és az 
ehhez szükséges önrész biztosításáról. A pályázati program keretében 
az Önkormányzat megvalósítaná a Telki út melletti, egykori községi 
törpevízmű kútjainak tisztítását és üzembe helyezését, esőkertet lé-
tesítene a Kőrös utca melletti zöldterületi rész mélypontján, valamint 
őshonos fákat ültetne több helyszínen.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Cincér utcai lakossági útépí-
tés során, az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 17/2016. (IX. 
23.) önkormányzati rendeletben foglalt maximálisan megítélhető 30% 
-nál nem kívánja nagyobb mértékben támogatni a beruházás során a 
csapadékvízelvezető rendszer kiépítését. Az útépítési együttműködés 
támogatásáról a Képviselő-testület külön határozatban hoz majd dön-
tést.
Döntés született az „Erdő u. vízelvezető hálózat, járda, útburkolat” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás pótlólagos fedezetének biz-
tosításáról. A testület a közbeszerzési eljárás nyerteseként hirdette ki 
a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tevő VIANOVA 87’ Zrt. 
ajánlattevőt. A lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek  
nyilvánította és felhatalmazta a Polgármestert a közbeszerzési szerződés 
aláírására.
Zárt előterjesztés alapján a Képviselő-testület döntött a Nagykovácsi 
Nagyközség Díszpolgára cím, a Nagykovácsiért Emlékérmek, valamint a 
Szatmári Lajos Emlékdíj odaítéléséről. 
Döntés született a Nagykovácsi, Lombos utca kivett, beépítetlen 
területéből cca. 45 m2 területrész 25.000 Ft/m2 + Áfa áron történő 
értékesítéséről. 
 Grégerné Papp Ildikó
 jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Június elején kezdődik az Erdő utca teljes felújítása. Ez a hosszú idő óta 
húzódó beruházás végre megszűnteti azt az áldatlan állapotot, amit a 
környéken lakók tapasztaltak az elmúlt években. Az ófalu talán legrosszabb 
állapotban lévő utcáján végre kiépül a megfelelő vízelvezetés, egy teljes 
hosszban használható járda, valamint új aszfaltburkolatot kap az útfelület 
a Kolozsvár tér és a Csendes utca között 411 méter hosszon. A közel 132,5 
millió forintos beruházás pályázati forrásokból, valamint az Önkormányzat 
2022-es költségvetésének finanszírozásából valósul meg.
Bármennyire vártuk ezt az építkezést, bizony kellemetlenségekkel fog 
járni. Az ottlakók viszonylag hosszú időn keresztül nem fogják tudni 
megközelíteni ingatlanjaikat autóval, a parkolást a Kolozsvár téren 
kell megoldaniuk. Ezért tisztelettel kérjük a Kolozsvár tér lakóit, hogy 
autóikkal az építkezés ideje alatt a saját ingatlanjaikon belül parkoljanak, 
ezzel segítve az Erdő utca lakóit. A Csendes és Park utcában élők pedig a 
Séta utca, Dózsa György utca útvonalon tudják elérni a Tisza István teret 
és a Kossuth Lajos utcát. 
A munkálatok várhatóan 2022 októberében befejeződnek, így a nyár 
folyamán lezajlanak a problémás munkafázisok. Kérjük szíves türelmüket 
és együttműködésüket a kivitelezés ideje alatt. Köszönjük!

Egy régen várt beruházás – megújul az Erdő utca
Szemesy Barbara – alpolgármester
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Az egyik legősibb sport a futás. A 
hagyomány szerint stadionfutás 
során mérettették meg magukat 
a versenyzők az első olimpián. 
A futás feszültséget old és 
többnyire jobb kedvre hangol 
bennünket főleg, ha mindezt 
a természettel való találkozás 
során élhetjük át, hiszen az 
sem mindegy, hogy aszfalton 
vagy puha talajon futunk. A 
tájfutás, hivatalosabb formában 
tájékozódási futás, a skandináv 
országokból terjedt el és vált 
egyre népszerűbbé a 20. század 
elején. Ennek a sportnak ifjú 
tehetsége Bonifert Gergely, Ő 
mesél nekünk a tájfutásról, az 
ahhoz való kötődéséről és a helyi 
lehetőségekről.

Mikor kezdtél a tájfutással foglalkozni és miért pont ez lett a Te sportod?
2016-ban kezdtem, és nagyon érdekes a története. A bátyám is tájfutó és 
helyette vettem részt egy nyári táborban, ahova ő nem tudott elmenni, 
de a díj már be volt fizetve. Ott azt mondták nekem, hogy van hozzá 
érzékem és hogy ez jól megy nekem, azóta járok edzésekre.

Miben különbözik a tájfutás a hagyományos futástól és kellenek-e 
ehhez további készségek?
Sokkal komplikáltabb, mert gyorsan kell futni, de közben precízen is kell 
tájékozódni a térképen. Ha túl sok erőt fektetünk a futásba nehezebb lesz 
koncentrálni. Ezt kell folyamatosan gyakorolni és tudni. Nagy a kihívás 
benne.

Van-e olyan része a felkészülésnek, az edzésnek, amit nem szeretsz 
vagy nehezebb?
Télen sokat alapozunk és kevesebb tájékozódás van az edzésen. Amit 
nagyon nem szeretek az a résztáv/atlétika, ez azt jelenti, hogy 100 
métereket vagy fél kilométereket futunk időre többször ismételve vagy 
kevesebb, mint 100 métert, de azt nagy szintemelkedéssel és ez azért 
nagyon fárasztó.

Mesélj kérlek a versenyről, milyenekre jársz és mennyire különböznek 
egymástól?
Három versenyszám van: a rövidtáv 2-4 km hosszú és főleg a városban 
zajlik, a középtáv 3-5 km és a hosszútáv 5-8 km, de az mindig terepen van. 
Minden verseny más és más, a különbözőséget a terepviszony határozza 
meg, hiszen ahol kevesebb az emelkedő ott a növényzet a kihívás, az 
erdők szintesebbek, amíg a városi versenyeken kisebb a terület, de sokkal 
több az objektum. A versenyeken mindig papír alapú térképeket kapunk, 
ami mellé a tájolónkat használjuk, van elektronikus térkép is, de ezt csak 
az edzéseken használjuk, amit az edző tölt fel, ez a valós környezetet 
mutatja azt, hogy ténylegesen hol vagyunk.
A hagyományos futás esetén a rajtnál egyszerre indulnak el, nálunk nem, 
mert itt nem egyformán felkészültek és eltérő erőnlétűek a versenyzők. 
Van egy ún. „0” idő, ehhez kell hozzáadni a saját indulási időt, és amikor 
beérkezel, akkor következik a kiolvasás, ami azt jelenti, hogy a chipből 
kiolvassák, hogy milyen pontokat fogtunk meg és ez bizonyítja a 
helyességet és mutatja a részidőket is.

Milyen volt a legutóbbi verseny itt Nagykovácsiban és milyen 
eredménnyel zártál?
Tájfutó Diákolimpia volt. Szerencsés vagyok, mert fél évig ugyan 
terepletiltás volt, de így is jól ismertem a környezetet, másrészt én voltam 
az idős a saját kategóriámban, ezért jobb volt az erőnlétem, sokkal 
gyorsabban tudtam futni, mint a többiek. Első lettem.

Mit gondolsz Nagykovácsiról, mióta élsz itt, mesélj magadról? 
14 éves vagyok, itt jártam a Nagykovácsi Iskolába hatodikig, jelenleg 
a Piarista Gimnáziumban tanulok Budapesten. Azért szeretem 
Nagykovácsit, mert közel van Budapesthez, de itt nincs városi hangulat és 
bármikor kimehetek az erdőbe futni.

Milyen terveid vannak a jövőt illetően, akár a sportban akár a 
továbbtanulásban?
Legfontosabb célom, hogy a következő szezonban bekerüljek a 
válogatottba, az idén sajnos kicsúsztam belőle. A tanulásban még nem 
látok nagyon messze, de az érettségi után egyetemre szeretnék járni.

Kinek és minek köszönheted a jelenlegi sikereidet?
Elsőként szeretnék köszönetet mondani az edzőmnek Hegedűs Zoltánnak, 
másodszor a Vizsla Egyesületnek, harmadszor pedig a helyi tájnak. Itt a 
terep, és lehet menni edzeni, amennyit csak akarok.

A Vizsla Egyesület eredményei: 
Országos Diákolimpia döntő Bonifert Gergő első-, Braun Vili második 
helyezés. Braun Kati első-, Golda Eszter második-, Braun Emma harmadik 
helyezés.
A Nagykovácsi Általános Iskola az országos iskolai csapatversenyben 2. 
helyezett lett. 
Golda Eszter a diákolimpia siker mellett a Magyar Tájfutó Válogatott 
tagjaként júliusban hazánkat képviseli az Ifjúsági Európa Bajnokságon.

