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Nem tudom, ki hogy van vele, én azt gondolom, 
itt, a Kárpát medencében, mi nagyon szeren- 
csések vagyunk a négy évszakunkkal. Nehéz 
lenne kiválasztani, melyik a legkedvesebb?  
A gyönyörű tavasz a nyíló virágokkal, az újra- 
kezdődő élettel? A csodálatos, színes ősz?  
A csendes, fehér tél, a kellemes meleg otthonok-
kal és az ünnepekkel? Vagy a nyár? A szabadság-
gal, a szikrázó napsütéssel, örömmel, nevetéssel, 
a nyári szünettel, a megannyi izgalmas, új él- 
ménnyel, utazásokkal, barátságokkal, fel- 
töltődéssel, pihenéssel?
Bármelyikre is essen a választás, a négy év- 
szak körforgása igazi változatosságot és örök 
megújulást jelent.

Talán ez a választás nem is olyan nehéz. Különösen most, ezután az igazán rendhagyó, furcsa 
évkezdet után. A bezártság, az online kapcsolattartás, a „social distancing” és a pandémia 
időszakát követően végre már nem arról kell beszámolnom, hogy milyen óvintézkedéseket, 
megszorításokat kell bevezetnünk, milyen nehéz időszak előtt állunk. Vége a veszélyhelyzet-
nek, nyílnak a szállodák, pihenőhelyek, országhatárok. Ha óvatosan és a védekező intézke-
déseket betartva is, de újra lehet strandolni, utazni, kikapcsolódni, feltöltődni, újra miénk a 
világ! 
Lehet kirándulni, fagyizni, finomakat enni. Nem kell messzire menni, itt, Nagykovácsiban is 
számtalan lehetőségünk van erre. 
Tudom, akármennyire sikerült is úrrá lenni a helyzeten, ez a tavasz sok mindent megváltoz-
tatott. Többen kerültek nehezebb helyzetbe, elvesztek munkahelyek, jövedelmek, és időbe 
telik, amíg ebből a szempontból is visszaállnak a dolgok a rendes kerékvágásba. Bizakodom 
azonban, hogy a nehezebb körülmények ellenére is mindenkinek lesz lehetősége a pihenésre 
és a kikapcsolódásra.
Mint minden évben, mi az önkormányzatnál idén is felkészültünk a nyári időszakra. A körül-
mények miatt a megszokott szabadtéri programok augusztus közepéig ugyan elmaradnak, 
de a gyerekek számára az Öregiskola keretein belül idén is különböző tematikus táborozási 
lehetőségek nyílnak. Unikornisok és Sárkányok Hete, Tündértánc, Sakkovácsi, természet-
tudományi, önismereti, vagy nyelvi tábor, csupa izgalmas és érdekes lehetőség! A táborok 
teljes listáját megtalálják az önkormányzat (https://www.nagykovacsi.hu/esemeny/tervezett-
taborok-2020-junius-augusztus) vagy az Öregiskola honlapján (http://oregiskola.nagyko-
vacsi.hu). Emellett sporttábor, néptánc tábor, regnumos tábor megvalósulását támogatja 
anyagilag az önkormányzat. Ha mégis nehézséget okozna a tábori díjak befizetése, keres-
sék az Önkormányzat szociális osztályát, segítséget fognak kapni. Senki ne maradjon ki ál-
mai táborából anyagi nehézség miatt! A gyerekeknek is hiányzott már a közösség, az együtt 
játszás, az együtt alkotás. Nekik is szükségük van a feltöltődésre, az alkotás örömére, a gond-
talan közösségi együttlétre!
A kisgyermekes családjaink számára pedig egész nyáron nyitva az óvoda és a bölcsőde is, ahol 
szintén az élmények gazdag tárháza várja a kicsiket.  
Kellemes pihenést, vidám vakációt kívánok mindenkinek, legyen csodaszép nyaruk, töltődjön 
fel kicsi és nagy egyaránt. 
Találkozzunk augusztus 16-án, a búcsúban! Addig is vigyázzanak magukra! Vigyázzunk 
egymásra!

Végre nyár, amit úgy vártunk! 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA      
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61. • Honlap: nagykovacsi.hu •      Nagykovácsi Önkormányzata 
Ügyfélszolgálati munkatársak telefonszáma: 06-26-389-566 • Fax: 06-26-389-724
Dénes-Szatmári Anita szatmari.anita@nagykovacsi.hu 103 mellék • Lőrincz Alexandra Hedvig lorincz.alexandra@nagykovacsi.hu 110 mellék

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

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

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

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

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

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

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

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
penzügy@nagykoacsi.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
müszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Fülöpp Miklós fulopp.miklos@nagykovacsi.hu 131 mellék 
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykvoacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Köszönettel vettük az eddigi adó befizetéseiket! Kérjük, hogy amennyi-
ben módjukban áll, szíveskedjenek rendezni a fennálló tartozásaikat.
Fizetési nehézségeik esetén kérjük írásban jelezzék azt, az ado@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, vagy telefonon, vagy levélben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók 
is, cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyen-
legüket.
Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély szintén megtudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben, és kérheti, hogy állítsuk be az 
elektronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapu-
jára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagyko-
vacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyin-
tézésre – ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügy-
felünknek. Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra 
alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy 
részleges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgálta-
tás az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (OHP) az alábbi címek 
bármelyikén elérhető:  https://ohp.asp.Igov.hu
                                            https://eonkormanyzat.gov.hu
                                            https://e-onkormanyzat.gov.hu
Ezzel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén is az ado@nagykovacsi.
hu-ra írjanak.  
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság 
írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) 
meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.
Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont alapján, és a törvény végre-
hajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 
1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.
Továbbá arra is felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy abban az  
esetben, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az  

elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, a más módon (pl. papír 
alapon) benyújtott nyilatkozat hatálytalan lesz, úgy minősül, mintha be 
sem nyújtotta volna. 
Fentiekre tekintettel kérünk minden gazdálkodó szervezetet, hogy 
beadványaikat elektronikus úton juttassák el a Hivatalba.   
Adó befizetésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra:
Ha átutalással szeretné fizetni az adóját, kérjük a közlemény rovatba a 
befizető azonosítót szíveskedjen feltüntetni, közös bankszámla esetén 
(pl. férj, feleség) kérjük írják be mind a két befizető azonosítót és az össze-
get külön-külön.
Bankszámlaszámok:
Építményadó számlaszám: 11600006-00000000-10677302
Gépjárműadó számlaszám: 11600006-00000000-10678059
Iparűzési adó számlaszám: 11600006-00000000-10677773
Telekadó számlaszám: 11600006-00000000-10677694
Talajterhelési díj számlaszám: 11600006-00000000-13499211
Idegenforgalmi adó számlaszám: 11600006-00000000-45851245
Külterületi földadó: 11600006-00000000-80681429 
Tulajdonos változás és egyéb bejelentések: 
Gépjármű eladása esetében csak a Budakeszi Okmányirodába kell 
eljuttatni az adásvételi szerződés eredeti példányát. 
Gépjármű vásárlásakor az okmányiroda automatikusan átjelenti a vál-
tozást, így a vevőnek bejelentési kötelezettsége nincs felénk.
Általános tájékoztatás:
Helyi adók vonatkozásában – építményadó, telekadó, helyi iparűzési  
adó – minden változást - még akkor is, ha Hivatalon belül másik osztályhoz 
be is lett jelentve – az Adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon 
az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 44. § alapján a változást 
követő 15 napon belül be kell jelenteni. 
Építményadó, telekadó és gépjárműadó tekintetében az egész éves 
adókötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki az év első napján az adó-
tárgy tulajdonosa.
Ügyintézők: 
Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi 
adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, behajtások,
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások
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A veszélyhelyzet végéig, június 18-ig az önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta. Ennek 
alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester júniusban kettő határoza-
tot hozott a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés után.
Lezárult a „Nagykovácsi belterületi közlekedési, vízépítési létesít-
ményeinek építése, karbantartása” tárgyában kiírt közbeszerzési 
pályázat. 4 érvényes ajánlat érkezett, és közülük összességében leg-
jobb ár-érték arányú az Út-Közmű-Gép Kft. ajánlattevőé volt, így  
kétéves keretszerződést köt az önkormányzat a céggel.
A képviselők egyetértésével idén is díszpolgári cím adományozására 
kerül sor augusztus 20-án.
A Képviselő-testület június 23-án rendkívüli ülést tartott.
A 9 fővel határozatképes testület a napirend elfogadása után meghall-
gatta Kiszelné Mohos Katalin polgármester tájékoztatóját a veszély- 
helyzet alatt megtett intézkedésekről és a védekezésről (a tájékoztató 
részleteiről külön írásban számolunk be).
A „Kerékpárút létesítése” tárgyban kiírt közbeszerzési pályázatot ered-
ménytelenné nyilvánította a testület, mivel az ajánlatok mindegyike 
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

2020. július 1-től a Vállalkozói Inkubátorház irodahelyiségeit  
3.500 Ft + ÁFA/m2/hó díjért adja bérbe az önkormányzat. A bérleti díj 
tartalmazza a közös helyiségek használatát is. A bérlőket a bérleti díjon 
felül üzemeltetési díj fizetési kötelezettség terheli.
A civil szervezetek részére 2020. évben kiírt pályázat alapján idén  
gyermekek nyári táboroztatása pályázati célt megjelölő szervezetek  
kapnak támogatást. A Nagykovácsi Utánpótlás SE, a Nagykovácsi Harang-
szó Alapítvány és a Nagykovácsi Zenei Alapítvány egyenként 800.000 Ft 
táboroztatási támogatásban részesül. A Civil Alapban maradó 3.600 ezer 
forint az Általános tartalékba kerül.
A Képviselő-testület támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra, és az 
ehhez szükséges bruttó 4.000.000,- forintos önrészt a 2021. évi költség-
vetés terhére biztosítja. A 20 millió forintra vonatkozó kérelem az Erdő 
utcában a Kolozsvár tértől (Ördög-árok patak hídja) a Park utcáig tartó 
szilárd burkolatú járda felújítására vonatkozik.
Az előterjesztéseket és a döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzé-
tettük.

