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A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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Augusztus. A nyár utolsó hónapja. Kánikula, nyaralás, 
Balaton, fesztiválok, búcsú, aztán az új kenyér, Szent 
István ünnepe, tűzijáték, és vissza a normális hét-
köznapokba. Legalábbis eddig erről szólt ez a hónap. 
Most is erre készültünk, de az idei év sok mindent 
felforgatott. Nekünk, más országokhoz képest sze- 
rencsénk volt és aránylag szabadon megválaszthattuk, 
hogyan töltjük a nyarat. Viszont nem kockáztathatjuk 
egymás egészségét, így a Magyar Kormány döntése 
alapján nem lehet megtartani a fesztiválokat, nagyobb 
rendezvényeket, így a nagykovácsi búcsút sem. Tehát 
az idei nyár a családi nyaralásokról, szűkebb körben 
együtt töltött időkről szól.

Ugyan a nyár jelentős részét már magunk mögött tudhatjuk, még maradt közel egy hóna-
punk a közös családi kikapcsolódásra. Számunkra, Nagykovácsiban élők számára egyik leg-
fontosabb kincs az érintetlen természet közelsége, a hegyek ölelése. Egyedülálló természeti 
adottságú, varázslatos település a miénk, így akár kertjeink hűsében is kikapcsolódhatunk.
Akárhogyan is, remélem, mindenkinek jól telik az idei augusztus, és olyan helyeket is felfedez-
hetnek itthon, ahová eddig még nem látogattak el.
Persze Nagykovácsi élete nem csak csupa pihenés. Folyik tovább otthonunk építése, elindul-
tak és a tervek szerint haladnak a beruházások, fejlesztések, a képviselő-testület pedig egész 
nyáron ülésezik. 
Folytattuk utcáink felújítását és aszfaltozását, járdák építését és látványos szakaszába érkezett 
a Linum udvar építése is. Az alapozási munkákkal egyidőben fejlesztésre kerülnek a kapcsolódó 
utcák, hamarosan új körforgalmat avatunk a Bánya/Szeles/Kaszáló utcai kereszteződésben, 
járdával, zebrákkal biztonságosabbá téve a mindennapi közlekedést. 
Folynak a bölcsőde bővítésének és az új kerékpárút építésének előkészítő munkái, zajlik a fő 
utca fejlesztési terveinek előkészítése. A főtéren kicseréltettük a korábban megrongált dísz-
kutat és ivókutat is. Ezek kapcsán köszönjük Fáskerti István, szobrászművész és Éles Péter, vál-
lalkozó önzetlen munkáját. 
Felajánlottuk együttműködésünket a Nagykovácsi Általános Iskola fenntartójának a 
férőhelyproblémák megoldásában addig is, amíg az önkormányzat telkén felépül az új 
iskola. Az önkormányzat részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy az átmeneti 
időszak nehézségek nélkül teljen a gyerekek számára. Azonban nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az iskola tekintetében az önkormányzat semmilyen döntési kompetenciával nem ren-
delkezik, mivel minden fenntartói és működtetői jog az Érdi Tankerületi Központ hatásköre. 
Reménykedünk abban, hogy iskolásaink érdekében megnyugtató, a gyermekek egészséges 
fejlődését maximálisan elősegítő tanulási feltételeket fognak tudni biztosítani Nagyková- 
csiban. 
Újra megpályáztattuk az iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetést, hogy megfelelő ellátásban 
legyen részük a gyerekeknek, ha szeptembertől visszaülhetnek az iskolapadokba diákjaink és 
felhőtlenül játszhatnak újra együtt óvodásaink, bölcsiseink. 
Elkészült a fitneszpark szomszédságában a streetball pálya is, ami nagy látogatottságnak ör-
vend, kicsik és nagyok népesítik be nap mint nap a sportpark pályáit és sporteszközeit. Új, 
vandálbiztos ivókút is épült a park mellett. Külön érdekesség, hogy községünk első „online” 
padja is itt található, ami WIFI kapcsolatot és telefontöltési lehetőséget biztosít az edzeni vá-
gyók számára, így is segítve azt, hogy a fiatalok kimozduljanak az otthoni virtuális világból a 
szabadba, a való világba.
Környezetünk védelme érdekében tovább folytatjuk klímastratégiánk kidolgozását, és megál-
lapodtunk az ELMŰ-vel a Nagykovácsi fáit veszélyeztető gallyazásokkal kapcsolatos feladatok-
ban. Próbáltuk megmenteni községünket a szúnyoginváziótól, természetesen környezetbarát 
eszközökkel.
Sajnos, minden reményünk és minden előkészületünk ellenére a búcsúban mégsem ta-
lálkozhatunk. Köszönjük a sok szervező munkát az Öregiskola dolgozóinak és mindazoknak, 
akik hozzátettek volna a programok és a kínálat színesítéséhez. Köszönjük a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat tánckörének is a felkészülést, reméljük, hamarosan lesz alkalmunk meg-
nézni új műsorukat, amire olyan nagy szeretettel készültek. 
Bízom benne, hogy a körülmények ellenére mindannyiunknak lesz alkalma szép nyári napokat 
együtt tölteni családjával, szeretteivel. Jó pihenést és jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Felforgatott nyár
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!
Augusztus hónapban küldjük ki azon adózóinknak postán a II. félévi 
adóbefizetéshez az egyenlegközlő levelünket és a csekkeket, akik nem 
elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók is, 
cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagyko-
vacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus ügyintézésre  
– ügyindítás, egyenleg lekérdezés – van lehetősége minden ügyfelünknek.
Az ügyintézéshez rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azo-
nosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú te- 
lefonos azonosítással), értesítési tárhellyel. A szolgáltatás 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 kérdéseket is az ado@nagykovacsi.hu címen fogadjuk. 
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.
Abban az esetben, ha jogszabály egy nyilatkozat megtételére az elekt- 
ronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, a más módon (pl. papír alapon) 
benyújtott nyilatkozat hatálytalan, 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.