Ifjú tehetségek  
Nagykovácsiban
Dr. Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

Milyen lezárások várhatóak a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatos építkezés során?
A munkálatok során részleges lezárásokra biztosan lehet számítani, 
ennek ütemezésére azonban még nem kapott konkrét időpontokat 
az Önkormányzat. Amint a lezárásokról, forgalmi korlátozásokról in-
formációt kap az Önkormányzat ezt minden lehetséges platformon 
elérhetővé teszi. 
Amennyiben a legkorábban szeretne információkat szerezni, kérjük 
iratkozzon fel az Önkormányzat hírlevelére, amelyben a legelsők 
között értesülhet a települést érintő információkról. A hírlevélre 
feliratkozhat az Önkormányzat honlapján a www.nagykovacsi.hu 
címen.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Fejér György  
Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

közhasznúsági jelentés 2021. évre
A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány céljainak 
megfelelően 2021-ben is rugalmas szociális támogatási rendszert 
biztosított, anyagi és természetbeni segítséget nyújtott a szociálisan 
rászorult embereknek.
Az Alapítvány 2021. évi gazdálkodása a számviteli törvények és  
kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszá-
molót állított össze:

Bevételek:
Egyéb adomány magánszemélyektől: 233 000 Ft
központi költségvetésből 1% felajánlói bevételek: 146 919 Ft
Banki kapott kamat: 374 Ft
Összes bevétel: 380 293 Ft

Költségek:
Támogatásra felhasznált összeg:
(gyermekek, válsághelyzetbe került személyek) 195 000 Ft
Igénybe vett szolgáltatások költségei:      60 960 Ft
Egyéb szolgáltatások költségei:      25 328 Ft
Összes költség:    281 288 Ft

Pénztartalék összesen  2 239 435 Ft
2021. évi pénzügyi eredmény: 99 005 Ft

A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma a 
rászorulók nevében köszöni az 1% felajánlásokat, továbbra is várjuk 
felajánlásaikat az alábbi számlaszámra:10200823-22221915-00000000

1. Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj alapításával az Önkormányzat 1956. szellemiségének 
ébrentartását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi 
fiatalok tehetséggondozásában nyújtott segítségével. Az ösztöndíj 
egy nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének 
formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.
2. Az ösztöndíj forrása
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése.
3. Az ösztöndíj pályázat benyújtására jogosultak
Pályázatot nyújthat be minden 15 és 30 év közötti, Nagykovácsiban lakó 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki
a) középfokú oktatásban nappali évfolyamon tanul, vagy
b) államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója 
(a továbbiakban: pályázó).
4. Az ösztöndíj pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. Az ösztöndíj pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a pályázó 
benyújtson egy – 1956 szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát 
kifejező, műfaji megkötöttség nélküli – pályaművet, valamint jelen 
kiírás melléklete szerinti „Pályázati adatlapot”, az abban meghatározott 
mellékletekkel együtt.
4.2. A pályázatnak az 4.1. pontban meghatározottakon túl tartalmaznia 
kell továbbá annak leírását, hogy a pályázó milyen célra használná az 
elnyert ösztöndíjat.
4.3. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az 
ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművét a kiíró korlátlanul és 
szabadon felhasználja, továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj felhasználására 
vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújtja 
az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró 
szabadon publikálhat.
4.4. A pályázati dokumentumokat zárt borítékban kell beadni. A borítékra 
rá kell írni: „56’ Ösztöndíj” Amennyiben a pályamű sérülékeny, úgy kell 
becsomagolni, hogy a sértetlensége biztosítva legyen. A pályamű 
sérüléseiért a pályázat kiírója nem vállal felelősséget.

4.5. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15. A 
pályázat benyújtható postán (cím: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.) és személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben).
4.6. A pályázat formailag érvénytelen,
a) ha nem a pályázati adatlapon nyújtották be,
b) nem tartalmazza a mellékleteket,
c) határidőn túl érkezett vagy
d) olyan egyéb hiányossága van, amely hiánypótlással nem pótolható.
Ezen pályázatokat a kiíró kizárja az eljárásból, érdemben nem bírálja el.
4.7. Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvé- 
nyességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) 
írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez.
5. Az ösztöndíj mértéke:
Nettó 300.000 Ft, mely egy összegben a pályázati nyertességet követő 30 
napon belül kerül kifizetésre a nyertes részére
6. Az ösztöndíjas keretszám: 1 fő
7. Az ösztöndíj pályázat elbírálása
7.1. A benyújtott pályázatokat – az e célra létrehozott bíráló bizottság 
javaslata alapján – a Képviselő-testület bírálja el. A kiíró fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A 
nem díjazott pályázatokat pályaműveket kiíró visszaküldi a pályázónak.
7.2. A pályázat eredményhirdetésére az október 23-i önkormányzati 
megemlékezésen ünnepélyes keretek között kerül sor.
7.3. A pályázat nyertesével Nagykovácsi Önkormányzata megállapodást 
köt a döntést követő 15 napon belül.
8. Egyéb feltételek
8.1. Amennyiben az ösztöndíjas nem teljesíti a Rendeletben, 
megállapodásban foglalt feltételeket, akkor a kiíró jogosult az ösztöndíj 
részét vagy egészét visszakövetelni.
8.2. A pályázatról felvilágosítás kérhető a titkarsag@nagykovacsi.hu 
e-mail címen vagy a 06-26/389-127 számon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjára

a Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról szóló  
14/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján.

Idén Nagykovácsi Művészeti Díjban  
részesült három nyolcadik osztályos Diák.
A NAMI Rézpatkó Néptáncegyüttes Tagjai  

Tinkó Viktória, Toma Zsolt és Papp Levente.
Hosszú évek óta színesítik az iskolai műsorokat,  

a Település rendezvényeit,  
illetve számtalan helyre meghívást kapnak  

fellépésre.
További sikereket kívánunk Nektek!

Köszönet a felkészítő tanároknak  
Czene Zsuzsának és Kiss Zsoltnak!
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Önkormányzati hírek – Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére keres munkatársat

Polgármesteri Hivatalunk Műszaki Osztályára keressük új 
munkatársunkat Műszaki Ügyintéző munkakörbe, aki a te- 
lepülésen zajló beruházásokkal kapcsolatos feladatokat intézi, 
valamint a NATÜ-vel karöltve településüzemeltetési felada-
tokat lát el.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kos-
suth Lajos utca 61.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Telepü- 
lésüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok

További információk a pályázatról a https://nagykovacsi.hu/ 
honlapon szerezhet.

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
Településmérnök 

munkakör betöltésére keres munkatársat

Polgármesteri Hivatalunk Műszaki Osztályára keressük új 
munkatársunkat Településmérnök munkakörbe, a településen 
zajló Településüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátására.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kos-
suth Lajos utca 61.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Telepü- 
lésüzemeltetéssel és beruházásokkal kapcsolatos feladatok

További információk a pályázatról a https://nagykovacsi.hu/ 
honlapon szerezhet.

NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT  
ÓVODAI ALAPÍTVÁNY

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

Közhasznúsági jelentés 
2021.

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány a Pest Megyei 
Bíróság 1.Pk.A. 62450/1992/13. számú végzése alapján közhasznú 
szervezetnek minősül, köztartozása nincs.
Az alapítvány köszönetet mond Nagykovácsi Önkormányzatának 
és azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, akik a 2021. 
évben adományaikkal és SzJA 1%-os felajánlással, munkájukkal tá-
mogatták az alapítvány céljainak megvalósulását. 

2021-ben kapott pénzbeli támogatások: 2.456 eFt
Magánszemélyektől:    374 eFt
Vállalkozásoktól.    964 eFt
SZJA 1%-ból:    599 eFt
Önkormányzattól:    519 eFt

Alapítványnak személyi ráfordítása nem volt, a kuratóriumi tagok 
semmilyen formában nem részesültek juttatásban, vagy költségté-
rítésben.
Az alapítvány a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekeinek 
291 gyermek, köztük 7 fő Sajátos nevelési igényű (SNI) értelmi 
fejlődésének elősegítése érdekében, a 2021-ben is fennálló CO- 
VID-19 világjárvány miatt, elsősorban nevelési-oktatási tevékeny-
ségek tárgyi eszközrendszerének javításával segítette az alapító 
okiratban megfogalmazott célok megvalósulását. 
Az alapítvány támogatásával 2021-ben minden Kispatak óvodai 
csoport számára légtisztitó berendezések kerültek beszerzésre. A 
pedagógusi munka elismerésére hozzájárulást adott. Támogattuk a 
Száva utcai óvodaépület udvarának füvesítését, és több helyszínen a 
szabad téri eszközök fejlesztést. Az intézmény tárgyi eszköztárának 
további fejlesztésére is anyagi forrást biztosítottunk, a sikeres és 
színvonalas óvodai nevelés megvalósítása érdekében. Továbbá egy 
virtuális bemutatkozó anyag elkészítését finanszíroztuk.

Nagykovácsi, 2022. május 16.

Ledács Kiss Miklós sk.
Kuratórium elnöke

NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT  
ÓVODAI ALAPÍTVÁNY

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

Adószám: 18660331-1-13
Tisztelt Szülők, 

Támogatók, Érdeklődők, Vállalkozások, Vállalatok!

2021-ben a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítványa az 
Önök nagylelkű adományai, és az SzJA 1%-os felajánlásoknak 
köszönhetően tudta támogatni közösségünk óvodásait. Kiemelt fi-
gyelmet fordítva az egészséget nem veszélyeztető jelenléti tevékeny-
ség támogatásának érdekében finanszírozott tárgyi eszközrendszer 
beszerzésével, és az elmaradt közösségi programok kiváltó csopor-
tos foglalkozások eszközigényének támogatásával. 
Az alapítvány célja, hogy támogassa, a minőségi óvodai nevelő 
munka, és a gyakorlatban alkalmazott élmény pedagógia meg-
valósulásának lehetőségét.
A minőségi, színes, változatos foglalkozások, programok, úgy tudnak 
megvalósulni, ha Önök ebben segítséget tudnak nyújtani. 
Kérjük, támogassa, alapítványunkat a számlaszámunkra befize-
tett adománnyal!
Tájékoztatjuk a támogatni szándékozó vállalkozásokat, hogy a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
alapján a közhasznú szervezet, részére nyújtott támogatás esetén 
kedvezmény (adókedvezmény, jövedelemcsökkentés, adóalap-csök-
kentés) érvényesíthető. Támogatás esetén, annak mértékéről igazo-
lást adunk ki, a kedvezmény érvényesítéséhez.

Támogatáshoz Számlaszámunk:
65700086-10116618

Köszönjük a támogatást! 
Gyermekek mosolyáért!