Papp István
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

A Virágos sétány, Muskátli utca keresztezésénél található Virágos park-
ban minden sportot és kikapcsolódást kereső örömmel észlelheti, hogy 
a tavaly elhelyezett ping-pong asztal köré, gondos kezek rekortán 
burkolatot helyeztek el. Apró öröm ez a falu életében, de a Virágos Park 
Egyesület életében ismét egy olyan együttműködést jelentett, amikor 
7-8 család a szabadidejében, egy napig közösen dolgozott és alkotott, 
amikor felnőttek és gyermekek együtt hoztak létre valami új értéket. 
Példa ez egyrészt a mi kis kozösségünk tagjainak, és talán példa a jelen 
és következő generációinak egyaránt, mert akik saját kézzel egyenget-
nek, ásnak és fektetnek le pl. térköveket a közösség érdekében, azok vi-
gyáznak is az elkészült műre. Ők, mi nem rongálunk sem a jelenben, sem 
a jövőben, hiszen érezzük a teremtés nagyszerűségét, a közös munka 
örömét. Az Egyesület minden tagja azt kívánja, hogy továbbra is jó kedv-
vel és örömmel használja minden lakos a Virágos Parkot!

Ismét gazdagodott 
településünk
Virágos Park Egyesület

Nagykovácsi fő utcáján, a Kossuth Lajos utcán és a környező mellék- 
utcákban naponta tapasztalhatjuk, hogy egyesek – a KRESZ szabályait 
figyelmen kívül hagyva parkolnak gépjárműveikkel – balesetveszélyt 
okozva, veszélyeztetve saját maguk és mások testi épségét. A néhány 
évvel ezelőtt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által felújított út padkája és 
az útszél is sok helyen tönkrement, elsősorban a szabálytalanul parkoló 
nehéz tehergépjárművek miatt.
A parkolási helyzetet a 2021-ben induló Kossuth Lajos utcai zárt 
csapadékvíz-elvezető csatorna beruházás és az utána történő rendezés, 
új parkolóhelyek kialakítása oldja meg. Addig is kérjük Nagykovácsi  
lakosait a közlekedési szabályok és a közterületekre vonatkozó 
önkormányzati rendeletek fokozott betartására, melyet a Közterület 
Felügyelet munkatársai ellenőrizni, és szabálytalanság észlelése  
esetén – ha szükséges – szankcionálni fognak.

A parkolási gondokról
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Önkormányzati hírek 

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt az 
önkormányzati teendőkről és döntésekről a polgármester folyamatosan 
tájékoztatta a képviselőket és a helyi nyilvánosságot. A veszélyhelyzetet 
követő első Képviselő-testületi ülésen a polgármester összefoglaló 
tájékoztatást adott a történtekről.

A Helyi Operatív Törzs működése
A helyi feladatokat az Operatív Törzs koordinálta. A Törzs 2020. március 
6-án alakult meg, és június 19-ig összesen 12 alkalommal ülésezett.
Tagjai: polgármester, alpolgármesterek, jegyző, védelmi referens, 
körzeti megbízott, közterület felügyelők, Készenléti Szolgálat képviselői, 
felnőtt és gyermek háziorvosok képviselői, NATÜ intézmény vezetője, 
kommunikációs referens.
A Törzs a heti üléseken áttekintette és értékelte az előző heti eseményeket, 
a központi és helyi intézkedéseket. A tagok tájékoztatást adtak a 
védekezési készletek fogyásáról, a beszerzési szükségletekről. Javaslatot 
tettek a polgármesternek a meghozandó döntésekre, így többek között 
az intézmények használatára, a beszerzendő védőfelszerelésekre, 
a szükséges védelmi intézkedésekre, a tájékoztatás kiszélesítésére, 
a közterületi kiemelt járőrözésre, illetve a településre való bejutás 
korlátozására.

A veszélyhelyzet időszakában hozott döntések
Vezetői utasítás összesen 10 db született, ezek tárgya volt az intézmények 
bezárása, a karanténban lévők ellátásának szabályai, Nagykovácsi lezárása, 
az Inkubátorház bérleti díjának csökkentése, az intézmények részleges 
újra nyitása, a távmunkavégzés szabályai.
A közvetlen találkozás mellőzésével, elektronikus kapcsolattartással 
működött a Képviselő-testület. A munkaterv szerinti ülésezési időre 
elkészültek az előterjesztések, a képviselők lehetőséget kaptak 
a véleményezésre, módosító javaslatok megfogalmazására. A 
veszélyhelyzetre érvényes rendkívüli jogrend szerint a rendeleteket és a 
határozatokat a testület nevében a polgármester hozta meg.
A veszélyhelyzet időszakában összesen 32 előterjesztés készült.  
A Képviselő-testület hatáskörében eljárva, a képviselők egyetértésével  
28 határozat és 7 rendelet született.

Karantén elrendelése
Nagykovácsi lakosra vonatkozó karantént elrendelő határozat 
57 db, karantént megszüntető határozat pedig 11 db érkezett az 
önkormányzathoz. A karanténban lévők közül 2 fő volt vírussal 
megfertőződött személy.

Az idősek segítése
A települési önkormányzatok kapták feladatul, hogy a veszélyeztetettsé- 
gük miatt otthon maradó, idős személyek részére igény szerint 
szervezzék meg az élelmiszerek, gyógyszerek, egyéb szükségleti cikkek 
megvásárlását és az ebéd kiszállítását. Összesen 73 idős ember kért 
segítséget az önkormányzattól. A rászorulók támogatását 28 fő látta el, 
köztük az önkéntes segítők, a gyógyszertárak, a Nagyszénás Menedékház, 
illetve az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozói, az igények fogadása 
és a segítség megszervezése a hivatal feladata volt.

Kommunikáció
A veszélyhelyzet elrendelésével az önkormányzat elérhetőségein 
keresztül történt a település lakosságának tájékoztatása. A Honlapon a 
járvánnyal kapcsolatos híreknek külön oldalt alakítottunk ki, Koronavírus 
intézkedések címmel. Összesen 53 hír jelent meg a témával kapcsolatban. 
Az önkormányzat és a polgármester facebook oldalán folyamatos 
és naprakész volt a tájékoztatás. Rendszeres riportok készültek a 
polgármesterrel, az orvosokkal, intézményvezetőkkel és a Készenléti 
Szolgálattal.
A közösségi oldalakon kívül közvetlenül plakáttal, felhívás útján adtunk 
információkat az érintettek számára. Az április-május-júniusi Tájolóban 
számonként 8-10 írás a védekezéssel, vagy a megváltozott élet- és 
munkakörülményekkel foglalkozott. Tájékoztató plakátokat helyeztünk 
ki a hirdetőtáblákra, élelmiszerboltokba és a buszmegállókba.

Egyéni védőeszközök beszerzése
A kezdettől fogva beszereztük és biztosítottuk a személyes 
védőeszközöket, fertőtlenítőszereket a háziorvosi, gyermekorvosi 
feladatot ellátók, a védőnői szolgálat, az idősek ellátásában 
közreműködők, a Készenléti Szolgálat tagjai, az önkéntes segítők és az 
önkormányzati intézmények részére. Ózongenerátorokat állítottunk 
munkába a helyiségek fertőtlenítésére. Felszereléssel és a rászorulóknak 
szánt pénzadományokkal cégek és magánszemélyek támogatták a 
védekezést. A 120.000 Ft pénzadományt 7 család között osztottuk el.
A Kispatak Óvoda munkatársai arcmaszkokat gyártottak, minden 
háztartásba 2 db-ot juttattak el. 8150 db készült április 28-ig. A NATÜ 
munkatársai folyamatosan fertőtlenítették a buszmegállókat és 
közterületeket.
A település lezárása
Az Operatív Törzs javaslata alapján négy egymást követő hétvégén szüle- 
tett döntés a település lezárásáról, a kormányrendeletben meghatározott 
alapos indokkal nem rendelkező látogatók elől: április 10-13., 18-19., 
25-26., május 1-3. közötti hétvégéken. A zárást a település kapujánál a 
Készenléti Szolgálat tagjai, a BÖT Közterület-felügyelet és a rendőrség 
munkatársai végezték.
A védekezés költségei
A korábban részletezett feladatok ellátására, illetve a védekezéshez 
szükséges eszközök és anyagok beszerzésére az önkormányzat mintegy 
6,5 millió forintot fordított az éves költségvetés terhére.
A polgármester és a Képviselő-testület elismerését és köszönetét 
fejezte ki minden hivatásos és önkéntes segítőnek, szervezetnek és 
magánszemélynek, akiknek az együttműködése, példamutató hozzá- 
állása nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes a vírus elleni védekezés.

Összefoglaló a veszélyhelyzet alatti döntésekről  
és védekezési intézkedésekről

Sajnos az évek óta tartó ellenőrzés ellenére még mindig sok  
ingatlanon lehet tapasztalni, hogy a tulajdonosok nem gondozzák 
telkeiket, nem irtják a gyomokat. Közeleg a parlagfű szezon, ami 
rengeteg kellemetlenséget okoz. Mit tehet az önkormányzat, és 
milyen kötelezettsége van ezzel kapcsolatosan a telektulajdono-
soknak?  
A parlagfű elszaporodásának közegészségügyi és gazdasági károsító 
hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingat-
lan tulajdonosának vagy használójának a kötelezettsége, a hatóság 
ennek elmaradása esetén a mulasztók költségén elrendeli a kényszer- 
kaszálást és növényvédelmi bírságot szab ki. 
A 2008. évi XLVI. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köte-
les az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.”
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően 
a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a hatóságnak. A 

bírság alapja a fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke bel- 
területen és külterületen egyaránt 
15.000-5.000.000 Ft-ig terjed.
A parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, és 
eredményt is csak összefogással 
és közös felelősségvállalással ér-
hetünk el. 