Balázsi Krisztián: építményadó, telekadó, talajterhelési díj, idegenforgal-
mi adó, helyi szabálysértési bírságok adók módjára történő behajtása, adó- 
igazolások, adó- és értékbizonyítványok, külterületi földadó, behajtások.
Dervalics Lászlóné: gépjárműadó, behajtások,
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások
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A Képviselő-testület július 16-i rendkívüli ülése előtt az állandó 
bizottságok részletesen megtárgyalták és véleményezték az 
előterjesztéseket, a Pénzügyi bizottság 3 módosító javaslatot nyújtott be.
A képviselők írásos tájékoztatást kaptak a lejárt határidejű határo-
zatokról és az önkormányzati közbeszerzések és beruházások előre 
haladásáról.
A 6 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után meghallgatta Hoffmann Kornél rendőr alezredes, őrsparancsnok 
beszámolóját a Budakeszi Rendőrőrs 2019. évi tevékenységéről. A pa- 
rancsnok bemutatta a testületnek Rohály Ferenc rendőr törzszászlóst, 
aki Nagykovácsi új körzeti megbízottja.
A képviselők megszavazták a 2019. évi költségvetés zárszámadását.
Új rendeletet alkotott a Képviselő-testület a helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsról.
Ezt követően szervezeti egységek 2019. évet érintő beszámolóinak 
megtárgyalására és elfogadására került sor. Ezek: Polgármesteri Hivatal, 
főépítész, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Solymári Ezüstkor Szo-
ciális Gondozóközpont.
Döntés született a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás új 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról és csatlakozási szándékok 
támogatásáról.

Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adott a Nagykovácsi 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a Kossuth u. 64. szám alatti épü- 
letrész felújítására benyújtott pályázatához.
Zárt ülésen önkormányzati vagyont érintő döntések születtek:
–  A Vértes utca 25. sz. telekingatlan pályázat útján értékesítésre kerül.
–  Nem történik meg a felkínált területcsere a Kecskehát területrészen.
–  Nem bérel az Önkormányzat irodaházat polgármesteri hivatal 

számára a Vörösvár Invest Kft. ajánlata szerint.
–  A HÉSz módosításának megrendelésére kerül sor az Amerikai 

Nemzetközi Iskola kérelmére a Nagykovácsi 4803, 4804, 0124/53 és a 
0124/52 hrsz-ú ingatlanok tekintetében, településrendezési szerződés 
megkötését követően. Az iskola 5 év alatt 95 millió forint közösségi célú 
befizetést teljesít.

–  A HÉSz módosításának megrendelésére kerül sor a Nagykovácsi Lo- 
vastanya területére, a 024/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében.

A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei  
és jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat  
nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. júliusi üléséről

Nagykovácsi belterületén egyre gyakrabban megjelenő kárt okozó 
vadakkal kapcsolatos lakossági bejelentések az önkormányzat számára 
cselekvési kényszert jelentettek, közegészségügyi, közbiztonsági 
szempontok alapján, valamint köz- és magántulajdon megóvása 
érdekében, hivatalunk megkereste a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatóját, 
valamint Budaörsi Rendőrkapitányságot.  
A Pilis Parkerdő Zrt. megkeresésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy a 
belterületi vadelejtésben és a vadbefogásra nem tud segítséget nyújtani. 
Társaságuk lehetőségeikhez mérten mindent megtesz a belterülettel 
határos erdőterületeken a vadállomány fokozott szabályozása érdekében 
a vaddisznók befogásával, illetve a vadászattal történő apasztásával.
A Budaörsi Rendőrkapitányság 1/15219/2020. számú határozatával 2020. 
június 30-tól 2020. szeptember 30-ig terjedő időszakra engedélyezte 
Nagykovácsi lakott területén a kártékony vadak elejtését. 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat szervezésében 
fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező vadász segítségével 
vadkárok megakadályozása érdekében kárt okozó vadak elejtése várható.

A vadkár elhárítással érintett területek a következők: 
Nagykovácsi bekötő 11104 j. út, és a mellette lévő belterületi részek 
ún. Kecskeháti belterület, Kossuth Lajos utca, Kálvária sétány, Erdő 
sétány, Virágos sétány, Hidegkúti utca, Pilis utca, Turista utca Völgy utca, 
Mecsek utca, Bakony utca, Mátra utca, Gerecse utca, Kerekhegyi sétány, 
Zsíroshegyi út, Nagyszénás tanösvény, Barack utca, Szilva utca, Forrás 
utca, Gémeskút utca, Rozmaring utca, Rozmaring köz, Telki út, Tompa 
Mihály utca, Csendes utca, Muflon utca, Tompa Mihály utca, Park utca, 
Séta utca, Erdő utca, Vaddisznó utca.
Vadak megjelenésével kapcsolatban bejelentést Erős Kálmán közterület-
felügyelőnél tehetnek kozter@nagykovacsi.hu email címen, vagy a  
06/20 528-6007 telefonszámon. A bejelentések fogadását követően az 
elejtést irányító személy helyszíni szemlét tart, a bejárás során a helyszínen 
tapasztaltak alapján az összes egyedi körülmény figyelembevételével, 
a biztonsági szempontok figyelembevétele mellett dönt a vadkilövés 
szükségességéről.