Üdvözlettel:
Ledács Kiss Miklós
Kuratórium elnöke



2015. március4

Önkormányzati hírek – Civil

2022. június8

Józsi bácsi – fiával együtt – nagy szeretettel várt minket és izgatottan kísért 
be a szobába, ahol az asztalon felsorakoztatva várakoztak a munkássága 
során kapott kitüntetések, elismerések és oklevelek.
Józsi bácsi feleségével – aki sajnos már nem él – 2011-ben költözött 
Nagykovácsiba, jelenleg fiával Józseffel lakik együtt. Polgármester 
asszony kérdésére, hogy mi a hosszú élet titka, Ő azt válaszolta, hogy a 
sok munka, a munka iránti szeretet és alázat. A vidámságot ugyan nem 
említette, de minden szavát átjárja a humor, sokat mosolyog, nevet mind 
a mai napig. Talán ez is a titok része lehet. 
Józsi bácsi 1956 áprilisában okleveles földmérőmérnök diplomát szerzett. 
1960-tól 1978-ig Komlón, egy nagyüzem bányamérési-térképezési 
munkálatait irányította. 1978-tól a Mecseki Szénbányák bányamérési 
osztályán volt osztályvezető helyettes, majd 1986-tól osztályvezető 
főmérnök lett egészen 1992-ig, a nyugdíjba vonulásáig. Még, 
nyugdíjasként is részt vett a pécsi világörökségi feltárások munkálataiban. 
Kitüntetései, amikre nagyon büszke:
Bányászat kiváló dolgozója (miniszteri) 1970
Bányász szolgálati Érdemérem bronz fokozat (miniszter tanácsi) 1975
Bányász szolgálati Érdemérem ezüstfokozat (miniszter tanácsi) 1985
Kiváló munkáért (miniszter tanácsi) 1987
Bányász szolgálati Érdemérem aranyfokozat (miniszteri) 1990  
Sóltz Vilmos Emlékérem 2001
Józsi bácsi boldogan mesélt 3 unokájáról és dédunokájáról is, illetve 
három lánytestvéréről, akikkel szoros kapcsolatot ápol és együtt ülik meg 
a családi ünnepeket.

Józsi bácsi a nyugdíjas klubnak is oszlopos tagja volt, amíg egészségi 
állapota megengedte.
Elköszönéskor egy írásos összefoglalót is kaptunk Józsi bácsitól az 
életútjáról, melyet az alábbi szép gondolattal zárt:
Ha majd a végső műszak odalent lejár, bányász szívvel kopognak a 
menny kapuján. Szent Péter kaput tárva nyújtja két kezét.
„Bányász Testvér, Gyere be. Jó szerencsét!” 
Jó egészséget és további vidám, boldog éveket kívánunk!

Szépkorú köszöntése

Egy szép májusi napon Kiszelné Mohos Katalin, polgármester ismét 
szépkorú Nagykovácsi lakost köszöntött, Németh Józsefet, 90. 
születésnapján.

Grubitsné Szabó Beáta
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1946. május 2. 3. 4. szomorú napok Nagykovácsi történelmében. Közel  
2200 kovácsit űztek el szülőföldjükről. Bűnük annyi volt, hogy 
évszázadokon keresztül megtartották nyelvüket, kultúrájukat, hitüket. 
Ez alkalommal hazalátogatott Mandl Péter Németországból, aki 98 éve- 
sen, 1000 km utazást vállalva jött haza, hogy együtt emlékezzen 
velünk.
Péter bácsi, akit a kitelepítés 50. évfordulóján Nagykovácsi díszpolgárává 
választotta szülőfaluja, hazajött... 
A megállíthatatlanul rohanó évek nyomán lassan hiányozni fognak az 
elűzöttek közül azok a hazatérők, akik e tájra úgy gondolnak majd, mint 
ahogy azt Radnóti Miklós versében örökül hagyta ránk:
„nem tudhatom, hogy másnak e tájék mint jelent, nekem szülőhazám itt e 
lángoktól ölelt kis ország... messze ringó gyermekkorom világa”
Péter bácsi gyerekkora, a háború előtti boldog békeidőkben töltött 
fiatalsága szép évei emlékeinek őrzője, szülőfaluja Nagykovácsi. 
Itthon van, s ha még lábához térdepel egy-egy bokor, nevét és virágát 
is tudja, emlékeket hordoznak a környező erdők, a hajdan volt füttyös 
gyümölcsösök, a szőlők, és a sírok is.
Édesanyját születésekor elvesztette, gyermekkorától kezdve életét 
kemény munka, helytállás töltötte ki. Nagykovácsitól, családjától a 
háború korán elszakította, besorozták, a frontra került, s a háború végén 
hadifogolyként értesült csak az itthon történtekről. A vöröskereszt 
segítségével találta meg újra a családját Németországban.
Élettörténete lehetne egy a 2200 elűzött kovácsi sorsa közül. Újrakezdés, 
nyomor, kiszolgáltatottság, egy háború sújtotta, romokban heverő 
országban, ahol hiába volt a befogadókkal a nyelvük gyökere azonos, 
a sváb nyelvjárás nehézséget okozott. Az itthonról elűzötteket az új 
hazában nehezen fogadták be. Sokan váltak kiközösítetté.
Péter bácsi élete mégsem mondható egynek a sok közül. A napi élet 
gondjain túl, volt ereje a nagycsaláddal, a száműzött kovácsiakkal való 
törődésre is. 
Az elűzetés parancsát végrehajtó hóhéroknak arra is volt figyelmük, 
hogy a nagykovácsiak összetartó közösségét, – amelynek hitbéli bástyája 
a híveivel együtt elűzött Greszl Ferenc plébános volt – szétszórják 
Németország területén, Baden-Würtenberg, és a Bajor tartományban, 
Heidelberg és München környéki településeken.
Greszl plébános mellett Péter bácsi volt az egyik motor, aki sokat tett 
azért, hogy ez a közösség ne szakadjon szét. Amint lehetővé tették a 
körülmények, rendszeressé váltak Németországban a kovácsiak találkozói. 
S amint a politikai hatalom engedte, jöttek, ... hazajöttek.
De nemcsak jöttek – bár mindenüket elvették itthon – hoztak, adtak.
Erejükhöz mérten sok pénzt gyűjtöttek a hősi emlékmű kerítésére, a Mária 
szoborra, a templomra...
A múlt emlékein, s néhány itthon maradt hozzátartozón kívül a 
szülőföldhöz való rendkívüli kötődés lehetett a hajtóerő, ...na és 
személyében Péter bácsi. 

Érdemes azon elgondolkodnunk, mekkora erkölcsi tartás jelenik meg 
ezekben a cselekedetekben. Elűzés, több generáció keserves munkája 
javaitól való megfosztás után, gyűlölet nélkül visszajönni, és adni.
Tanítás lehet számunkra az értékrendjük is. A teljes kifosztottság utáni 
újrakezdés számtalan gondja között is helyet kapott nehéz életükben az 
adakozás. Egyéni érdekeket előzött meg, mert fontosak voltak számukra 
az elveszített, elhagyott, épített értékeik.  
Péter bácsival az elmúlt időkben telefonon beszélve, kevés alkalom volt, 
hogy meg ne kérdezte volna: ... és mi van a templommal? 
Nem mondta, de biztos vagyok abban, megfordult a gondolataiban, 
amikor elhatározta, hogy most útnak indul haza, – feltétlenül meg kell 
néznie, – milyen is az az új burkolat, az új padok??
Nem szégyen kimondani, miközben csodáljuk, kicsit irigyeljük is életerejét, 
életszeretetét. Történeteit hallgatva hamar rájövünk, hogy életfilozófiája 
része a humor, emberi kapcsolatai elfogadásra, megértésre épültek a 
vérzivataros időkben is.
Hiába a fohász, Nie wieder!
A történelem ismétli önmagát. Más korszakban, másképp, de a szenve- 
dők, a képek szinte ugyanazok. Emberek, nők, gyerekek, öregek, fiatalok, 
kis csomagokkal földönfutóvá válnak. Csak a vagonok látványa hiányzik 
a képekről.    
Egy másik évszázad, ... de ma is mit tehet a hatalmasoknak kiszolgáltatott 
ember?
Mit tehettek a XX. század 
történelmi kálváriáját 
megjártak, az elűzött 
nagykovácsiak? 
Pillérekbe kapaszkodtak: 
–  hitükbe, amely 

életüket átitatta, 
–  erkölcsükbe, amely 

életüket vezette,
–  összetartó közössé- 

gükbe, amely életük 
elengedhetetlen része 
volt.

Hajtsunk fejet a már 
eltávozottak előtt, tisz- 
telegjünk az élők előtt.  
Vigyázzunk öröksé- 
günkre. 
Köszönetet mondunk 
érte amelyet most 
Neked adunk át Péter 
bácsi. 
Köszönet azért is, hogy 
ma köztünk vagy!

Nagykovácsi német ajkú lakossága elűzetésének  
76. évfordulójára emlékeztünk május 8.-án
Dr. Klein Ferenc, Nagykovácsi Német Nemzetiségi önkormányzat, elnök
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Az utóbbi hetekben a szokásosnál is nagyobb sürgés-forgás, készülődés 
volt a NAMI háza táján. Rohanás egyik próbáról a másikra (majd a 
próbák összehangolása), díszletek szállítása, összeállítása, egyeztetés 
Dés Lászlóval, a konferansziéval, külsős zenészekkel, meghívott 
vendégeinkkel, a képzőművész tanszak csodás műveinek kiállítása, a 
videók megszerkesztése, egyeztetés a világosítóval, a segítők eligazítása, 
századszori átnézése a műsorfüzetnek (és még így is van benn apró hiba), 
ügyelni arra, hogy a torta időben a helyszínre kerüljön, de hol tároljuk a 
jégkrémet...?
Sorolhatnám még hosszasan, hogy mi előzte meg a várva-várt NAMI 
25+2 Jubileumi Gálát. Nem folytatom a sort, hiszen végre megtörtént a 
legfontosabb, „Újra együtt” lehettünk a nagy színpadon, amire évek óta 
vágytunk.
Ám a gálák sorának nincs még vége! Következett a NAMI Ez+Az 
társulatának három kiváló előadása, és ami még hátra van, a NAMI 
Rézpatkó Gála. A néptáncosok fergeteges bemutatója vár ránk június 
4-én 11 órakor az Amerika Iskola színháztermében. Köszönjük minden 
kollégának, növendékeinknek, szülőknek, támogatóinknak a közös 
élményt, a színvonalas előadásokat. 
Most pedig lássuk, hogy élték meg a tanárok, gyerekek ezeket a napokat, 
milyen visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, a közönségtől. 

Kedves zeneszerető Barátaim!
Nagyon örültem a felkérésnek, nagyon lelkes voltam és nagyon hízelgett 
nekem, hogy az én dalomat adjátok elő. Örülök, hogy megismertelek 
Benneteket és a próbán foglalkozhattunk kicsit a dallal. Ehhez a nagy 
naphoz nagyon sok sikert kívánok Mindenkinek!