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Kedves Olvasóink!
Három havi kényszerű zárlat után végre engedélyezték a könyvtárak  
és a művelődési intézmények újra nyitását.
Bár rövid ideig a nyitás előtt, már „küszöbszolgáltatással” dolgoztunk, – 
az előre megrendelt könyveket összekészítve, a bejáratban adtuk át az 
olvasóknak, – az igazi nyitás 2020. június 15-én jöhetett el. 
2020. június 15-étől, fenntartói egyeztetés alapján, a szokásos nyári nyit-
vatartással várjuk kedves olvasóinkat. 
A kialakult helyzet miatt a szokásos nyári bezárás nem korlátozza majd  
a könyvtárhasználatot, végig nyitvatartunk. 
Még néhány óvatosságból meghozott szabály eltér a rendes könyvtári 
rendtől mindannyiónk védelmében.
Így: egyszerre három olvasót fogadunk a könyvtárban, felhívjuk a figyel-
met a szájmaszk használatára, a megfelelő biztonsági távolság betar-
tására. Hosszas olvasótermi használatra még nincs lehetőség, kérjük a 
kedves olvasókat, negyedóra alatt éljenek a válogatási lehetőségekkel. 
A zárlat alatt is beérkeztek a könyvmegrendelések, az új könyveket rend-
jén állományba is vettük, könyvajánlókkal azonban óvatosan jelentkez-
tünk. A nyitás óta azonban elérhetőek az új szerzemények, amelyekről 
örömmel adunk hírt, itt a Tájoló oldalain és az Öregiskola facebook olda-
lán is rendszeresen. 

Könyvajánlónk új könyveinkből: 
Felnőtt olvasóinknak:

Pamela Druckerman: Bonjour Madame – Kortalan nők kézikönyve
A „Nem harap a spenót” című kötet írója, Pamela 
Druckerman a tőle már megszokott öniróniával, 
tépelődő önelemzéssel mutatja be az öregedés 
témáját, amely észrevétlenül közelíti meg a 40-es 
éveikben járó nőket. Könyvében érinti a társasági 
élet szabályai, a kapcsolatok célszerű ápolása, a „ho-
gyan tartsunk érdekes előadást több száz ember 
előtt?” és az öltözködés kimeríthetetlen témáját.
A kötet az írónő hétköznapi megéléseit, mókás és 
kellemetlen, tanulságos és bizarr kalandjait tárja 
elénk, nem megfeledkezve a túléléshez szükséges 
humorról. 

Bereményi Géza: Magyar Copperfield
Az idén 74 éves Bereményi Géza alkotással telt közel 
hat évtizedének felidézésébe fog, ebben a kötetben 
elsősorban a gyermek- és ifjúkorával foglalkozik. 
Ismerős ez a világ az Eldorádó című filmből, és a 
kívülről tudott Cseh Tamás-dalokból is.
A több mint 600 oldalon 19 év életrajza, az 1946 
és 1965 között Magyarország lebilincselő kortörté-
nete, ismerőssége ellenére is izgalmasan megírva.
A szerző Dickens Copperfield Dávidjához sok-
ban hasonlító életet él, a folytonos vándorlással, 
a családi kapcsolatok sajátos megszakadásaival, 

a mostohaapa állandó fenyegető jelenlétével. Része ennek az otthon,  
a biztonságot jelentő nagyszülői ház a Teleki téren, később a folyton vál-
tozó lakhelyek, a kor Magyarországának jól ismert helyszínei. Egy élő le- 
genda letehetetlen, személyes történelmi regénye.

Gyermek olvasóinknak:
Keménylapos babakönyvek totyogóknak.
Nagy örömünkre sok kis látogatónk van, akik nagyon szeretik a kedves, 
színes babakönyveket.
Nekik rendeltünk most sok újdonságot.

Legeslegnagyobb kedvencek itt a mesekuckóban Julia Donaldson és  
Axel Scheffler történetei. Tőlük három új képeskönyvet ajánlunk: Az öt 
csúfság, Mackó levelei, Kvirtek és kvartok. Kislányos és kisfiús változat-
ban jelent meg két gyönyörű leporelló könyv, egy kis hercegnőről és egy 
lovagról.
Érkezett még elalváshoz mese, kihajtható ablakos állatkerti és kertről szóló 
ismeretterjesztő, egy ,,bibiskönyv” és Tóbiás nyuszi újabb meséi.
Ezeken kívül sok-sok új mesekönyv is várja a kicsiket, egész nyáron a nyári 
nyitvatartás szerint 

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin, Illés Gabriella, Magyar Judit könyvtárosok
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2020 tavasza számos kihívást tartogatott mindannyiunk számára, így a 
közösségi házak munkatársai is egy eddig ismeretlen nézőpontból, és 
bezárt ajtók mögül tekinthettek a közösségeikre. Az Öregiskolában is 
sokat gondolkodtunk azon, hogyan járulhatnánk hozzá a látogatóink ak-
tív időtöltéséhez egy olyan időszakban, amikor mindenkinek otthon kell 
maradnia? Látva, hogy a kulturális élet áttevődik az online térbe, nekünk 
is ilyen megoldásokon kellett gondolkodnunk. Így amikor csatlakoztunk 
a Közösségek Hete nevű, – idén természetesen online – rendezvénysoro- 
zathoz, izgatottan vágtunk bele egy olyan helyismereti kvíz összeállí-
tásába, amely otthonról, a számítógép előtt ülve is kitölthető. A témákért 
nem kellett messze mennünk, sőt, az volt az egyik cél, hogy a mindany- 

nyiónk számára ismert kör- 
nyezetünk természeti és épített  
elemeire vonatkozó kérdések je- 
lenjenek meg a kitöltők képer- 
nyőin, amelyek rövid netes kuta-
kodás után könnyen megvála- 
szolhatók. Többet szerettünk vol-
na viszont annál, mint hogy száraz 
kérdések sorjázzanak egymás 
után, ezért egy-egy rövid virtuális 
séta keretében jártuk körül úgy a 
témákat, hogy nem csak kérdez-
tünk, hanem meséltünk is. Az első 
nap virtuális sétája az Öregiskola 
Kányádi-kertjébe vezetett, és oda, 
illetve magához a költőhöz, Kányá-
di Sándorhoz köthetjük az egész 
kvíz mottóját:

„Ahogy az emberi életnek szüksége van a tiszta vízre, úgy a lélek tápláléka 
a mese, a vers és a történetek.”
Nekünk, nagykovácsiaknak is szükségünk van a történetekre, amelyekből 
a kvíz során a településünk izgalmas történetére vonatkozókból tud-
tunk elővenni néhányat. A kúttól, mégpedig Elek apó kútjától indultunk, 
érintettük a Tisza István teret, majd az Ördögárkot követve az Erzsébet 
híd lábánál fejeztük be a „túránkat”. Bár a térben nem tettük meg túl nagy 
távokat, – az egyik nap például épp csak a Templomkert odvas fájától 
léptünk kettőt a plébánia bejáratánál található római sírkövekig, ennek 
a gazdag „hagyatéknak” köszönhetően az időben egészen nagy utazást 
tettünk!
Az interneten fellelhető cikkek, – pl. a Nagykovácsi Krónika bejegyzései –  
fotók, videók segítették a velünk játszókat abban, hogy utánanézhes- 
senek a kért adatoknak, de mindig igyekeztünk feltenni egy-egy olyan 

kérdést is, amelyre nem adott választ a Google első találata. Nagyon erős 
mezőny alakult ki az öt nap alatt, és éppen ezek a gondolkodtatóbb kér-
dések döntötték el a verseny állását!
Mind az öt tesztet ketten oldották meg hibátlanul, így a virtuális dobogó 
tetejére Bakos Péter és Kiss Szilvia került.
Négyen teljesítették a tesztet egy hibával: Hegyesi Anna, Lipták Sán-
dorné, Simon Bernadett és Tokaji Mónika.
Hárman pedig 2 hibaponttal válaszolták meg az öt nap összesen harminc-
négy kérdését. Nagy taps illeti Finta Laurát; a francia anyanyelvű, de a 
falunk történelme iránt lelkesen érdeklődő Yves-André Gomezt és a 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda csapatát!
Nagy szeretettel gratulálunk mind a 9 dobogósunknak, és természete- 
sen köszönet illeti azokat a játékosokat, akik akár csak egy napra is, de 
velünk tartottak ezen a virtuális karantén-kalandozáson.

Láthatta-e Fejér György a Templomkert hársfáját? 
– avagy volt egyszer egy Kovácsi Karantén Kvíz

Dienes Beáta

Igen. Vaddisznó támadt a Nagykovácsiból Perbálra tartó kéménymesterre valamikor a 19. 
század közepén. Így tartja a szájhagyomány. A szakember Perbálon lakott, de Nagykovácsiban 
is dolgozott. Egyszer, amikor sokáig munkálkodván késő délután hazafelé ballagott Nagyko-
vácsiból, a mostani Mária-völgyben egy agresszív vaddisznóval találkozott (talán egy malacait 
féltő kocával). A kéménymester megrémült, felmászott egy fára és ott várta meg a rossz kedélyű 
vaddisznó távozását. Koromsötétben ért haza Perbálra. Az eset helyszínén ma egy Mária-szo-
bor található. A hagyomány szerint a kéménymester állíttatta, hálából. A Mária-völgyben lévő 
hálaszobrot szerencsére az utódok nem hagyták elpusztulni. A talapzaton lévő német nyelvű 
felirat szerint 1909-ben Frank Freund és hitvese Anna Milman újíttatta fel, 2015-ben pedig a Pilisi 
Parkerdő Zrt. renováltatta. A felújítás után az oltalmazó Mária Nagyasszony szobrot Spányi Antal 
székesfehérvári megyés püspök áldotta meg.  

Érdemes elsétálni ide. Nincs messze.

Vaddisznó támadt  
a kéménymesterre 
dr. Csapák Alex
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Bezárt ajtók mögött is tevékeny, Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg. Érdeklődtünk, 
hogy telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot, vannak-e új alkotásaik, előadásaik, ötleteik. 
A különféle művészeti ágakhoz vezető útjaikba pedig az olvasóink számára írt bemutatkozásaik 
által tekinthetünk be.

Művészbejáró 3.
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

BERKESI Alex  zenész, zeneszerző, meseíró 
Nagykovácsi közönsége többször láthatta-
hallhatta mint, a Pupafalva zenés mese 
szerzője és előadója, az Amici, majd az Alma 
együttes basszusgitárosaként is ismerhetjük. 
Zenei közreműködésével színesítette Köves 
Szilvia fotókiállításának megnyitóját.