Tájékoztatás belterületi vadelejtés engedélyezéről

Örömmel értesítjük Nagykovácsi lakosait, hogy megújul a Mátra utca  
Ady Endre utca és Kálvária sétány közötti része. A közel 200 m hosszú rossz 
állapotú út új aszfaltburkolatot kap, a vízelvezetés megoldásával együtt.
Az útrekonstrukciós munkák miatt – előre láthatóan – 2020. augusztus 
10-től augusztus végéig a Mátra utca Ady Endre utca és Kálvária 
sétány közötti szakasza a gépjármű forgalom elől részlegesen, illetve 
időszakosan lezárásra kerül. Az érintett szakaszon található ingatlanok 
lakóinak gépjárművel való ki- és bejutása, valamint a gyalogos közlekedés 
a kivitelezés ideje alatt is korlátozottan biztosított. Kérjük azonban, hogy 
az itt lakók – az építés ideje alatt – csak a szükséges mértékig és hosszban 
használják az utat. Az alépítményi, szegélyezési munkák kivitelezésénél, 
illetve az aszfaltozásnál hozzávetőlegesen 1-2 nap időtartamra az itt lakók 
számára sem biztosítható a gépkocsival történő ki- és bejutás.
A munkálatok által érintett Mátra utcai útvonal helyettesítésére, javasolt 
a környező utcák (Erdősétány utca, Zsíroshegyi út, Pók utca, Ady Endre 
utca) használata.
A munkálatok folyamán kialakuló átmeneti kellemetlenségekért 
megértésüket és türelmüket előre is köszönjük. A munkákkal kapcsolatban 
a Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati 
Osztálya ad további tájékoztatást.

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

1. Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj alapításával az Önkormányzat 1956. szellemiségének ébren-
tartását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi fiatalok 
tehetséggondozásában nyújtott segítségével. Az ösztöndíj egy nagyko-
vácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, 
látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.

2. Az ösztöndíj forrása
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. 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 be-
nyújtson 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 el-
nyert ösztöndíjat.
4.3. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az ösz-
töndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművét a kiíró korlátlanul és 
szabadon felhasználja, továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj felhaszná-
lására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújt-
ja az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró 
szabadon publikálhat.
4.4. A pályázati dokumentumokat zárt borítékban kell beadni. A borí-
tékra 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: 2020. szeptember 15. A pá-
lyázat 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 érvényessé-
gének 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 ja- 
vaslata 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, megálla-
podásban 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 2020. évi Dr. Schmidt Imre Ösztöndíjára

Mikorra készül el az új körforgalom? Lesz-e járda és felfestett 
gyalogátkelőhely?  
A kivitelező ígérete szerint a körforgalom augusztus végére 
készül el, így szeptemberben már az új, biztonságos járdákon és 
gyalogátkelőhelyeken lehet a kereszteződésen áthaladni, és megkö-
zelíteni az oktatási, nevelési intézményeket. A mellékelt rajzon látható 
új körforgalom megépítése mellett egy új járdaszakasz kerül kiépí-
tésre a körforgalomtól egészen a Nagyszénás utcáig, ezzel segítve a 
lakosok biztonságos gyalogos közlekedését. 

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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A tavalyi évben a település egyik közterületen álló juharlevelű platánja 
hirtelen gyorsasággal elhalt, a belőle vett minta laborvizsgálata során 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) botryosphaeriás 
gombafertőzést mutatott ki a platán haláláért felelős kórokozóként.

Ugyanezen fa helyszíni ellenőrzése során a fán, valamint közeli platán 
szomszédján apiognomoniás gombafertőzés és platán csipkéspoloska 
kártétele is megfigyelhető volt. Az idei évben ismét elvesztettünk egy 
közterületi platánt, hasonlóan gyors lefolyású elhalással, miközben az  
apiognomonia és csipkéspoloska jelenléte számos közterületi 
platánunkon megfigyelhető volt.
A fentiek alapján született az a döntés, hogy a közterületi platánjainkon 
azok megőrzése, védel- 
me és egészségi álla- 
potuk javítása céljából  
injektálásos növényvé- 
delmi eljárást végzünk. Az 
eljárás során a hatóanyagot 
a növényvédelmi szak- 
emberek speciális injek- 
torral juttatták közvetlenül 
a fák törzsébe, ahonnan 
saját nedvkeringésük old- 
ja meg annak további 
szállítását.
Tekintettel a platánok díszfa jellegére, az eljárás technológiájára és  
jellemzőire, növényvédő szer nem került a környezetbe, így élelmezés-
egészségügyi várakozási idő betartása sem volt szükséges. Reményeink 
szerint az e módon kezeltetett 26 darab közterületi platánfánk egészségi 
állapotának javulása várható a jövőben, és nem kell több egyedet 
elveszítenünk.