Dés László, zeneszerző

Annyira jó volt ÚJRA EGYÜTT!
Fontos, hogy Nagykovácsi mindenkori polgármestere a gálákon való 
megjelenésével is deklarálja az intézményben folyó művészeti munka 
jelentőségét, és ezt ne feledje akkor sem, amikor a költségvetésről vagy 
a civil alapról kell dönteni. 
A csillogó szemű gyerekek és a nem kevésbé csillogó szemű pedagó- 
gusok ismét bizonyították, hogy mindannyian érdemesek a támogatásra, 
mert csodát művelnek nap mint nap. Csodapirulák nélkül! Kemény 
munkával, szorgalommal és kitartással. 
Gratulálok a NAMI valamennyi tanulójának és pedagógusának, valamint 
az őket segítő szülőknek. Köszönjük a szép élményt! 
Számíthatnak rám a jövőben is. 

Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Immáron 27 éve vagyok nemcsak tanúja, hanem alapítóként és aktív 
közreműködőként formálója is a NAMI életének. Azt hiszem az idei gálánk 
volt talán a legjobban sikerült az összes közül.
Sokszor lehettünk tanúi, hogy az akadályok, a tehetetlenség előbb-
utóbb eltántorítják az embert céljaitól, megfakul a motiváció, feladja a 
küzdelmet. De gyakran történik ennek az ellenkezője is. A nehézségek 
megacélozzák a lelket, és habár gúzsba van kötve, a mélyben várja a 
pillanatot, hogy felszínre törhessen, hogy megmutatkozhasson. Valahogy 
így született gálaműsorunk is. Az elmúlt két év minden gyötrelme, 
munkája, a bezártság, az online órák, az akadozó számítógépek, az 
elmaradt koncertek, vizsgák, mind benne voltak a produkciókban. 

Mindenki, a tanárok és a gyerekek is be akarták bizonyítani, hogy nem telt 
el hiábavalóan ez a két év, hogy dolgoztunk, tanultunk, előbbre jutottunk, 
és most itt vagyunk, hogy ezt megmutassuk nektek. És ez meglátszott 
minden műsorszámon, a bensőségesebb kamara és szólószámokon 
kívül, a katartikus fináléig, mindet áthatotta az öröm és lelkesedés, ami 
maximális koncentrációval párosult. Voltak vendégeink más művészeti 
iskolákból, akik teljesen le voltak nyűgözve az előadástól.
Én mást nem is kívánok, csak hogy maradjon meg nekünk a „Grund”, 
becsüljék meg tanárainkat, legyenek meg a feltételek, ne kelljen 
harcolnunk, hogy továbbra is ezen a szinten dolgozhassunk.

Lorenz Dávid alapító

Mindannyian lelkesen vetettük bele magunkat a gála megszervezésébe, 
a műsorszámok megalkotásába, hiszen két éve nem volt módunk arra, 
hogy így ünnepeljük meg a NAMI fennállásának újabb, ráadásul jubileumi 
évfordulóját.
Úgy vélem, ez volt minden idők egyik, ha nem a legszínvonalasabb 
összművészeti NAMI gálája, pedig ezelőtt sem helyeztük alacsonyra a 
lécet.
A közönség örömét, a közösséget egyesítő sikert átélve azt hiszem, 
nem csak én érzem úgy, hogy megérte a sok plusz munka, a próbákba, 
a szervezésbe fektetett mérhetetlen energia, ami messze túlmutat 
azon, ami egy átlag művészeti iskola feladata. Hiszen e nélkül, a NAMI 
összművészeti gála nem lehetne Nagykovácsi egyik legrangosabb és 
legtöbb embert elérő, megmozgató kulturális eseménye.

Hórvölgyi Péter, igazgatóhelyettes, gitár tanár

Ha pár szóban kellene összefoglalnom a benyomásaim a gáláról, akkor 
a felemelő, megható, bensőséges, színvonalas és profi jutnak először 
eszembe. A legerősebb érzés, amit ott éreztem, és azóta is érzek, ha a 
gálára gondolok, az a hála. Hálás vagyok a szervezőnek és a résztvevőknek, 
legyen bár növendék vagy tanár, hogy megajándékoztak bennünket, 
Nagykovácsi lakóit ezzel a kitűnő hangulatú eseménnyel! Jó volt látni, 
milyen sokan eljöttek. Érezhető volt, amikor megérkeztünk, hogy mind 
a résztvevők, mind a közönség nagy várakozással tekint erre a jubileumi 
eseményre, melyre csak két év késéssel kerülhetett sor. Megérte várni, a 
közel kétórás műsor végén nem maradt bennünk hiányérzet, csak mosoly 
az arcunkon és meghatottság a szívünkben. Elképzelni is nehéz, mennyi 
munka, gyakorlás odafigyelés, előrelátás és szervezés volt szükséges 
ahhoz, hogy ez a műsor ilyen színvonalon állhasson színpadra. Rendkívül 
változatos, élvezetesen és fordulatosan koreografált műsort láthattunk. 
Érezhető volt, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, jelenlegi és volt 
diákokon és oktatókon át, egészen a konferanszéig mind-mind a szívükön 
viselték, hogy méltó legyen ez a gála a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti 
Iskola alapításának 25 éves évfordulójához. Amint az eddigiekből talán 
kitűnik, sikerült. Gratulálok, gratulálunk! Boldog évfordulót NAMI! Nagyon 
szépen köszönjük, és várjuk a folytatást!

Petheő Gábor

Fiaink a zárószámban, a Grund című dal előadásában vettek részt gitárral 
és a kórus tagjaként. A gyerekek nagyon sokat készültek a produkcióra, 
de már a próbák is élvezetesek voltak számukra, különösen az, amelyiken 
Dés László meglátogatta a zeneiskolásokat. „Az volt az első olyan próba, 
ahol mindenki részt vett, és nagyon jó volt a hangulata". A gálán a közös 
dalon kívül nagyon tetszett nekik az „akasztják a hóhért" – műsorszám, 
amelyet a zeneiskola oktatói, köztük saját tanáraik, adtak elő.
Szülőként nehéz kiemelni egyetlen emlékezetes produkciót, hiszen a 
korábbi gálák megszokott színvonala jellemezte ezt az eseményt is. A 
zene élvezete és a profizmus érződött minden egyes előadáson, amelyek 
amatőröknek és műértőknek egyaránt hatalmas élményt jelentettek. 

NAMI gála
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A csodapatika
Az idei tanév végén, három év kényszerpihenő után végre újra közönség 
elé állhatott a NAMI EZ+AZ társulata. Lázár Ervin: A csodapatika című 
meséjét gondoltam tovább és bővítettem egész estés darabbá. Azonban 
nagy kérdés volt, hogy a járványhelyzet miatt szinte kizárólag kezdőkből 
álló színjátszó csoport tagjai vajon képesek-e egy ilyen hosszú és nagy 
összpontosítást igénylő munkára. Vajon tudnak-e teremteni egy olyan 
világot a színpadon, amelynek aztán a közönség is részesévé válhat? 
Aki színjátszást tanul, nem csupán szövegeket és mozgást tanul, hanem 
magát az életet. A „világot jelentő deszkák” valóban az egész világot 
jelentik a játszók és – jó esetben – a közönség számára is. Egy világot, 
melyet magunk teremtünk, s olyanná lesz, amilyenek külön-külön és 
együtt vagyunk. Ehhez a teremtéshez tudatosság kell önmagunkról, belső 
és külső világunkról. Gondolkozás, megtapasztalás és rengeteg gyakorlás 
szükséges ahhoz, hogy a tudatosság útján haladjon valaki, s hogy erre 8 
és 13 év közötti gyerekek képesek-e, nagy kérdés volt. 
De ez a kis csapat bebizonyította, hogy az ember sokkal több mindenre 
képes, mint hinnénk. Ha lelkesek vagyunk és összefogunk, kitartó 
munkával és gyakorlással bármit elérhetünk nemcsak a színpadon, hanem 
az életben is. Csodapatikák és csodapirulák ugyan nincsenek, de csodák 
vannak! És ha észrevesszük ezeket a hétköznapi csodákat, akkor egyből 
magunk is részesévé válunk azoknak. Ahogyan A csodapatika előadásain 
ezt a társulat és a közönség is megtapasztalhatta.
Az EZ+AZ társulat a következő tanévben is szeretettel vár mindenkit, aki 
szeretné megismerni a színjátszás csodálatos teremtő erejét.

Monszport Kriszta az EZ+AZ társulat vezetője

A színjáték tanszak különösen nehéz helyzetbe került a COVID alatt.
Amíg egy hangszeres tanár, ha gyötrődve is, de meg tudta tartani online 
az órákat, ez ezen a tanszakon a rendelkezésre álló technikai eszközökkel 
gyakorlatilag kivihetetlen. Emiatt nagyon nagy volt a lemorzsolódás, 
úgyhogy Monszport Krisztának újra kellett építeni a tanszakot, ami 
általában több évet vesz igénybe. Ehhez képest kiváló, szórakoztató, 
de egyben elgondolkoztató produkciót sikerült színre vinnie. Nagyon 
élveztem, és ezzel nem voltam egyedül.

Lorenz Dávid, alapító.

Fantasztikus, igazi színházi élményben volt részünk! A NAMI EZ+AZ 
Társulatának teljesítményét az előadásokon, a profi színészek is 
megirigyelhették volna! Mindhárom bemutatót ugyanolyan lelkesedéssel 
és izgatottan vártuk, és mindhárom alkalommal felejthetetlen 
élményben volt részünk. Mindenkinek köszönet, akinek része volt a darab 

létrejöttében! Büszkék vagyunk a lányunkra, és tiszta szívből gratulálunk 
Monszport Krisztának és az EZ+AZ Társulatnak ehhez a csodálatos és 
színvonalas előadáshoz!