Az elmúlt időszakkal kapcsolatos gondolatai:
„Jártamban-keltemben nem tudtam nem 
észrevenni, mekkorát változott a termé-
szet ezalatt a közel három hónap alatt: 
mintha minden növény hatalmas léleg-
zethez jutott volna. Állatok bújtak elő 
rejtekhelyeikről. Ugyanez sajnos nem mond-
ható el a kultúrszféráról, legkevésbé pedig 

az előadóművészekről. Mégis talán pont ez volt, ami arra ösztökélt, hogy 
megduplázott erővel vessem bele magam az otthoni munkába.
Ahogy az Ocean 12-ben mondták: analóg vagyok egy digitális világban. 
Iszonyatos lemaradásaim voltak olyan szoftverek használatának elsajátí-
tásában, amelyek szinte nélkülözhetetlenek egy mai zenész életében. Most 
végre lehetőségem nyílt rá, hogy érdemben foglalkozzam velük. Ezen felül 
nem csak fiókban sorukra váró ötletek, félig elkészült szerzemények kerül-
tek újra elő, de folytatni tudtam a verses mesém, a Pupafalva második ré-
szének megírását, sőt a két kötet illusztrálását is, melyekből az elsőt már 
két ízben előadhattam Nagykovácsiban. A rajzoláshoz lényegesen nyu-
godtabb körülmények kellenek, valamint több egy-két lopott óránál. Ezek 
most hosszú időn át a rendelkezésemre álltak.

Az Alma együttes aktív időszakához képest jóval többet tudtam találkozni 
a fiaimmal, a magam esetlen módján igyekeztem segíteni őket az on-
line tanulásban, nagyokat sétáltunk, ami jót tett a testemnek, lelkemnek  
egyaránt, ugyanakkor az otthon nyugalmát is többet élvezhettem, sokat 
olvastam és ami szintén nagyon fontos: végre ismét tetemes mennyiségű 
időt fordíthattam a hangszeres gyakorlásra.
Most, hogy talán lassan 
véget ér ez az egész, hiszem, 
hogy újból megtaláljuk a 
helyünket a világban. Ehhez 
kívánok mindannyiónknak 
egészséget és kitartást!”
Terveink szerint az augusz-
tus 16-i Nagykovácsi Búcsú 
színpadán személyesen is 
találkozhatunk Alexszel, sőt 
az egész Alma együttessel! 
Az eredeti elképzelésünk az 
volt, hogy az idei Varázskas-
tély Fesztivál zárókoncertjét 
adják ők, ám ezt a tervet 
az élet sajnos felülírta, de 
bízunk benne, hogy bő 
egy hónap múlva semmi 
sem akadályozhatja meg 
azt, hogy Alexék színpadra 
állhassanak a Nagykovácsi 
Tisza István téren.

GÖRGÉNYI Gábor  amatőr festőművész
Ha nem is váratlanul, min-
denesetre hirtelen ért leál-
lásunk. Megszakadt a min- 
dennapi, már-már rutinszerű 
munkafolyamat. Jelenleg, kar-
bantartási munkáim mellett 
maradt időm kedvteléseim 
kielégítésére is. Több szenve-
délyem mellett két dolognak 
engedtem nagyobb teret. 
Ebből az egyik az ERDŐJÁRÁS. 

Minden alkalommal, amikor bakancsot húzok és kimegyek a természetbe, 
hálát adok, hogy már közel 30 éve ilyen csodálatos hegyekkel, erdőkkel 
körbevett helyen élhetek. Nem kell órákat autózni ahhoz, hogy ezt 
megtehessem. Egy-egy nagyobb, aktívabb túrám alkalmával, kellemesen 
elfáradva, de lélekben töltekezve érkezem meg.

A kikapcsolódásom 
másik tárgya a FES-
TÉSZET. Már kisgyerek-
korom óta rajzolgatok, 
festegetek, teljesen au-
todidakta módon. Volt 
15 év, amikor egyál-
talán nem fogtam  
ecsetet, mert amikor 
még kisebbek voltak  
a gyerekek, a szabad- 
időmet értelemsze- 
rűen velük töltöttem.

Saját magamat képzem, innen-onnan ellesve fortélyokat, de leginkább a 
befektetett munka révén. Teljesen ösztönszerűen használom és keverem a 
színeket. Leginkább tájképeket festek. Talán ez az, ami megy, de leginkább 
ez az, ami motivál. Témáimat túráim, kedves helyeim, emlékeim adják. Van, 
hogy egy látott kép adja az indíttatást, amit aztán kedvem szerint festek 
meg. Sokszor hagyom, hogy az ecset vezessen és ebből születnek érdekes 
dolgok.
Többféle technikát használok. Egy képem több fázison megy át. Először 
egy sima papíron megrajzolom, ismerkedem a témával, a kép szerkeze-
tével. Aztán megfestem akvarellel, a színeket próbálom felhelyezni. Van, 
hogy ennyiben is marad. Nem mintha a vízzel való festést kevesebbre 
tartanám. Sőt, technikailag, számomra nehezebb is. Ha ott ront az ember, 
túl sok lehetőség nincs a javításra, mint egy olajképnél, amit újra és újra 
átfesthetek. Ami megragad, a légiessége, a pasztelessége, és nem utolsó 
sorban az egyszerűbb kezelhetősége. Nem annyira macerás, nem kell úgy 
elő- és rákészülni. Kisebb helyen elférek vele, praktikusabb. Szóval, ha úgy 
érzem, hogy megérett a kép, akkor olajjal is megpróbálom létrehozni. 
Pontosabban itt használok vegyes technikát. Akrillal felvázolom és az alap-
színeket megadom neki. Ez hamar megszárad, majd 3-4 fázisban festem 
meg olajjal.
Képeim egy részét elajándékozom, de van itthon is bőven. Festés nélkül 
lehet élni, de minek. Örülök, hogy megmutathatom néhány munkámat.
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FÁSKERTI Zsófia szobrászművész
Az utóbbi években elsősorban 
nyaranta volt lehetőségem teljes 
ráhangolódással foglalkozni a szob- 
rászattal.
Év közben rajz, festés, szobrászat, 
kézműveskedés szakkört tartok gye- 
rekeknek, fiataloknak Nagykovácsi- 
ban és megrendelésekre dolgozom. 
Ilyenkor főként ezekre a dolgokra 
koncentrálok, illetve rajzolok, terve- 
ket készítek, néha elkezdek ezt-azt, 
amit aztán nyáron fejezek be.
Sokszor egy-egy ötletemnek jót is tesz, ha pár hónapra hagyom és nem 
foglalkozom vele. Így eléggé el tudok távolodni tőle ahhoz, hogy meg- 
érezzem, milyen irányba folytassam, vagy ha még csak a gondolat szintjén 
van, az idő segít, hogy lassan rálássak a részleteire és egyben az egészre is.
Március közepétől a vírus miatt szüneteltetnem kellett a rajz szakkört, és 
hirtelen rengeteg szabad időm lett.
Január óta már egy új munkámmal kapcsolatban kísérletezgettem, ezért 
amikor elrendelték az otthon maradást, nagy lelkesedéssel estem neki 
ennek a szobornak. A karantén kezdetén úgy éreztem magam, mint egy 
gyerek, akinek megengedték, hogy egész nap játsszon... vagyis egész 
héten... és ki tudja még, meddig? Meglepő volt számomra, hogy hirtelen 
milyen dinamikusan születnek meg az új szobraim, terveim, az elmúlt 
évekhez képest és sok új ötlet is rámtalált.
Számomra jó lehetőség volt ez az időszak a visszavonulásra és az 
elmélyült alkotásra. Ami kicsit zavart, az a bezártság. Mivel a VII. 
kerületben lakom és Nagykovácsiba dolgozni járok, az életem  
szerves része a helyváltoztatás. Szeretem a belváros és a falu közötti 
kontrasztot. Számomra inspiráló, hogy egyszer itt, egyszer ott élek. 
A karantén idejére Nagykovácsiba költözve hiányzott az utazás, 
a város és a barátaim. Ugyanakkor hiányoztak a szakkörös gye- 
rekek és a velük való közös alkotás is.

Igyekeztem azokra a dolgokra kon-
centrálni, amik ennek az időszaknak,  
helyzetnek a pozitív hozadékai és 
szerencsére sok jó dolgot találtam.  
A szobrászat már gyerekkoromban 
közvetlen közelségben jelent meg 
az életemben. Édesapám, Fáskerti 
István, kőszobrász művész műterme 
éveken át a házunk földszintjén volt. 
Sok művész alkotásának kőbe fa- 
ragása és jó pár nagyméretű köztéri 
szobor kivitelezése is ezen a helyen 
történt. Később a műterem Nagyko-
vácsiba került és ma is ott működik.

Gyerekkoromban a formai élményt számomra elsősorban a játékaim 
jelentették, mégis erősen hatott rám a műterem, az ott zajló alkotás hangu-
lata és a kertünkben pihenő gipszminták esőtől, mohától patinás furcsa 
szépsége. Sok szobor és művészeti album volt a lakásunkban, amik nagyon 
tetszettek és ha akkor még nem is tudatosult bennem, de hatással voltak 
rám. Kislányként is érdekelt a rajzaim kőbe vésése, a fafaragás, szögelés,  
agyagozás. Az iskolában a technika óra volt a kedvencem, ahol sok-
féle anyagból alkottunk, barkácsoltunk. 16 éves koromtól a Dési-
be jártam rajzolni tanulni. Ebben az időszakban kezdtem el fest-
ményeket és agyagból, gipszből, faágakból szobrokat készíteni. 
Ekkor ismerkedtem meg a korongozással, kerámiázással is, ami nagy él- 
mény volt és egy ideig úgy tűnt, ebbe az irányba fogok továbbtanulni. 
Végül a kerámiás korszak mégis kezdett elmaradni és egyre inkább a  
szobrászat érdekelt.

2006-ban diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Kő Pál 
növendékeként. Azóta a Nagykovácsiban lévő műtermemben dolgozom 
és nagyon szeretem ennek a falunak természeti szépségeit, barátságos, 
egyedi hangulatát.