Közterületi platánfáink injektálásos növényvédelme

Apiognomonia veneta és platán csipkéspoloskák (Corythucha ciliata) 
közterületi fáinkon

Ludányi Csaba településmérnök  

Júliusban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri 
Hivatala az ELMŰ Hálózati Kft., a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő 
Egyesület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és helyi Vállalkozó 
részvételével egyeztető megbeszélést tartott az erősáramú föld feletti 
vezetékhálózat védőövezetét biztosító gallyazással kapcsolatban.
Az ELMŰ Hálózati Kft. elsődleges célja a folyamatos energiaellátás és az 
emberek biztonságának biztosítása, ehhez szükséges a szabadvezetékek 
védőövezeteibe érő faágak eltávolítása, amely egyben törvényi 
kötelezettsége is. Elegendő a 2014. decemberi jégkárra visszagondolnunk, 
amelynek emlékét azóta is minden évben őrizzük az Összefogás Napján. 
Nagykovácsi Lakosai már megtapasztalhatták, milyen áram nélkül 
maradni. Tudjuk, hogy ha nincs áram, akkor az hogyan hat a vízellátásra, 
fűtésre, kommunikációra, gyakorlatilag mindennapi életünkre.
Másik oldalról tekintve ugyanakkor elszomorító látványt nyújtanak a 
csonkolt fák. Mind esztétikailag, mind a fák egészségi állapota érdekében 
szerencsésebb lenne a minimálisan szükséges, kertészeti beavatkozások 
alkalmazásával ápolt fák társaságában élnünk.
Az egyeztetés során az a megállapodás született, hogy a jövőben az 
egyes vezetékszakaszokon esedékes gallyazási munkálatok tervezésekor 
a helyszíni bejárásokra a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a 

Polgármesteri Hivatal is meghívást kap, a kivitelezések pedig a védett 
területeken, természetvédelmi szempontok alapján költési időszakon 
kívülre kerülnek beütemezésre. Emellett a Polgármesteri Hivatal az 
ELMŰ Hálózati Kft. részvételével elkészít egy Lakosságnak szóló, a 
teendőket is tartalmazó tájékoztató „kisokost”, amely tájékoztatás 
információtartalmának minél szélesebb körben történő terjesztésében 
a Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület is részt vállalt. 
Kérni fogjuk a lakosság aktív közreműködését is a fák egészsége és 
párhuzamosan a biztonságos áramszolgáltatás megőrzése érdekében, 
hiszen mindkettő egyaránt fontos szempont. További részleteket az őszre 
elkészülő „kisokosban" találnak majd.

Egyeztetés az elektromos vezetékek  
védőövezetének biztosításáról
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Július 26-án Szent Anna 
napját ünnepeljük, aki 
Szűz Mária édesanyja. 
A legenda szerint a 
Júda nemzetségéből 
és Dávid házából 
származó Annának és 
férjének, Joachimnak 
hosszú ideig nem volt 
gyermekük. Mivel azon- 
ban vagyonuk egy 
részét a papoknak, 
másik részét a szegé- 
nyeknek adták, Isten 