Csengeri Tímea 

Ismét kitavaszodott és ez nem csak a természetre igaz, hanem a 
körülöttünk lévő szűk környezetre is. A járvány helyzet miatt sajnos 
a kulturális események is elmaradtak, így a Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskola dráma tagozatos diákjai sem tudták az utóbbi két évben 
előadni megtanult darabjaikat, pedig a korábbi évek produkciói mindig 
nagy sikert arattak.
De ez az év szerencsére ebben is más volt! És kedves olvasók, szülők, 
nyugodt szívvel jelenthetem, hogy a dráma szakkörösöknél is 
kitavaszodott, hisz szinte teljesen új gárdával egy csodálatosan nagyszerű 
előadást mutattak be, köszönhetőn a gyermekek lelkesedésének, 
kitartásának, elszántságának és nem utolsó sorban tanárjuk, Monszport 
Krisztina profizmusának és odaadásának.
„Az év elején nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jól meg tudjuk csinálni 
ezt a darabot, hiszen kezdők vagyunk. Kezdő csapat még nem adott 
elő darabot, főleg nem Covid idején, ami nagyban megnehezítette a 
próbáinkat. Egyöntetűen választottuk a játékos órák helyett a kemény 
munkával járó felkészülést és meggyőztük Kriszta nénit, hogy az általa 
megírt és ránk szabott színdarabot minden tudásunkat beleadva 
színpadra visszük! Az előadás életem egyik legnagyszerűbb élménye lett!”

Aczél Dorina

Biztos vagyok benne, hogy minden jelenlévő gyermek és fiatal, aki 
még nem a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, komolyan 
elgondolkozott rajta, melyik tanszakot is válassza, hogy mihamarabb 
színpadra kerülhessen a következő gálák egyikén.

Karlócai Orsolya

Nagyon színvonalas előadás volt. Örülök, hogy a részese lehettem 
és a próbákon részt vehettem. A próbák vidáman teltek. Mindenki 
meglepődött, amikor Dés László is bejött a próbára. Szuper élmény volt.

Petheő Sári

8 éve tanulok csellózni Zsuzsa néninél a Nagykovácsi zeneiskolában 
(Lorenzné Farkas Zsuzsa). Az iskola koncertjén, habár szóló darabot nem 
játszottam, boldoggá tett, hogy a tanárommal és a zenekarral együtt 

csellózhattam. Számomra az éneklés is fontos, ezért nagyon örültem, 
amikor egy szóló lehetőséget kaptam. A felkészülés alatt új barátokra 
tehettem szert, és megtapasztalhattuk a felnőttekkel való együtt 
zenélést. Szerintem ez az egyik legfontosabb, legmeghatározóbb élmény 
a zenetanulásban. Kozák Lili

Szerintem nagyon jól sikerült a gála. Szuper volt az összes műsor. Azt 
láttam, hogy a „Mi vagyunk a Grund" nagyon nagy sikert aratott és Dés 
László mondatai is nagy hatással voltak a nézők számára. Az is tetszett, 
hogy nem csak a diákok, hanem a NAMI tanárai is játszottak. Nekem 
nagyon tetszett a Bolero, mert különleges volt az, hogy egy ember több 
hangszeren is játszott.

Szikora Dalma (9 év)
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• Iskolánk idén is részt vett a 2022. április 25-29-
ig megtartott Fenntarthatósági témahéten. 
Több osztály foglalkozott a szervezők által 
feldolgozott anyagokkal. Óratervekkel, 
kisfilmekkel, projektlehetőségekkel segítettek 
minket a munkában. 
Az egyik legérdekesebb órát, a MOBIL-
ÉLET címmel több osztály is feldolgozta. A 
mobiltelefon vagy újkori nevén okostelefon 
mindennapjaink részét képezi. Különös társunk, 
gyakran lecseréljük, sokszor a divat változása 
vagy a technika gyors fejlődése miatt, viszont 
ezzel ártunk környezetünknek. Egy átlagos 
okostelefont 2 évig használunk. Ezért a rövid 
élettartamért a gyártók, de mi, felhasználók is 
felelősek vagyunk. A tudatos eszközhasználat, 
az újrahasznosítás lehetőségei mind fontosak 
a jövőre nézve. A gyerekek ezekről kaptak 
használható információkat a foglalkozások 
alkalmával.
• Május 9-18-ig az aula folyosóján vendégül 
láttuk az Egy Nemzeti Park születése című 

mobilkiállítást, mely elgondolkodtató mó- 
don kísérte végig a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park születését. 3 db, kétoldalas látványos 
roll-up mutatta be a terület élővilágát és a 
védendő értékeit, az itt élő állatok és emberek 
szemszögéből. A kiállítási anyaghoz matricás 
feladatlap is tartozott, melynek megfejtéseit 
eljuttattuk a szervezőknek. A rejtvényt összesen 
199 diákunk oldotta meg. 

• Május 10. A Madarak és fák napjáról és a 
szünet miatt később megtartott Föld napjáról 
is megemlékeztünk. Rajzokkal, sétákkal, 
állatbemutatókkal, olvasmányokkal, videók, 
kisfilmek megtekintésével szélesíthették 
látókörüket gyer- 
mekeink. 
Élménydús hó- 
napot zártunk 
és bízunk ab- 
ban, hogy tanít- 
ványaink is sok,  
fontos infor- 
mációval gaz- 
dagodtak ez idő 
alatt.

„A szemléletvál- 
tásra a gyerme- 
kek a legfogéko- 
nyabbak, épp  
ezért fontos, hogy már iskolás korban 
megismerjék a téma jelentőségét és tudatában 
legyenek személyes érintettségüknek, hiszen 
kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld 
védelméért.”

Ökohírek
Erdőszegi Klára

Az egykori fogadóudvaron történő gyülekező 
után csoportos tárlatvezetésen jártunk a 
múzeum képzett szakemberei kíséretében. 
Az udvarról hosszú lépcsősor vezetett a 
palotakápolna romjaihoz. A palota legszebb 
része mégis az árkádos reneszánsz díszudvar 
volt, közepén a híres Herkules-kúttal. A 
függőkertként kialakított teraszról pedig szép 
kilátás nyílt a Palotakertre.
A Királyi Palota nagytermében betekintést 
nyertünk a régészek és restaurátorok 

munkájába egy rövid filmvetítés során. 
Ezután a Burkus füvesasszony és Mátyás király 
című vásári komédia nyújtott nekünk remek 
szórakozást.
A látogatásunk fénypontja azonban a Salamon 
toronyban bemutatott lovagi torna volt, ahol 
íjazás, nyilazás, sólyomröptetés kápráztatott el 
minket.
Itt igazán körbevesz mindenkit az aranykor. 
A történelem iránt fogékonyabbak számára 
a palota bebarangolása már önmagában is  

számos élményt kínál, de igénybe véve a 
tárlatvezetést, akár egy tartalmas napot 
is könnyedén el lehet tölteni a közel 700 
esztendős épületegyüttes falai között.

Visegrádon jártunk
Széllné Menydörgős Melinda 4.c osztályfőnöke 

A Lázár Ervin Program szervezésében a negyedik évfolyam tanulói és tanítói Visegrádra 
látogattak május 12-én. Részt vettünk egy múzeumpedagógiai programon, a Mátyás Király 
Múzeumban, mely a Királyi palota épületeiben kapott otthont.
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Május 3-4-5-én 113 dalos pacsirta ejtette 
ámulatba szóló énekével iskolás társait és 
a zsűrit. Sok gyöngyszemet hallhattunk a 
magyarság néprajzi tájegységeiről, Vikár Béla, 
Bartók Béla, Kodály Zoltán gyűjtéseiből. 
Mindenki egy-egy kottás könyvjelzőt és sok 
kedves emléket vihetett magával a három 
délutánról.
Most következzen a legszebben dalolók név- 
sora. Ők arany oklevélben és könyvjutalomban 
részesültek.

Kiemelt Arany minősítést kapott:
Katona Léna 1.b
Bogyay Borbála 2.a
Gulyás Fanni 3.b
Valentin Gergely 4.b
Bajári Bíborka 4.c
Schmidtmayer Flóra 5.b
Simon Kaba 5.c
Bennó Sára 6.a

Arany minősítést ért el:
Csoknyai Balázs 1.a
Borosnyai Luca 1.b
Győrffy Kende 1.b
Epacher Emma 1.d
Gonda László 1.d
Herter Anna 1.d
Toldi-Séder Dorottya 1.d
Tafferner Míra 2.a
Prisznyák Róza 2.a
Palai Patrik 2.a
Batizi Anna Sára 2.b
Rokaj Zalán 2.b

Toldy-Schedel Zsófia 2.b
Ujabb Botond 2.b
Bíró-Nagy Márton 2.c
Csizmadia Borbála 2.c
Lovas Luca 2.c
Juhász Levente 2.c
Balogh Zsuzsi 2.d
Csombordi Róza 2.d
Lukácsházi Buda 3.a
Schaffer Marcell 3.c
Győrffy Zalán 4.b
Angeli Míra 4.b
Borsodi Emese 4.b
Láng Erzsébet 4.b
Tallián Kamilla 4.b
Czégény Márta 5.b
Budai Dóra 5.c
Herczeg Zsófia 5.c
Szabó Erzsébet 6.a
Palai Panna 6.a
Sándor Emese 6.a

Szeretettel gratulálunk mindenkinek!

Újra szállt a dal!
Tábi Gyöngyike ének-zenetanár

Három év után végre ismét meg- 
rendezhettük iskolánk népdaléneklési 
versenyét! Nagy örömmel készültek 
tanulóink és pedagógus segítőik. Az éne- 
kek a 140 éve született Kodály Zoltán 
tiszteletére szóltak.

Közhasznúsági jelentés 
2021.