LORENZ Dávid gitárművész
Úgy gondolom, életünk során – bizonyos 
határokon belül – nem az az igazán fontos, 
hogy mi történik velünk, hanem az, ho- 
gyan éljük meg mindezt. Számomra a karan-
tén, nem elsősorban a kellemetlenségeket, 
a bezártságot jelentette, hanem azokat a 
lehetőségeket, amit ez a rendkívüli helyzet 
teremtett. Tény, hogy mi itt Nagykovácsiban 
egészen más helyzetben voltunk, mint akik 
a városban négy fal közé voltak zárva. Itt 
van mindjárt a csodálatos erdő, ami körül-
vesz bennünket. Én mindig is szerettem a 
természetben kirándulni, futni, gombászni. 
Most ezt mindennap megtettem. A karantén 
vége felé, mikor már nedvesebb volt az idő komoly vargánya zsákmányra 

is szert tettem. Mivel az erdőn kívül 
máshová nem nagyon mehettem, 
nekifogtam a régóta halogatott  
otthoni teendőknek. Fúrás, faragás, 
csiszolás, festés, mázolás stb... Pa-
radicsomot is ültettem, életemben 
először magról palántáztam. Persze 
a perszonális kapcsolatok azért 
nagyon hiányoztak. Leginkább az 
unokákkal. Ezen úgy enyhítettünk, 
hogy bevezettük az esti mesét. 
Nagypapa minden este fél kilenckor 
skype-on mesélt, illetve most már 
mesél, mert ez így is maradt azóta 
is. Ez segít karbantartani szellemi 
kondíciómat is, mert minden alka-
lommal két új történetet ki kell ta-
lálnom. 

Ami talán a legfontosabb, a munkámat is tudtam végezni. Már jó pár 
éve kipróbáltam az online tanítást, így nem volt teljesen ismeretlen a 
terep számomra. Nehézségek persze adódtak. Nem volt mindenkinek 
megfelelő eszköze, internetkapcsolata, és a hang, ami ugye zenetaní-
tásnál meglehetősen fontos, sohasem volt megfelelő minőségű. Hamar 
beláttam, hogy az az aprólékos munka, amivel egy koncertre, vagy ver- 
senyre készülünk ilyen körülmények között nem kivitelezhető. Így viszont 
a mennyiséget helyeztem előtérbe, igyekeztem minél több új anyagot 
megtanítani tanulóimnak. Pozitívumnak tekinthetjük, hogy nem nagyon 
maradtak el órák, hiszen mindenki otthon volt, és többnyire gyakorolt is. 
Az év végi vizsgákat pedig a gyerekek által készített felvételek pótolták. 
Ez nem volt kötelező, de mégis mindenki lelkesen dolgozott rajta. Mindez 
meglehetősen sok energiámat emésztette fel, egyáltalában nem volt több 
szabad időm, mint különben. 
Jelenleg a hivatásomat a tanítás jelenti, de aktív életem első felét inkább 
az előadóművészet töltötte ki. Elsősorban a reneszánsz és a barokk zene 
iránt vonzódtam, de repertoáromon volt a romantikus és latin zene is.  
Már főiskolásként együtt zenéltem pécsi művésztanáraimmal, később a 
Camerata Hungarica tagjaként évtizedeken át rengeteg itthoni és külföldi 
fellépésem volt, az akkori magyar „régi zene világ” szinte összes együtte-
sével dolgoztam. Több önálló CD-t is készítettem.
A kamarazenélést mindig fontosnak tartottam, irányításommal több 
kamaraegyüttes működött. Az egyik legsikeresebb a Nagykovácsi 
Művészeti Iskola Vietoris kamaraegyüttese volt, mellyel számos sikeres 
bel- és külföldi meghívásunk volt.  
Nagykovácsiba való költözésemet követően, hamarosan megalapítottuk 
Gáspár Kornéliával és Gát Annával a Nagykovácsi Zenei Alapítványt, azóta 
a tanítás egyre fontosabb szerepet játszik életemben, és örömmel tölt el, 
hogy egy olyan intézményt hoztunk létre, amely már 25 éve bizonyítja 
életképességét.
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Az első cében mindig mesehallgatással indult a 
napunk. Nem volt ez másként az otthoni tanu-
lás hetei alatt sem. Csukás Istvánra emlékezve 
Süsü, a sárkány történetét olvastam fel és küld-
tem el kis tanítványaimnak 42 napon keresztül. 
A gyerekek nagyon várták az újabb kalandokat. 
Voltak, akik ezzel a mesével hangolódtak a napi 
tanulásra és voltak, akik a testvéreikkel hallgat-
ták meg esti mesének.

Az utolsó tanítási napon aztán hét próbát kel-
lett kiállniuk a gyerekeknek: Énekelni Süsü da-
lát, kvízkérdésekre válaszolni, keresztrejtvényt 
fejteni, szereplőket keresni, kirakót és memóriát 
játszani, valamint a mese írójának nevét össze- 
rakni a rendelkezésre álló betűkből. Minden si- 
keres próbáért egy vadkörtét, másnéven vac- 
kort lehetett megszerezni. Aki összegyűjtötte 
mind a hetet, azt meglepetés várta.

A gyerekek véleménye:
„Köszönöm szépen! 
Nagyon élveztem a 
Süsü napot.”
„Nagyon tetszettek a 
feladatok. Sok vadkör-
tét szereztem.” 
„Sikerült! Csuda jó 
volt!”

Remélem, hogy a digitális tanulás rendhagyó 
és néha bizony nehéz időszakában Süsü segít-
ségével egy kis derűt tudtam csempészni 
elsőseim hétköznapjaiba.

Csukás István emlékére
Bertalan Kinga tanítónéni

Az 1. b osztály a tanítás utolsó hetében kincs-
vadászatra indult. Természetesen online. A pro-
jekt munka egy kincses térkép megrajzolásával 
kezdődött. A  játék lényegét és a szakaszok 
összefoglalását rövid Prezi videókban láthat-
ták a gyerekek. A Kék Szellő nevű vitorlással 
négy különböző szigetre juthattak el különféle 
játékos fejtörők, rejtvények segítségével. Min-
denhol  újabb feladatokat kaptak. A legszebb 
tájak képét puzzle formájában ki is rakhatták. 

Gyűjthettek tárgyakat, láttak óriás ráját, ör- 
vényt, pöfögő vulkánt, korallokat. Találkoztak 
majommal, remetével, sellővel... Négy napon 
keresztül „hajóztak". Az utolsó napon, a prog- 
ram, a kincses láda kinyitásával zárult. A jutal-
mat minden kis tengerész a bizonyítványával 
együtt megkapja. 
A Szülők véleménye:
Szuper ez a hét, olyan lelkesek, nagyon jó 
lezárása az évnek.
Ez a játék fülétől farkáig zseniális. Nagyon jól 
összeraktad! A feladatok hasznosak, nem unal-
masak, szerintem az egész projekt többet tanít 
a gyerekkel, mint a száraz tankönyvek. Köszön-
jük!!!!

Ezek szerint jól sikerült. Szép nyarat! Jó szelet 
mindenkinek!

Kincsvadászat
Erdőszegi Klára

Itt vagyunk ismét, most már sokadjára
Leültünk kicsit együtt, de még nem dőlhetünk hátra
Hiszen van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk
Hogy megmaradjon köztünk, ’miben mindig muszáj hinnünk

Mindig muszáj hinnünk, hogy bár volt egy trianoni döntés, látszólag  
(térkép szerint) eltűnt az a csodálatos egység a Kárpát-medencében, amit 
Magyarországnak hívtunk ezer évig, mégis: „él nemzet e hazán”. Ezért 

úgy határoztunk, vírus ide vagy oda, kitörünk a vesztegzárból, 
és méltó módon elindítjuk a Trianon-emlékévet! És összefog-
tunk a nemzeti összetartozás jegyében. Így jött létre az a film,  
melynek záró részét több mint négyezren látták. A Trianon 
utáni döbbenet néhány megrendítő irodalmi alkotását Wass Al-
bert, Karinthy Frigyes, Kós Károly sorait olvasták fel a nyolcadik 
osztályos tanulók: Farkas Szonja, Török Bíbor, Simon Zselyke, 
Ilcsik Boglárka, Németh Eszter, Hodász Dorottya, Horgas 
Dávid, Pásztor Salamon, Újvári Zoltán.
Rövid interjúk keretében idéztük fel a Határtalanul pályázat 
alapján létrejött kirándulások legmaradandóbb pillanatait a 
nyolcadik osztályosokkal, a kalotaszegi táborokat Kuti Bor-
bálával és a Rézpatkó tagjaival. Egy kis ízelítőt kaptunk a ma- 
gyar néptánc gazdag kincsestárából Újvári Zoltán, Toma 
Zsolt és Papp Levente jóvoltából. Huszárné Czene Zsuzsanna 
csodálatos gyűjteményéből öltöttek magukra különböző ma- 
gyar népviseleteket a 6. osztályos Csicsergők – Bíró Borbála,  
Farkas Gerda, Erdélyi Mia, Gulyás Dorka, G. Kovács Mandula, 
Kisida Kata, Pesei Panka, Surányi Zoé, Tóth Boglárka –, akik 
egy gyönyörű népdallal adták meg az alaphangot a megem-
lékezéshez. Majd a film zárásaként a Tandband együttes Örök-
ségünk című – a nemzeti összetartozás emblematikus – dalát 
adta elő a Nagykovácsi Általános Iskola lelkes pedagógusaival 
és diákjaival. 
Hálás szívvel mondunk köszönetet elsősorban az ötletadónak, 
Kutiné Ernhoffer Tündének és az együttes többi tagjának, 
Görgényi Gábornak, Tegzes Endrének, Mészáros Ildikónak, 
Márkus Laurának. Köszönetünket fejezzük ki Koszec Gyulának, 
Kuszál-Gombos Adriennek, Dér Viktóriának az operatőri 
munkáért, Csernus Gergőnek a film utómunkálataiért és nem 
utolsó sorban Daróczi Jánosnak, aki rendelkezésünkre bocsáj-
totta képgyűjteményét a megemlékezéshez.
És folytatni fogjuk, hiszen van még dolgunk a világban nekünk, 
magyaroknak.