angyala megígérte nekik, hogy leánygyermekük fog születni, akit Máriá- 
nak kell elnevezniük, és aki születésétől fogva telve lesz a szentlélekkel. 
Mária Jézus édesanyja lett.
Szent Anna a nagycsalád, a nemzetség, a gyermeket váró édesanyák 
oltalmazója, hozzá fohászkodtak gyermekáldásért az asszonyok és ő a 
nagyszülők patrónája is. Kultusza a középkorban a keddi naphoz kötődött. 
Több vidéken a meddő asszonyok ezt a napot megböjtölték. A kedd sok 
helyen évszázadok óta asszonyi dologtiltó napnak számított.
A hagyomány szerint Anna nap szakad meg a virágos kender töve, 
ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén leszedték az 
úgynevezett annababot, és úgy gondolták, ha ezen a napon szedik ki 
a vöröshagymát akkor tovább eláll. Az Anna kedvelt névünnep, a nyár 
delelője, melynek mulatsággal, bállal való megünneplése ma is szokás. 
Az első Anna bált 1860-as években rendezték Balatonfüreden, azóta 
hagyománnyá vált és évről évre megrendezik. Elsősorban a Dunántúlon, 
Somogyban, Zalában és Veszprém megyében tartanak bálokat.  
Idén Nagykovácsiban szentmisével ünnepelték a hívek Szent Anna 
ünnepét, melyet a Szent Anna utcában álló Szent Anna kápolnához való 
zarándoklat nyitott meg. Több, mint 30-an mentek fel a kápolnához, ahol 
közös imádkozással és énekléssel köszöntötték Jézus nagyanyját. Az 
imádságot Kemenes Gábor atya vezette, aki egy kis helytörténeti ismeretet 

is csempészett a lelki feltöltődés 
sorai közé, így a jelenlévők 
megtudhatták, hogy régebben 
nagyon sok keresztény ünnep nyitó 
helyszíne volt a kápolna, ahonnan 
aztán együtt vonultak a hívek a 
templomba. A közös éneklés zenei 
közreműködője Tegzes Endre volt, 
aki gitáron kísérte a dalokat szép és 
megható hangulatot biztosítva. A 
neves nap tiszteletére az ünnepet 
megelőzően a Szépkovácsi 
Egyesület tagjai rendbe tették 
a kápolna környékét és színes 
virágokkal díszítették az előkertet, 
hozzájárulva evvel a méltó 
megemlékezéshez.

Anna napi zarándoklat 
Ábrahám Móni

Megkezdődött július közepén a „Legszebb konyhakertek 2020.” és 
a „Virágot Nagykovácsinak” versenyre benevezett kertek szemléje.  
A jelentkezők között több országos elismeréssel rendelkező kert is ta- 
lálható, de szerencsére új résztvevőkkel is találkozhattunk a versenyre 
jelentkezők között. A zsűri tagjai igazán nehéz döntés előtt állnak. Lát-
tunk rengeteg ötletes megoldást, díszes kerti tavat, nagy szakértelem-
mel művelt konyhakertet, magaságyásokat és számos példát a kom-
posztálásra. Találkoztunk olyan kerttulajdonosokkal, akiktől még a 
szakemberek is tanulhatnak. Az elkövetkezendő években várjuk a továb-
bi lelkes kertművelők jelentkezését.

Kertek zsűrizése
Martinek Zsuzsa polgármesteri asszisztens

Elm
ara

d!

Közlemény
Elmarad az augusztus 16-ára 
tervezett Nagykovácsi Búcsú

A Magyar Kormány július 29-én hozott döntése szerint augusztus 
15-e után is hatályban marad a járványügyi készültségi időszak 
védelmi intézkedéseiről szóló 85/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
intézkedése, amely megtiltja az 500 főnél nagyobb zenés-táncos 
rendezvények megtartását.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Magyar Kormány ha-
tározata és a szakemberekkel való konzultáció alapján így arra 
az elhatározásra jutott, hogy a vírusveszély kockázatának elkerü- 
lése, a lakosság védelme érdekében nem rendezi meg az augusz-
tus 16-ára tervezett Nagykovácsi Búcsút.
Őszintén bízunk abban, hogy a közeli jövőben lehetőségünk lesz 
közösségi események megszervezésére és ezek majd kárpótolják 
Nagykovácsi lakosságát az eddig meghiúsult rendezvényekért.
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Immáron 3. hónapja látja el a helyi körzeti megbízotti feladatot 
Rohály Ferenc törzszászlós úr, aki Nagykovácsin kívül Budakeszin is 
teljesít szolgálatot. Őt kérdezem a hivatásáról, a helyi sikerekről és 
problémákról, hiszen Nagykovácsi lakossága elvárja és igényli a köz-
biztonság tudatát, a gyermekeink és az itt élők szakszerű védelmét.