NagykovacsiAlapitvany.hu
A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak akik a 2021. évben adományaikkal és SzJA 1%-os 
felajánlással, munkájukkal támogatták az alapítvány céljainak megvalósulását. 
Külön köszönjük Nagykovácsi Önkormányzatának a Tájolóban biztosított tájékoztatási felületet.
2021-ben kapott pénzbeli támogatások: 2.192 eFt

Magánszemélyektől:	 		1.138	eFt
Egyesülettől,	alapítványtól:	 120	eFt
SZJA	1%-ból:	 934	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:	656	gyermek	-	köztük	74	fő	beilleszkedési,	tanulási,	magatartási	nehézséggel	küzdő	
(BTMN),	3	fő	hátrányos	helyzetű,	10	fő	Sajátos	nevelési	igényű	(SNI).	A	gyermekek	környezetének	fejlesztésével,	és	a	rászoruló	gyermekek	anyagi	segítésével	
teljesítette az alapító okiratban megfogalmazott célokat.
Főbb megvalósult támogatásaink:
•			Az	új	konténer	osztályterem	berendezése	-	hogy	otthonos	legyen,	amennyire	lehet:	150.000	Ft
•			Egy	osztályterem	és	a	kémia	tanterem	kifestése	–	A	festéket	a	tankerület	adta,	de	a	kifestésről	nekünk	kellett	gondoskodni:	115.000	Ft
•			Tankönyvek	 ÷	Az	 Iskola	 évről-évre	 kölcsönöz	 tankönyveket	 a	 diákoknak	 bizonyos	 tantárgyakból,	 ezek	 a	 könyvek	 több	 évet	 bírnak.	 Egy-egy	 részét	mindig	
megújítjuk:	310.000	Ft

•			Diákok	támogatása:	27.000	Ft
A	megvalósításban	nagyon	köszönjük	a	szülők	segítségét!
Nagykovácsi, 2022. május 02.

Kneipp Vince sk.
Kuratórium elnöke

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány
2094.	Nagykovácsi,	Séta	utca	8.
Adószám: 18945597-1-13

Nyilvántartó:	Budapest	Környéki	Törvényszék	13-01-0003911

SZÁMLASZÁM: 11702081-21451250
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Első utunk Nádasdladányba vezetett, ahol  
a gyönyörűen felújított, romantikus-Tudor- 
stílusú Nádasdy kastély történetével ismer- 
kedtünk meg. A kastély építése 1873-ban 
kezdődött Nádasdy Lipót vezetése alatt. 
Termeinek berendezését a korszak leghíresebb 
mesteremberei készítették, melyek közül talán 
a legszebbek az ősök csarnoka és a könyvtár.
A Nemzeti Kastélyprogram keretében megújult 
épületet 2021-ben adták át a nagyközönség 
számára. A kastély park nyugalma kiváló 
feltöltődést nyújtott mindenki számára.
Ezt követően Székesfehérvár Óvárosában 
tettünk egy rövid sétát. A Kossuth udvar- 
ra betérve a híres Órajáték megtekintését 
céloztuk meg, mely harangjáték kíséretében 
a magyar történelem legendás alakjait jeleníti 
meg. 
A Városház tér közepén található Országalma 
Székesfehérvár történelmi múltját hivatott 
szimbolizálni, amikor a város a Magyar Királyság 
fővárosa, koronázóvárosa volt.
Felkerestük Kati néni szobrát is, aki az egykori 
fehérvári piac jellegzetes alakja volt. Az a 

mondás járja, hogy aki megdörzsöli Kati néni 
orrát, az szerencsés lesz.
Végül a skanzenként megőrzött Rác utca 
épületei között sétálva ismerkedtünk Rácváros 
hangulatával.
Ebéd után egy kis fagylaltozásra még 
megálltunk a Velencei-tó partján, hogy aztán 
sok-sok élménnyel gazdagodva térjünk vissza 
Nagykovácsiba.
Nem csak a kirándulás, hanem a csodás időjárás 
is ajándék volt számunkra.

Köszönjük a lehetőséget, hogy együtt 
lehettünk, tartalmasan kikapcsolódhattunk, 
hogy aztán újult erővel vessük bele magunkat 
a mindennapokba.

Egy kirándulás képei
Több, mint 5 év után ismét csapatépítő kirándulásra indult a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 
teljes kollektívája. Szabó Éva tagóvoda vezető összefoglalóját olvashatják.

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

„A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!”
(Fecske Csaba: Nagymamámnál részlet)

A Tengelice csoportban az anyák napja 
szeretetben, összebújva telt. Az édesapák 
labirintust és titkos sátrat építettek számunkra 
a teraszon, piknik kosarakat állítottak össze az 
anyukák kedvenc csemegéiből, hogy néhány 
felejthetetlen percet tölthessenek el a számukra 
legkedvesebb emberek.
Szép volt. Elmúlt. Elmúlt és maradt egy űr. 
Egy űr, mert a nagymamákat, akik a szélrózsa 
minden irányába laknak szerte az országban, 
nem köszöntöttük!

Az apukákkal közösen, akik nagy 
szövetségeseink, így év végén kitaláltuk hát, 
hogy hívjuk el őket egy délelőttre, ahol az 
unokákkal közösen gombócot főzhetnek, 
körjátékokat játszhanak, mesélhetnek és 
verselhetnek. A Cinegében régi hagyomány 
ez András napján. A gombócot meg mi is 
szeretjük, úgyhogy kalandra fel!
Lázas készülődésbe kezdtünk, meghívókat 
rajzoltunk, feladtuk a postán. Ezúton is 
köszönjük a dolgozóknak a kedves fogadtatást 
és a bélyeget, mert így a gyerekek maguk 
dobhatták be a piros postaládába a megcímzett 
borítékokat!
Az esemény helyszínéül elkértük a Faluházat, 
amit örömmel bocsátott rendelkezésünkre az 
Öregiskola Közösségi Ház.
Napok óta öreg krumplik, sodrófák, fazekak 
és nyújtódeszkák a játékszereink az oviban, 
minden szülő és gyerek nagyon izgatott és a 
szívében tele szeretettel várja a holnapot...
A holnapot, amikor együtt lehet és együtt ehet 
3 generáció, hiszen a szilvás gombóc...

„Szilvásgombóc, ó-ó-ó-ó,
a felszín édes hó, rajta aranyszínű morzsa.
Szilvásgombóc, ó-ó-ó-ó, megkóstolható.
Benne van a kenyér, benne van a víz,
benne van a tudás, benne van az íz,
benne van az idő, benne van a só,
benne van a válasz, embernek lenni jó.”
(Padlás: Szilvásgombóc dalszöveg részlet)

Gombócoló a nagyikkal,
avagy a nagymamák köszöntése

Karczewicz Dóra óvodapedagógus kü- 
lönleges programot szervezett munka- 
társaival a Tengelice csoport aprajának 
és a nagymamáknak a Faluházban, mert 
gombócból soha nem elég.
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„– Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része!
– Melyik az a rész?
– Amikor Te és Én, Mi leszünk!” (Micimackó)
Néhány évvel ezelőtt hallottam először a 
„szeretetnyelv” kifejezést. Nem sokkal később 
az ebben a témában íródott könyv is a kezembe 
került, és sok sok ismerőssel boncolgattuk 
felvetéseit. Hihetetlennek tűnt, hogy minden 
ember számára a szeretet kifejezéséhez és 
a szeretve vagyok érzés eléréséhez csupán 
öt gesztusra van szüksége. Egy amerikai író 
és párkapcsolati szakértő több évtizedes 
praktizálás után szedte csokorba, majd 
rendezte öt halmazba, hogyan fejezhetjük ki 
szeretetünket a számunkra fontos emberek 
felé. „Szeretettankunk” azonban gyorsan kiürül, 
ezt elkerülve pedig fontos lehet tudni mi tud 

azonnal „gyorstöltésre” kapcsolni! Mindenkinek 
van egy legfeltöltőbb, legmotiválóbb 
szárnyakat adó ezek közül a kifejezésmódok 
közül. Idén úgy terveztük anyák napi játékunkat, 
hogy százszázalékos szeretet töltöttséggel 
búcsúzunk el aznap a Levendulás Édesanyák- 
tól és gyermekeiktől. Ezért a Levendula 
csoportban az anyák napi programon 
óvodásaink a szeretet nyelvein szólaltak 
meg. Az elismerő szavakat versek formájában 
közölték, a testi érintést kellemes érintések, 
simogatások és masszírozó mozdulatok 
kíséretében adták át. Majd a földön heverészés 
következtében szétcsúszott frizurákat és 
rakoncátlan fürtöket fésülgették a picik egy 
apró szívességként. A minőségi idő, amit a 
kávézóban tölthettek együtt valóban kellemes 
időtöltés volt. Magukra hagyva őket mese, 
beszélgetés, sütemény, kávé és tea várta őket. 
Végül az ajándék sem maradt el. Varázslatos 
meghitt érzelmekben gazdag pillanatokat 
élhettek át az édesanyák gyermekeikkel, mely 
reményeink szerint örök és inspiráló emlék 
maradt mindannyiuk szívében. Ha valaki 
szeretné megtudni mi gyermeke legfontosabb 
szeretetnyelve, csak azt a kérdést kell feltennie, 

hogy „Honnan tudod, hogy szeretlek téged?” A 
válasz biztosan beleillik majd valamelyik halmaz 
egyikébe, és ezen információ birtokában a 
legborúsabb napokon is kisüthet a nap.

Anyák napja
Horváth-Meszes Bettina a Levendula 
csoport anyák napi köszöntéséről szedte 
csokorba élményeit.

A tó partjáról egy hegyre másztak fel, amiről 
kiderült, hogy igazából egy működő vulkán! 

A csapat együtt menekült, majd ért közösen 
a célba. A kalandos út alatt a gyerekek voltak 
a szereplők: cicák, kutyák, csigák, békák, 
kaméleonok, mókusok és medvék, közben néha 
átalakultak eszközökké (bicikli, szörfdeszka, 
kötél, autómentő) és az egyes helyszínekké.

Köszönjük a JÓGAKALAND csapatának ezt az 
élvezetes interaktív mesét! 

JÓGA Kaland
Május közepén egy elnyert pályázatnak 
köszönhetően, ballagó nagycsoportosaink 
mesekártyák segítségével izgalmas aka- 
dályversenyen – jóga órán – vehettek 
részt.

Az elmúlt két évben sok helyi kereskedőt, szolgáltatót mutattam be, akik 
már régóta azon dolgoznak, hogy minél szélesebb áruválasztékkal vagy 
szolgáltatási palettával lássák el Nagykovácsi lakosait. Most evezzünk egy 
picit új vizekre és nézzünk körbe a Linum Udvarban, hiszen ott is sok bolt és 
szolgáltatás várja a település lakóit. Bárhova betérünk ott is ismerősökkel 
találkozunk, akik értünk dolgoznak, akik mindig mosolyogva fogadják a 
helyieket. Ebben a hónapban Ruzsa Katalin az ismeretlen ismerősünk, aki 
a helyi Rossmann üzlet munkatársa.
Miért tartod fontosnak, hogy ismerősként köszönthesd a betérő 
vásárlókat?
A vásárlók azt szeretik, ha magas színvonalú kiszolgálást kapnak, 
kedvesen fogadják őket, az eladók segítenek eligazodni a termékek 
között. Számunkra fontos, hogy a vásárlóink elégedettek legyenek az 
üzlet kínálatával, és a kedves kiszolgálással. Az elégedett vásárló a legjobb 
reklám, hiszen szívesen jön vásárolni máskor is. 