A nemzeti összetartozás napja – 2020. június 4.
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Iskolánk szeptembertől a három hatodikos 
osztállyal aktív csoportként, és a 3. a osztállyal  
kontrollcsoportként részt vett az Eszterházy 
Károly Egyetem Oktatás2030 Tanulástudomá- 
nyi Kutatócsoportja által végzett Digitális ok-
tatóprogramok alkalmazása c. kutatásban. A ku-
tatás az oktatóprogrammal támogatott matema-
tikai készségfejlesztés lehetőségeit vizsgálta az 
1–6. évfolyamokon. Az oktatóprogramot cél-
zottan a gyermekek matematikai ismereteinek 
és készségeinek növelése érdekében, és önbi-
zalmának támogatására fejlesztették ki.

A tanév végén kértem a hatodikos diákjaim 
véleményét a Matificról, amiből kiderült, hogy 
az oktatóprogram segítségével sokkal könnyebb 
volt megérteni a matematikát, mint a hagyo- 
mányos módszerekkel, gyorsabban haladtak 
vele, és segítette őket a gyakorlásban is. Töb-
ben írták, hogy játékosan könnyebben megy a 
tanulás, jól felépítettnek, logikusnak, könnyen 
használhatónak találták az oktatóprogramot. 
Nagyon örültek az azonnali sikerélménynek. A 
feladatokat érdekesnek, izgalmasnak, viccesnek, 
mókásnak, kedvesnek találták.

Néhány tanulót szó szerint idézek:
Nagyon tetszettek a feladatok, mert szórakoz-
tató volt, és nagyon sokat tanultam belőlük!
Az volt a legjobb benne, hogy nem voltak unal-
masak a feladatok. 
Nekem segített a Matific; így már jobban 
értettem az órai anyagot. Örülök, hogy használ-
hattam.
Az ember azt gondolná, hogy a hatodikosoknak 
már gyerekes dolog ládákat nyitogatni, szörnyes 
kártyákat gyűjteni, de ez nem így van, kimondot-
tan örültek neki, motiválta őket: Jó, hogy volt va- 
lami cél, mint például a kártya gyűjtése, a kártya 
cserélése – írta egyikük.
Diákjaim nevében is köszönöm az iskolaveze-
tésnek és a szülőknek, hogy támogatták ezt a 
remek kalandot!

Szerethető matematika
Matific – digitális matematikai oktatóprogram
Erdélyi Kata

Mi leszel, ha nagy leszel? Virtuális 
idegenvezető, okosotthon-fejlesztő, biohacker, 
energiaraktáros, űrtúravezető, memóriasebész, 
őslényparkőr? 
A koronavírus és a karantén végérvényesen 
odafordította a tekintetünket, ahova eddig 
nem szívesen néztünk: korunk a nagy tár-
sadalmi és természeti változások kora. Újra 
kell értelmeznünk a karriertervezés fogalmát, 
hiszen világunk rohamos átalakulásban van, 
ahol egy a biztos: a jövő azé, aki alkalmazkodik. 
Aki csapatjátékos, kreatív, önállóan képes új 
információ feldolgozására és strukturálatlan 
problémák megoldására. Azaz olyat tud, amit 
a robotok nem.
Az első félévben is egyre több önálló gon-
dolkodást igénylő feladatot adtam az 
ötödikeseknek. A digitális oktatás időszakában 
sem volt ez másképp. 
Magyarórákon mindhárom osztályban he-
tente voltak online kiscsoportos órák, a Zoom 
és Jitsi alkalmazásokat használtuk. Ezen kívül 

a kiadott tananyagot önállóan és Prezi videók 
segítségével dolgozták fel a gyerekek. Voltak, 
akik online kiscsoportban együttműködve ta-
nultak. Fantasztikus projektmunkák is születtek 
(pl. kreatív írás, filmforgatás, prezentációk, 
plakátok, zenés videoklipek), ezekből szep- 
temberben kiállítást tartunk, hogy a gyerekek 
láthassák egymás munkáit is. Az osztályozás a 
beküldött feladatok, szorgalmik, online felelés, 
Google űrlapos felmérők és az online órai rész-
vétel alapján történt. 
Az etika csoport nem teljes létszámmal  
ugyan, de a megszokott keretek között találko-
zott hetente egyszer videóhívásban. Egyéni 
tematika szerint haladtunk, melynek alapja a 
gyerekeket aktuálisan foglalkoztató dilemmák, 
kérdések, világesemények. Eszközként például 
a hatképes történetmesélést, és alternatív 
mesebefejezést használtuk. Online galérialáto-
gatást tettünk kortárs művészek koronavírus-
ihlette alkotásaiból, valamint részt vettünk 
egy nemzetközi művészetterápiás projekten 

("Colouring 4 Calm"). A New York-i szervezők 
lelkesen fogadták gyerekek rajzait, és további 
együttműködés igényét fogalmazták meg.
A gyerekekkel az egyik hetet a „jövő isko-
lájának” megálmodásával töltöttük. Ők is tisz-
tában vannak korunk társadalmi és természeti 
változásaival, és pontosan látják az otthoni 
tanulás előnyeit és hátrányait. A jövő isko-
lájának rövid összefoglalása: időben és tema-
tikában is tömbösített tanulás. Több izgalmas 
ötlet született, például reál és humán hetek 
váltanák egymást, tantárgyközi projektek 
valósulhatnának meg, váltakozna a személyes 
oktatás a digitálissal, időnként együtt lenne az 
egész osztály, de meghatározóan kiscsoportos 
konzultáció egészítené ki az online tanítást. 
Ma még nem tudjuk, a fertőzésnek lesz-e 
második hulláma, de számolnunk kell vele. Azt 
sem tudjuk, pontosan milyen lesz a jövő isko-
lája, de hiszem, hogy mi alakítjuk. Mert a jövő 
azé, aki alkalmazkodik.

Digitális magyaróra karantén idején
Bepillantás a V. évfolyam online munkájába
Östör Katalin
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Meghatódott ballagók, különleges ballagás. 
Az iskola ballagásai sorában még soha nem 
volt ehhez fogható. A koronavírus-helyzet 
szülte a különlegességét. Az udvaron kellett 
megrendezni, két felvonásban, a biztonsági 
intézkedéseket betartva. Talán a szokatlan  
helyzet, talán az újszerűség tették ezt a bal-
lagást bensőségessé, családiassá. Talán a mű- 
sor, a végén a szívhez szóló élőzenével, talán 
a két eső közötti levegő, talán a megilletődött 
résztvevők. Az biztos, hogy évek óta ez a bal-

lagás volt a legnyugodtabb, legcsöndesebb, 
legünnepélyesebb. Ballagó diákjaink tudással, 
kíváncsisággal, remélhetőleg boldog élmé-
nyekkel tömték tele tarisznyájukat. Bizonyára 
mellé gyömöszölték a szorgalmat, kitartást 
és akarást is. Ahogy Marie Curie mondta több 
mint 100 évvel ezelőtt: „Nekem azt tanítot-
ták, hogy a haladás útja se nem gyors, se nem 
könnyű.” Kedves ballagó nyolcadikosok, em-
lékezzetek mindig szeretettel általános iskolás 
éveitekre, tanítóitokra, tanáraitokra!

Ballagás 2020. június 12.

Amikor a kedves olvasók ezt a bejegyzést olvassák, már elkezdődött a 
nyári szünet. A gyerekek megkapták a bizonyítványaikat, indulhat a jól 
megérdemelt vakáció. A vírushelyzet is enyhült, legalább annyira, hogy 
a családok többsége vállalkozhat egy közös vakációra itthon, vagy a 
bátrabbak esetleg külföldön. Azért a biztonságot idén a legtöbben 
előbbre helyezik majd minden területen, így a pihenés időszakában is. 
Mi, pedagógusok is várjuk már a bejárás, továbbképzések és belső 
továbbképzések után a nyári időszakot. Mint mindenkire, ránk is ránk 
fér egy kis pihenés. Idén a szokásosnál is jobban tapasztalhattuk, 
hogy a pedagógus munka elsősorban az idegeket veszi kezelésbe. 
Ezt a fáradtságot csak hosszabb idő alatt lehet kipihenni, mint mást. 
Mindenesetre örülünk, hogy az év vége is tartogatott pozitív élményeket. 
Sikerült a nyolcadikosainktól méltóképpen elbúcsúzni egy rendhagyó 
ballagás keretében. Ezúton is köszönöm a helyetteseknek, a hetedikes és 
nyolcadikos osztályfőnököknek, állandó segítőnknek, Görgényi Gábornak, 

a műsor zenei részét adó együttesnek, továbbá hetedikes diákjainknak, 
áldozatos erőfeszítéseiket a ballagás feltételeinek a biztosításáért. 
Sok visszajelzést kaptunk a szülőktől, ballagóktól a mégis megtartott 
hagyományos rendezvényünk ilyen keretek közé szorított megvalósítása 
után. Abban mindenki egyetértett, hogy a ballagás osztályonkénti és 
szűkebb közönség előtt megtartott változata még inkább előhozta a 
rendezvény meghittebb, személyesebben átélhető élményét. Köszönjük 
az elismerő megkereséseket, jólesett pedagógusainknak is a dicséret.

Az önkormányzatnak köszönjük a pedagógusnapi köszöntést és az 
egész éves együttműködést. Az Érdi Tankerületi Központnak pedig az 
egész évben tapasztalt támogatást és az iskolabővítés lehetőségének a 
kezdeményezését. 

Pedagógusainknak és az iskola dolgozóinak köszönöm egész éves 
áldozatos munkájukat. Nem volt könnyű tanév, de együtt, az iskola 
partnereivel összefogva ismét szép sikereket mutathatunk fel.

A nyári szünet idejére minden jót kívánok, szép élményeket, jó 
programokat, pihenést és feltöltődést minden családnak!

A tanév értékelése
Fehér Imre intézményvezető

A 29. 2019/2020 évi Ifjúsági 
és Innovációs Tehetségkutató 
Versenyen száznál több pályázó 
közül Viczián Anna nagykovácsi 
lakos, a budapesti Baár-Madas 
Gimnázium diákja III. helyezést 
ért el.
A versenyre műszaki, termé- 
szettudományi, környezetvédel- 
mi, informatikai, valamint mate- 
matikai területről bármilyen 
innovatív alkotással, találmánnyal, 

kutató, fejlesztő vagy tudományos munka eredményével pályázhattak a 
középiskolások Magyarországról és a határon túli területekről is.
A verseny zsűrije 99 benyújtott pályázat közül választott ki 10 díjazott 
projektet, valamint 11 témát kiemelt dicséretben részesített. 
Halmos Zita és Viczián Anna az „Ebcsont beforr, avagy csontpótlás 
meglepő anyagokkal” c. pályázattal nyerte el a III. helyezést. A fiatalok 
egy csontimplantátumot hoztak létre, amit egy tojáshéjból készített 
hidroxiapatit szuszpenzióval vontak be, amely nem szintetikus, így jobb 
és gyorsabb csontosodást eredményez.