Mivel gyermekkorom óta itt élek Nagykovácsiban, így nagyon sok embert 
ismerek. Szívesen váltok egy-két szót a vásárlókkal, mert véleményem 
szerint ez is segíti a pozitív vásárlói élményt. Persze vannak olyan vásárlók, 
akik határozottak, tudják mit-hol keressenek, őket nem zavarjuk. Azonban 
egy frissen megnyitott boltnál még sok a kérdés az árucikkek helyével 
kapcsolatban. 
Hogy érzed – megszerették a helyiek az új bevásárlóközpontot?
Ez a bevásárlóközpont már nagyon szükséges volt a településen. Egyre 
többen laknak itt, és sokan elvárják a széles áruválasztékot, a magas 
színvonalú kiszolgálást, tágas tereket. Ezt itt megtalálják. Egyre több az új 
vevő, szépen lassan mindenki megtalálja a Linum Udvart. A sok különböző 
bolt és szolgáltatás, sok vásárlót idevonz.
Kik dolgoznak még rajtad kívül a boltban?
Összesen hatan dolgozunk itt, ebből hárman helyiek vagyunk. Ezek a 
boltok sok helyi embernek biztosítottak munkalehetőséget. Bármelyik 
boltba betér az ember, helyi arcokkal találkozik, ami szerintem nagyon jó.
Valami kedves történet a bolttal, a helyiekkel kapcsolatban
Sok helyen dolgoztam már a faluban. Van, hogy bejön valaki, akivel 
esetleg nem találkoztunk egy ideig. Ilyenkor beszélgetünk kicsit. Volt, 
hogy konkrétan hozzám jöttek a kérdéseikkel én pedig örömmel segítek 
nekik. 
Karácsonykor az egyik kislány hozott nekem egy szál gyertyát amire 
angyalkát rajzolt és megkért, hogy ne gyújtsam meg. Azóta is féltve őrzött 
kincs nálam.
Ha legközelebb arra járnak, ugorjanak be a Rossmann-ba, keressék Katát, 
aki biztosan segít Önöknek eligazodni az illatszerek, szépészeti vagy 
egyéb termékek között. 

Ismeretlen ismerős – Ruzsa Katalin      
a Linum Udvar, Rossmann üzlet munkatársa
Szemesy Barbara – alpolgármester



2015. március4

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 

2022. június16

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

Kedves Olvasóink!
A nyári szünetre könnyed olvasmányokat ajánlunk, akár a kertben egy 
nyugágyban, akár a vízparton lógatjuk a lábunkat: Erica James két roman-
tikus története a mediterrán vidékre röpít. A Mátyást követő Magyaror-
szág intrikáit, belpolitikai játszmáit Benkő László történelmi regénysoro-
zatának új részében boncolgatja tovább. Könyvrajongóknak humoros, 
rejtélyes olvasmány a Holdsugár könyvesbolt. Nehéz és fájdalmas élettör-
ténetével emeli fel hangját az iraki Nadia Murad, akit az Iszlám Állam 
katonái elraboltak és rabszolgaként tartottak, akinek végül sikerült meg-
szöknie, és hírt adnia a világnak.

Lányok és Fiúk!
Abszolút menő az Abszolút Könyvek válogatás: két új könyvvel bővült a 
népszerű sorozat.

Döntés-választó könyvtípusban, ami szintén nagyon kedvelt manapság, 
ajánljuk a nagy klasszikus, A Pál utcai fiúk feldolgozását. Te döntesz a 
történet befejezéséről! Különleges sci-fi A testrablók éjszakája, a megun-
hatatlan F. Lenk-sorozat új része, egy ellenállhatatlan kutyatörténet, ro-
botok, és sok más a kínálatból.

Könyvtárunk nyári menetrendje:
2022. 06. 20-tól 08. 31-ig rövidített nyitvatartással várjuk Olvasóinkat:

Hétfő 14-18h
Kedd: 9-13h
Szerda: zárva
Csütörtök: 14-18h
Péntek: 9-13h

A könyvtári nyári 
szünet: 2022. július18-
augusztus 5-ig, ezalatt 
zárva lesz a könyvtár. 

Mindenkinek szép 
nyarat kívánunk!

Könyvtári hírek
Illés Gabriella – Magyar Judit

Részt vettünk a hulladékgyűjtésben és szomorúan tapasztaltuk, hogy a 
Telki úton lévő fás, bokros részt egyesek szemétlerakónak vélik. 
A „fiatalabb” korosztály + Klári néni (88 éves) a legfiatalabb korosztályt 
képviselve, más csapatban a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub is részt vett a ta-
karításban.
A Kőkeresztnél volt a találkozó: Telki út,  Bánya tó környéke, ķörtés környéke 
a lovardáig, Puskin utca, Lombos utca, Tinódi utca. Erre felé már kul-
turáltabb a környezet, sokkal kevesebb szemét volt, mint évekkel ezelőtt. 
Megható volt Kalocsay Károlyra emlékező előadás a templomban. Barátja 
által, emlékére írt verset Varga Tamás adta elő. A verset felolvastuk a klub-
napon. A fotókiállítás még látható az Öregiskolában.

Komoly előadás volt és történelmi összefoglaló a Jókai Anna est. Köszönet 
érte Juhász Róza színésznőnek.
Klubnapunkon 3. alkalommal tartott bemutatót Tóth Sára gyógytornász 
terapeuta, együtt tornázhattunk,  és beszélt a mozgás fontosságáról.  
Amennyiben kellő érdeklődés mutatkozik iránta, abban az esetben  
lehetőséget biztosít az Öregiskola a rendszeres tornához, ami a 
későbbiekben meghirdetésre kerül majd.
Fergeteges előadásban volt részünk és mindazoknak akik elmentünk a 
NAMI 25+2 gálára a Nemzetközi Amerikai Iskola színháztermébe. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a művészeti iskola kinőtte az amerikai iskola színházter-
mét! Önfeledt örömmel zenéltek, táncoltak, énekeltek a kis művészeink.  

A képzőművészti kiállítás is önmagáért beszélt.  Köszönet a mosolygós ar-
cokért tanáraiknak, akik ilyen szeretettel tanítják és nevelik őket. További 
sikereket kívánunk!
Megkeresést kaptunk a Budapesti Operettszínháztól a nyugdíjas prog- 
ramba. Minden hónapban kedvezményes nyugdíjas előadások, általában 
délutáni vagy koraesti időpontban.
Szép napot tölthettünk együtt, martonvásári buszos kirándulásunk al-
kalmával. Sétáltunk a Brunszvik-kastély ősparkjában a hatalmas platánok 
árnyékában – egy kicsit megáztunk –, megnéztük az agroverzumot, és itt 
kipróbálhattuk az interaktív játékokat. A Beethoven emlékmúzeumban a 
kiállítás anyagához kapcsolódó zenét hallgathattunk.

KLUBÉLET 
Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub

Fábos Éva klubvezető 

B. Szabó Károly
Ha
Ha majd elmegyek,
őrizd, ami voltam.
A köveket,
amikben elbotoltam.
A fényeket,
mik sajogtak, miket hittem.
És ne félj majd,
a kínokat magammal vittem.

Mindent, ami fájt.
Éhes éjjeleket,
keserves homályt.
S itt hagyom a szépet.
Amit vágytam,
ami éget.
Ha majd elmegyek,
őrizd, ki szerettem volna lenni.
Őrizd,
hogy ne féljek elmenni. Kedves Olvasóink!

Idén 120 éve, hogy könyvtár működik Nagykovácsiban.
Szeretnénk ezt megünnepelni egy kiállítással és eseménysorozattal.

Ehhez kérjük a segítségeteket!  
Néhány mondattal, pár szóban, rajzzal idézzétek fel,
hogy mit jelent számotokra a könyvtár, a könyvek:  

meghatározó olvasmány, meseélmény, emlékezetes találkozás.
E-mailben (konyvtar@nagykovacsi.hu) vagy személyesen juttassátok 

el hozzánk.
Előre is köszönjük a segítséget!
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Hosszú kihagyás után 2022 tavaszán újra maszk és távolságtartás nélkül 
fogadhattuk a kisiskolásokat az Öregiskola színháztermében, méghozzá 
nem is akármilyen alkalomból: díjmentes bábszínházi előadások vár-
ták a Nagykovácsi Általános Iskola azon kisdiákjait, akiket a koronavírus 
járvány az elmúlt két évben megfosztott a színházi élményektől. A Bia-
torbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a Bábos Tájolás névre hall-
gató sikeres pályázata keretében három remek előadással ajándékozta 
meg a nagykovácsi gyerekeket. A Ládafia Bábszínház az Együgyű Mihók,  
avagy balgaság szerencséjének egészen igaz történetét hozta el nekünk, 

Fabók Mancsi A székely menyecske meg az ördög, az Álomzug Társulás 
pedig a Varázshal – avagy az öreg halász és a nagyravágyó felesége című 
darabbal varázsolta el a gyerekeket. A három alkalom során mintegy 
300 kisdiák vett részt az előadásokon, melyeket ezúton is köszönünk a 
művészeknek, és a megvalósulást lehetővé tevő biatorbágyi kollégáknak.

Bábos ajándékok  
Biatorbágyról
Dienes Beáta és Reiss Borbála

Ahogy hírül adtuk már, idén 120 éves Nagykovácsi könyvtárügye. A 
jubileumi évben sok akcióval készülünk. Ezúttal tudjunk meg töb-
bet arról, miként történt, hogy Nagykovácsiban 1902-ben könyvtárat 
alapítottak. A bizonyítékért a Pest Megyei Levéltárba kellett elmenni. 
A kézírással vezetett egykori közgyűlési jegyzőkönyvet kifotózva, majd 
leírva, most nyomtatott formában tesszük közzé: 
„A Tárgysorozat ötös pontja
5. Előadó jelenti, hogy a nagyméltóságú m. kir. földművelődésügyi minis-
ter úr a községi népkönyvtárat 173 kötet könyvvel megalapította. 20 ko-
rona segélyt küldött a könyvtári szekrényre.
9/ kgy. 1902. határoztatott
Ezen jelentés örvendetes tudomásul vétetik és a nagyméltóságu Minister 
ezen kegyéért jegyzőkönyvi köszönetet mond a képviselőtestület. 
A Tárgysorozat hatos pontja: 
6. Előadó jelenti, hogy miután a népkönyvtár könyvei mind magyar 
nyelvűek, már pedig az öregebbek között többen vannak, akik szívesen 
olvasgatnának, de a magyar nyelvet nem bírják, a Fehéralapból bizonyos 
összeget német nyelvű könyvek beszerzésére kiutalványozandó lenne. 
Egyhangulag. 
10/kgy. 1902 határoztatott 
Előadó jelentésére a Fehéralap pénztárából 50 Korona kiutalványoztatik, 
a könyvek bevásárlására az elöljáróság utasíttatik.”
A viszonylag szikár, tárgyra törő leírás önmagában sok érdekességet fed 
fel. A kötetek darabszámát pontosan tudhatjuk, 173 darab, az értékét 
a jegyzőkönyv azonban nem rögzíti, a kiutalt 20 korona segély, amit a  
könyvtári szekrényre utalt ki a miniszter úr, sejtetni engedi, hogy egy 
nagyobb forma szekrényben elférő könyv érkezhetett. Az egykori 
elöljárók joggal érzékelték a gondot, hogy jó lenne a község nyelvének 
megfelelő, német nyelvű könyveket is vásárolni. Azt, hogy az olvasgatni 
vágyó öregek értették-e a megvásárolt német nyelvű könyveket, nem 
tudhatjuk, hiszen a sváb beszélt nyelv, illetve annak sokszor fonetikusan 
lejegyzett változata igencsak különbözhetett egy nyomtatásban kapható 
német nyelvű könyv nyelvezetétől. Az azonban egészen bizonyos, hogy 
a Fehéralap, amiből az 50 koronát utalványozták erre a célra, az a Fejér  

György által hagyott alapból  
származott. (Fejér György plébá- 
nosként tevékenykedett Nagyko-
vácsiban, 1796 és 1808 között.)
További jogos kérdésünk lehet, 
miért gondolta feladatának a 
földművelődésügyi miniszter, 
hogy könyvtárat alapít Nagyko-
vácsiban? 1902-ben Darányi Ignác töltötte be a pozíciót. A szűk életrajzi 
lexikon is jelentős cselekedetei között említi, hogy népkönyvtárakat léte-
sített. Tehát nem egy egyedi jelenséggel állunk szemben, egy mozgalom 
részeként lett könyvtár a településen. A Budapesti Hírlap 1901. december 
25-i száma pontosan ezer népkönyvtár létrehozásáról ad hírt. „A karácsonyi 
ünnepek során látván a betű győzelmét, azt a derűs, lelket nemesítő hatását, 
melyet Darányi kultúrfegyverével elért: igaz elismeréssel üdvözöljük azt az 
államférfit, a ki ezt a kultúrtényezőt tárcája egyik sikert látott agendájává 
tette.” 1902 karácsonyán ugyanez a lap már 1200 népkönyvtárat ír meg, 
ebben már benne volt a mi könyvtárunk elődje is, a 20 koronás szek- 
rénnyel és az 50 koronás alapítványi támogatással. 
Változatlanul munkálkodhat bennünk a kérdés, miért a földművelődésügyi 
miniszter vállalta fel ezt a missziót? Ezidőben Wlassics Gyula volt a Vallás- 
és Közoktatásügyi miniszter, a kultúra mint miniszteriális tényező még 
nem szerepelt. 1949-ben létesült csak egy a kulturális ágazat irányítására 
szánt önálló minisztérium. Ágazatpolitika kérdésekben témánkat érintően 
felesleges kutakodni, sokkal érdekesebb a korabeli sajtó és a későbbi 
források vizsgálata. 1902-es források szerint Darányi egyértelműen 
közművelődési céllal alapítja a könyvtárakat. A szépirodalmon át, akár a 
könnyen értelmezhető irodalmakon keresztül is, a szakirodalmat befo- 
gadni képes gazdálkodói kört kívánta kinevelni. „A szépirodalom selyem-
papírosába csavarta a voltaképpeni eddig érintetlen orvosságot, hogy a 
falu népe az ő gazdasági viszonyaival számot vető s értelméhez mért gaz-
dasági könyveket is olvasson.” 
Így született Nagykovácsi első népkönyvtára.
Bővebbet és részletes forrásdokumentumokat a www.nagykovacsikro-
nika oldalon találnak.

Adalékok Nagykovácsi 120 éves könyvtárügyéhez
G. Furulyás Katalin
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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!

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
Szerda: 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 – Völgyiné 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

Dr. Koltay Angéla június 13-án, június 27-én,
Dr. Kádár-Németh Krisztián  

június 14-15-ig és június 20-30. között
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. 

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
június 3.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
június 10.    
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
június 17.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
június 24.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin

Pénteki napokon reggel 7-8 óráig  
és 12-15 óráig terjedő időszakban  

az aznap rendelő orvos látja el  
az orvosi ügyeletet, telefonos hívásra! 

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
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 
Farkas Szilárd 

Elérhetőségei: 
Telefon: +36-30 653 1317

E-mail: farkasszi@pest.police.hu

Újszülöttek
Április

Erzsébet

Május
Alma, János, Lilia, Lora, Zoja,  

Zétény és Zsombor (ikrek)

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)
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Aktuális

Bál. Sokunknak talán először távoli kontinensek vörös szőnyegei, pózolásra 
teremtett ruhafantáziái vagy akár a magyar közéletből bulvárfotókról 
ismert  tévésztárjai jutnak eszébe. Kevesen ismerik viszont azt a báli 
kultúrát, amely valójában egyszerű és elegáns, mégis vad és önfeledt, 
nem kíván többnek tűnni, mint ami és legfőképp egy olyan cél érdekében 
történik, amely megkérdőjelezhetetlenül fontos és nemes küldetés. 
Az első Holdfény Bál május utolsó hétvégéjén egy történelmi pillanatot 
teremtett, hiszen a Teleki-Tisza-kastélyban, annak talán utóbbi 100 
évében, ez volt az első helyi kezdeményezésre megszülető jótékonysági 
bál. Az esemény célja az volt, hogy a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai 
Alapítvány minél több támogatásban részesüljön, amelyet az Alapítvány 
a nagykovácsi óvodások élményközpontú programjaira fordít majd. 
A kapunyitást követően a kiváló Muflon Jazz Band játszott, amíg a 
bálozók pezsgővel koccintva megcsodálták a 2018-ban felújított kastély 
faberakásos szobáit és báltermét, az elegáns csillárokat, a kastélyparkot, 
a kőteraszt és az épület homlokzatán még mindig megtalálható Tisza 
családi címert. 
Ezt követően az Alapítvány elnöke Lédács-Kiss Miklós, a Teleki-Tisza-
kastély részéről Szórád Előd, majd a bál védnöke és egyben Nagykovácsi 
polgármestere Kiszelné Mohos Katalin mondott megnyitó beszédeket és 
köszöntötte a vendégeket. ...„Hogy az álmaink tényleg az égig érhessenek” 
– hangzott el, hiszen kezdetben a szervezőcsapat is kétkedve fogadta 
az ötletet: „Legyen bál a kastélyban!” hiszen sok-sok részlet szerencsés 
együttállása és sok ember támogató, segítő szándéka kellett ahhoz, hogy 
az esemény ezen a csodálatos helyszínen valósulhasson meg, melyet 
ezúton is köszönünk a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.-nek és Szórád 
Elődnek. 
Ha már bál, akkor tombola! A legértékesebb, helyi felajánlású 
nyereményeket az est házigazdája, Hevér Gábor közreműködésével 
húztuk ki a nyertesek nagy örömére. A báli büfé vacsora „terülj, terülj 
asztalkáit” a nagykovácsi Nagyszénás Menedékháznak köszönhettük, az 

édességeket pedig a Kispatak Óvoda munkatársai sütötték saját kezűleg 
az eseményre.
A jazz koncert után Székely Attila és a Harmónia Táncklub Budapest 
táncosainak nyitótánca következett, a bemutató végén pedig maga 
Székely Attila kérte fel Kiszelné Mohos Katalint egy rock’n’rollra, így a 
táncparkett valóban megnyílt. A kastély varázslatos hangulata, a fáklyák 
és a hold fénye megidézte a hely szellemét, és ezután valódi báli mulatság 
kezdődött. Aki ott volt, egyszerre érezhette magát egy kosztümös 
filmben, és egy barátokkal teli házibuliban. Az est egyik legizgalmasabb 
része, a Duckers zenekar színpadra lépése volt, akik kíméletlenül diktálták 
a tempót és jól megtáncoltatták a bálozókat. Kisebb frissítő szünetek után 
hajnal 3-ig tartott a vigadalom DJ Szabola ütemeire. 
Hogy lesz-e még bál a kastélyban? Reményeink szerint az első Holdfény 
Bál hagyományt teremt, szerethető báli kultúrát népszerűsít és olyan jó 
élménnyel gazdagítja a bálozókat évről-évre, amelyre mindig emlékezni 
fognak! 
Hálás köszönet a szervező csapatnak a fáradhatatlan munkájukért: 
Fenyvesi Zsófi, Fenyvesi Anikó, Rüll Orsolya, Karcewicz Dóra, Kalicz  
Kriszta, Szabó Orsolya, Lédács-Kiss Miklós és a Kispatak Óvoda 
óvodapedagógusai és munkatársai. Jövőre folytatjuk! 

Holdfény bál
Holdfény, tűz és tánc avagy ilyen volt az első Holdfény Bál a Teleki-
Tisza-kastélyban. Fenyvesi Zsófi írását olvashatják



Nyárelő Nagykovácsiban – NATÜ munkák képekben