Gratulálunk Viczián Anna kiemelkedő teljesítményéhez!

Nagykovácsi siker  
a 29. tudományos és innovációs versenyen
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Gyermekeink nagy örömmel vették újra 
birtokba az óvodát, a csoportszobákat, 
játékokat. Barátok találtak egymásra. 
Kapcsolataik megerősítésének elősegítésére 
Gabi néni (Bodza csoport) egy közösségépítő 
játékkal lepte meg a Kaszáló utcai óvodásokat. 
Gyermek tájfutó, pontkereső játékot 
játszottunk az óvodaudvaron, ahol a cél az volt, 
hogy az óvodások az udvaron eldugott kép-
részleteket megtalálják, és beillesszék a saját 

színező lapjukon. A végén egy színes erdei 
kép tárult eléjük, és közben sok erdei állattal 
is megismerkedhettek. A keresés közben 
fejlődött a megfigyelőképességük, memóriájuk, 
empátiás-, és segítőkészségük.

Hiszen az egész óvoda egy közösségként 
élvezte a jó levegőn az együttlétet.

Milyen jó újra óvodásnak lenni!
Molnárné Váradi Erzsébet, Várfoki Gabriella óvodapedagógusok – Vackor csoport, Bodza csoport

Nagy örömmel és lelkesedéssel indult a 2019-
2020-as nevelési év a Gesztenyefa csoportban. 
A zökkenőmentes beszoktatási időszakot 
követően számtalan programot szerveztünk 
a szülők támogatásával. Havonta egyszer 
vendégül láttuk a Lépten-nyomon program 
előadóját, Iván bácsi kéthetente új hangszerrel 
ismertette meg a gyerekeket, kirándultunk, 
színházi és cirkuszi előadásokon vettünk részt, 
élményekkel tele napokat zártunk. A lendületet 
márciusban megtörte valami, amire sajnos 
nem voltunk felkészülve, nem szerepelt a 
terveink között. Egyik napról a másikra üresen 
állt a Gesztenyefa csoport, de nem adtuk 
fel.  Abban reménykedtünk, hogy rövid idő 

elteltével újra együtt leszünk és méltósággal 
folytathatjuk a közös munkát. Több, mint két 
hónapot kellett várni a találkozásra, amelynek 
hangulata leírhatatlan élményekkel gazdagí- 
tott mindannyiunkat.
Csillogó szemű „kiskirályok és királylányok” 
várták, hogy teljesüljön a kívánságuk, ugyanis 
a mi csoportunk is „kiskirályként” engedi 
nagycsoportosait iskolába.
Róluk szól az utolsó időszak, programjainkat az 
ő kívánságaik alapján szervezzük.
Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, 
ugyanis minden kívánságot sikerült teljesíteni: 
kirándultunk, biciklitúrát szerveztünk, 
lovardalátogatáson vettünk részt, jelmezbe 
öltöztünk, játék napot tartottunk, gofri sütést és 
pizsama partyt rendeztünk. Közben, kedves kis 
műsorral készültünk az évzáró ünnepségre és a 
Bátrak barangolására. 
Kolléganőimmel, a Csillagfürt játszóteret 
színpaddá varázsoltuk, úgy vártuk a 

Gesztenyefa csoportos családokat, ahol a kis 
és középső csoportos gyerekek versekkel, 
énekekkel köszöntek el barátaiktól, majd 
átadták a hagyományos tarisznyákat, 
amelyekkel a nagycsoportosok büszkén, énekek 
kíséretében körbejártak, hogy mindannyian 
megcsodálhassuk szépségeiket.
Az ünnepséget a Kiskirályok játékba ágyazott 
koronázásával zártuk, és a Zsíros-hegyi 
kilátóhoz kirándultunk.
A kedves szülők sok finomsággal készültek, 
közösen megvacsoráztunk, jókat játszottunk és 
beszélgettünk. 
Jó volt látni, hogy a gyerekek minden próbát 
kiálltak, az akadályokat leküzdötték, büszkén 
mondhatjuk, iskolaéretteké váltak. 
 Ezzel lezárult egy korszak az ő életükben, vége 
a gondtalan játék időszakának, kezdetét veszi a 
tudatos tanulás, amelyhez sok sikert kívánunk 
és szeretettel gondolunk Rájuk!

Búcsú az óvodától
Farkas Erika óvodapedagógus – Gesztenyefa csoport
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1.  Légy türelmes. A Levendula csoporttól 
búcsúzó gyerekek és szülők a karantén 
időszaka alatt csak vártak és vártak velünk 
a csoportban dolgozó felnőttekkel együtt. 
Türelmesek voltunk és bíztunk abban, hogy 
méltó befejezése lesz az óvodás éveknek. 
Ez a nap különleges jelentőséggel bírt az én 
szívemnek is, hiszen hosszú évek óta az első 
csoport, akiknek az óvodába lépéstől kezdve 
fogtam a kezét egészen az iskolába lépésig. 

2.  Alkalmazkodj a változásokhoz. Rugalmasan 
szerveztük egyik napról a másikra a Kispatak 
Óvoda hagyományaihoz híven a búcsúzó 
gyerekek kívánságnapjait, a kiskirálynapokat, 
dacolva az időjárással és a koronavírus miatt 
kialakult körülményekkel. Folyamatosan 
az utolsó pillanatig alkalmazkodtunk az 
újabb és újabb szabályokhoz, többször újra 
terveztünk és átalakítottuk a búcsú nap 
programját. Végül az Ebadta játszótéren 
sikerült megszervezni a ballagást.

3.  Légy állhatatos. Kitartottunk, nem adtuk 
fel, még akkor sem, amikor teljesen 
kilátástalannak tűnt, hogy megvalósul 
minden, úgy ahogy terveztük.

4.  Higgy a csodákban. Csodák márpedig 
léteznek. Délután fél4-kor az égen megjelenő 
tenyérnyi kék folt és annak növekedése 
aznap egy csoda volt. A játszótéren eső 
ellen felállított sátor végül a hőségtől hozott 
enyhülést. A gumicsizmát és esőkabátot 
végül a szekrénybe zárva lecserélhettük 
alkalomhoz illő ruházatra.

5.  Légy vidám. Ivánnak hála zenével kísért 
lovaskocsink mindenki arcára mosolyt csalt. 
Kertészkedők, biciklizők, autósok, járókelők 
integettek nekünk mosolyogva, szemükkel a 
messzeségbe kísérve minket, gyermekeiket 
nyakukba véve talán azon tűnődve, hogy 
lovaskocsikázás gyermeki, végtelenül szabad 
és egyedi a mai világban.

6.  Játssz sokat. A Levendulás búcsúzó 
ceremónia után, kincskereső játékokra 
hívtuk a gyerekeket és megtölthették üres 
tarisznyájukat apró és kedves ajándékokkal, 
mint például az óvodás álomzsákjuk, 
iskolaszerek vagy különleges üzeneteket 
rejtő ceruzák, melyek a tolltartóban lapulva 
hivatottak majd mosolyt csalni a gyerekek 
arcára.

7.  Mutasd ki érzésed. Ér- 
zelmeink kimutatásához 
mindenkinek joga van, 
még ha sebezhetőnek 
tűnünk is. Megfogadtam, 
hogy nem fogok sírni. 
Sírtam. Köszönöm a 
sok szeretetet, a sok 
ölelést, mindent, amit 
kaptam és tanultam 
a gyermekeitektől, én 
örökre a szívembe zártam 
őket. Bízom benne, hogy 
minden iskolába induló 
Levendulás magáévá 

tette ezeket a gondolatokat és az én búcsú 
üzenetemet, mely így szólt az idei kicsit 
kacska madarász évünk emlékére: 

Légy hasonló az égen szálló madárhoz... aki a 
törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta 
tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert 
bízik szárnyai erejében. (Victor Hugo)

Búcsúzó napunk üzenete – 2020.június 10.

Az elmúlt idő nehézségei miatt az óvodai 
ballagás tűnt a legtávolabbi dolognak az 
életünkben.
Szülőként, személy szerint, engem jobban 
megviselt, hogy az óvodai évek ilyen kurtán, 
furcsán zárulnak le, mint az én ballagó 
nagyfiamat. Egy korszak nem érhet így véget, 
de természetesen megértettük, hogy a jelenlegi 
helyzet mindent felülír.
Egy nap azonban egy meghívó érkezett, 
melyben az óvó nénik  a ballagás időpontjáról és 
helyéről adtak hírt. A tervek szerinti augusztusi 

időpont helyett júniusban mégis megtartanák 
a ballagást, aminek mi nagyon örültünk.
A helyszín a gyerekek előtt titok volt és sikerült 
is a helyszínre érkezésig ezt megtartanunk. 
Amikor megérkeztünk, nagy volt a meglepetés. 
Az óvó nénik a Solymári Várban várták a 
gyerekeket. A nagy találkozás után – voltak, 
akik március óta nem látták egymást és az óvó 
néniket – megkezdődött a játék.
A ballagó ovisoknak hét próbát kellett kiállniuk 
az óvodai éveket lezárva, az iskolai éveket 
megkezdve. Volt kötélhúzás, kincskeresés, 

ügyességi próba, rajzolás, 
célba dobás.

A próba végén kiskirálylányokká és kiskirályokká 
koronázták a ballagó gyerekeket a helyszínhez 
hűen. A gyerekek elszavalták az otthon 
megtanult ballagó versüket, és megkapták a kis 
tarisznyát az útravaló kincsekkel.
A ballagás lezárásaként kezdődhetett a királyi 
lakoma, amely pizza formájában érkezett.
Az óvó néniknek hála egy nagyon családias 
és meghitt délutánt töltöttünk a Solymári 
Várban, amit nem is remélhettünk. Méltó 
megünneplése volt ez a rendhagyó ballagás az 
óvodai éveknek, ebben a rendhagyó időben, 
erre biztosan sokáig emlékezni fogunk.
Ezúton is nagyon köszönjük Marcsi óvó néninek, 
Fanni óvó néninek, Andi dadus néninek az 
elmúlt három év munkáját, a türelmet, a 
kedvességet, a törődést.

Ballagás Barackfa csoport 2020.június 9.
Alagi Nóra szülő – Barackfa csoport
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Kispatak Óvoda

A vírus alatti időszakban teljesen megváltozott az 
életem. Úgy hozta, hogy el kell hagynom Nagykovácsit. 
Fájó szívvel teszem ezt, mert már az első pillanattól 
kezdve nagyon szerettem itt élni, beleszerettem a 
mesés környezetbe, a friss levegőbe.

Az óvodát hagyom itt a legfájóbb szívvel. Boldog három évem volt, 
remek kollégákkal. Olyanok voltak nekem Ők, mint a második Családom. 
Első munkahelyemnek nem is kívánhattam volna szebbet és jobbat. 
Rengeteget fejlődhettem és tanulhattam, még az utolsó napomon is. 
Szeretnék egy időre, de nem örökre búcsúzni Nagykovácsitól, a 
Nagykovácsi Kispatak Óvodától, főleg a Kaszáló utca összes dolgozójától. 
Remélem, az élet még visszasodor ide. 

Nagyon fogtok hiányozni! 

Szeretettel búcsúzom: Fanni óvó néni

Búcsúzó levél
Lipták Fanni óvodapedagógus – Barackfa csoport

Kedves Kispatakos Szülők!
Az idei nyáron – hagyományainktól eltérően 
– nem tervezünk személyes jelenlétet kívánó 
összevont szülői értekezletet az újonnan 
érkező kispatakos gyermekek szüleinek. 
A vírushelyzet idején is online dolgozó 
óvodapedagógusoknak – a szerencsésen 
megmaradt nagyszámú szabadságuk kiadása 
miatt – a nyári szabadságolása megkezdődött, 
eltérő periodicitással lesznek távol az 
óvodától. A velük való személyes találkozás 
augusztus utolsó hetében lehetséges, 
ekkor már valamennyi kollégánk visszatér 
a megérdemelt pihenésből és izgalommal 

várják az új kis óvodásokat is. 
Minden csoportunkban szokás, hogy az újonnan érkezőket levelekkel kísérik 
végig a leendő óvó nénik azon az úton a nyár során, mely szeptemberben 
az óvodában folytatódik a befogadásukkal. Ezek a levelek közel hozzák a 
családhoz is a csoport életét, hagyományait, a legfontosabb tudnivalókat 
és az ott dolgozó kollégákat.

Július elejétől olvasható honlapunkon az új szülőknek szóló komplex 
információs csomagunk. Ebben adunk részletes tájékoztatást mindarról, 
mely elengedhetetlen az óvodai élet megkezdéséhez. Ötleteket, 
ajánlatokat teszünk ehhez a pedagógia oldaláról, információkat osztunk 
meg a csoportokról, nevelőkről. Két ppt kerül megosztásra és feltöltésre, 
melyekben a Házirend leglényegesebb elemeit foglaljuk össze, valamint a 
Kispatak Óvoda Pedagógiai Programjával ismertetjük meg az érdeklődőket.
Minden óvodai csoportunk szeptember első két hetében tartja évnyitó 
szülői értekezletét/beszélgetését/tájékoztatóját, ahol személyesen lehet 
aktualizálni a kérdéseket, információkat.
A befogadás menetét minden szülővel személyesen fogják pedagógusaink 
egyeztetni, hiszen az új gyerekeket a szülők ismerik legjobban, 
pedagógusaink a kapott információk alapján tesznek javaslatot 
a befogadás/beszoktatás módjára, időtartamára és módszereire, 
összhangban Pedagógiai Programunkkal.
Amennyiben további kérdés merül fel, örömmel állunk rendelkezésükre a 
Kispatak Óvoda elérhetőségein online és személyesen is.
Bízunk benne, hogy boldog óvodás éveket fognak nálunk tölteni. Várva a 
találkozást kívánunk meseszép nyarat.

Információk újonnan felvételt nyert gyerekek szüleinek
Szabó Orsolya intézményvezető
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

Kedves Szülők és gyerekek!

2020. 06. 15-től újabb enyhítések várhatók az 
egészségügyben!
1. Továbbra is csak e-mail-es vagy telefonos elő- 
jegyzés után tudunk beteget fogadni.
2. Végre 1 óra alatt nemcsak 4 beteget nézhetünk 
meg.
3. Lehetőleg 1 szülővel 1 beteg gyermek érkezzen, 
a szülő maszkot viseljen.
4. Nyári táborokra vonatkozó rendelet: 12/1991.  
(V. 18.) NM rendelet
„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki 
arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet 
szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző 
négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazol-
ja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő 
egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. 
A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a 
táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a 
táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.”
5. Aki bölcsődei vagy óvodai közösségben lesz 
beteg, az keressen minket e-mail-en vagy tele-
fonon. Csak 3 napos tünetmentesség után mehet 
újra közösségbe a gyermek.

A vírus helyzet megengedi, hogy szabadságra 
menjünk a nyáron.

július 6–17 dr. Jakab Erika
július 20–augusztus 7. dr. Kordé Izabella

augusztus 10–18. dr. Jakab Erika 
augusztus 19–29 dr. Kordé Izabella  

szabadságon lesz
Az aktuálisan rendelő doktornő a saját rendelési 
idejében várja a betegeket helyettesítés idején.
Pénteki napokon csak 8-11 között lesz rendelés.

Dr. Kordé Izabella, gyermekorvos
E-mail címe: drkordei@gmail.com
Telefonszáma: 06-30/338-0265
Asszisztense (időpont kérés): Fábosné Kovács 
Katalin.  Telefonszáma: 06-30/476-4817

Dr. Jakab Erika, gyermekorvos
E-mail címe: jakabmedinfo@gmail.com
Telefonszáma: 06-30/364-5936
Asszisztense (időpont kérés): Dajka Edina.   
Telefonszáma: 06-30/638-522

Rendelő telefonszáma: 06-26/389-522 (rendelési 
időben)

Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

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

Háziorvosi Szolgálat  
rendelési ideje

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

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

telefonos hívásra!
Dr. Kádár-Németh Krisztián július 2-10. 

Dr. Koltay Angéla július 2.- július 3.  
és július 27.-augusztus 14.

Dr. Solynóczki Katalin július 6-17.  
Dr Sorbán András július 20-31.

 között szabadság miatt nem rendel.
A szabadságon lévő orvos betegeinek  

a receptigénylést  
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.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
július 10.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
július 17.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián    
július 24.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
július 31.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

Pénteki napokon a két rendelés közötti időben  
12-15 óráig az aznap rendelő orvos látja el  

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

Depónia Kft. (hulladékszállítás)
Fogadó órája az Inkubátorházban  
(Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)
Minden hónap első hétfő: 10-14 óra között.
Telefon: 06-22/504-412; 
E-mail: ugyfel@deponia.hu 

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
       Rohály Ferenc rendőr törzszászlós 

Elérhetőségei: 
Tel.: +36/30-653-1317

 e-mail: bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Újszülöttek
Május

Dávid, Anna
Június

Alexander, Milán, Sára Naira,  
Izabel Anna, Félix, Szilárd Márton,  

Máté, Panna Gréta, Olivér
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Szépül a településünk!

A NATÜ munkatársai folytatták  
településünk szépítését, virágosítását

A tavaszi nagytakarítást követően a virágágyások elkészítése és a 
virágládák kihelyezése után folytatódtak a füvesítések, parkosítások 
településünkön. A virágosítási programunk nyári meglepetése a lakosság 
felé, az ELMŰ oszlopokra helyezett virágtartók, virágok kihelyezése volt. 
30 db tartó és 60 színes aprómuskátli díszíti a főutat és a főtér környékét 
mindannyiunk és a településünkre látogatók örömére!

Kántor Ágnes intézményvezető

HIRDETMÉNY
2020. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

az 1995. évben temetett vagy újraváltott sírok
25 éves használati ideje,

továbbá  
a 2010. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  

10 éves használati ideje,

2020. december 31-én lejár.
Az újraváltásokat 2020. december 31-ig tehetik meg  

a rendelkezésre jogosultak.
Kérjük a hozzátartozókat,  

hogy a sírhelyek újraváltása érdekében  
érdeklődjenek személyesen  

a temetőben a temetőgondnoknál,  
vagy az alábbi telefonos elérhetőségen:

Nagy Attila: +36 30 190 927
Felvilágosítás kaphatnak a NATÜ irodában  

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.)  
és az alábbi telefonszámon is: +36 26 355-159

Gombával töltött csőben sült cukkini
Hozzávalók 4-6 személyre: 

3 db nagyobb cukkini 
30 dkg csiperke gomba apróra vágva
6 dkg vaj
2 kisebb vöröshagyma kockára vágva
2 csomó petrezselyemzöld felaprítva
3 tojás felverve
15 dkg reszelt óvári sajt
só, bors ízlés szerint

Elkészítés: 
A megmosott cukkiniket félbevágom, a belsejét kikaparom úgy, hogy legalább 
1 cm hús maradjon körbe, majd forrásban lévő sós vízben kb. 5 percig főzöm. 
Leszűröm és hagyom kihűlni Ezután a hagymát a vajon megdinsztelem és 
hozzáadom a felaprított gombát.  Fedő alatt megpárolom a saját levében, majd 
zsírjára pirítom.Természetesen előtte sózom, borsozom. Ekkor hozzáadom 
a felaprított petrezselymet, a felvert tojásokat és a kikapart cukkini belsejét. 
Addig keverem amíg a gombapép be nem sűrűsödik. Ezután tepsibe teszem 
a cukkiniket. Megtöltöm őket a gombás töltelékkel és 10 percre a 160 fokra 
előmelegített  sütőbe teszem. Ezután rászórom a reszelt sajtot és ráolvasztom 
a sütőben. Önállóan is kitűnő étel, de  párolt rizzsel is tálalhatjuk.

Gasztro sarok
Bihari Ferenc



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

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

Számlaszám:
65700086-10116618

Köszönjük!

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