Köztudott, hogy a rendőri munka 
egyben hivatás is. Mi motiválta 
Önt arra, hogy csatlakozzon 
testülethez?
2002. július 1-én szereltem fel 
és azóta többször feltettem ma- 
gamnak én is ezt a kérdést. Először 
a munkakörrel együtt járó biztos 
megélhetés és a nyugdíj vonzott, 
ezt követte a tanulásvágy és a 
folyamatos megújulás lehetősége, 
majd a szabályok meg- és betar-
tatásának a szükségessége 
következett, mára pedig az em-

beri kapcsolatok sokrétűsége, a napi változatosság és a közösség iránti 
elkötelezettség lett a fő motivátor. 
Változott-e, és ha igen miben a jelenkor rendőrének az élete és 
munkája a 20 évvel ezelőttihez képest?
Alapjaiban változott meg. 2002-ben kisrendőrként más volt a mentali-
tásom, más volt a kapcsolat a környezettel, akkor még a parancskövető 
rendszer működtetése volt az irány. A mai elvárás más, ma a rendőrség 
alkalmazkodik, ugyanakkor a határozottságából nem enged.
Egy korszakkal ezelőtt, a határozott utasításokra úgy reagáltak az állam-
polgárok, hogy „meg akar verni vagy mit kiabál velem?”, amíg ma egy 
„kérem” hallatán sokkal sikeresebb lesz az intézkedés. Természetesen 
a viselkedésünket és a kommunikációnkat befolyásolja a helyzet és az 
„alany” reakciója, hiszen nekünk mindig alkalmazkodnunk kell az elvárt 
szinthez, és előfordul az is, hogy van, akinél nem működik a szép beszéd. 
Ilyen helyzetben erőt kell mutatni, de szerencsére  egy mosoly szinte 
mindig működik.
A technika fejlődése egy alapvetően új helyzetet is teremtett a munkánk-
ban: az emberek nagyon szeretik a közösségi oldalakat, így a facebookot, 
az ezen való megnyilvánulásokat. Ezeken az oldalakon panaszolják sé-
relmeiket. Hasznosabbnak érzem, ha közvetlenben a rendőrséget ke- 
resik meg az esetleges káreseményeik kapcsán, gondolok itt arra, ha 
bűncselekmény áldozatává váltak. 
Mit gondolt elsőként, amikor megtudta, hogy Nagykovácsiba vezé-
nyelik KMB-nek?
Örültem neki, mivel én kerestem meg ezzel a kéréssel a parancsnokomat. 
Abban az időszakban szolgálatirányító parancsnokként dolgoztam és jól 
ismertem a Nagykovácsi helyzetet, ismertem az itt élő emberek men-
talitását, egymáshoz való viszonyát, segítőkészségét. Ezt közvetlenül is 
megélhettem, amikor szolgálatirányító voltam és egész Nagykovácsi la-
kossága összefogott egy eltűnt budakeszi gyermek felkutatásáért. 
Ön Nagykovácsin kívül más településeken is dolgozik, dolgozott, 
összehasonlítva azokkal, milyennek látja Nagykovácsit?
Nem lehet összehasonlítani az egyes településeket, minden települést 
önmagához kell nézni, viszonyítani. A közbiztonságot alapvetően jónak 
ítélem, de a közlekedés moráljával komoly problémákat tapasztaltam. 
Fontos azonban, hogy válasszuk külön a közlekedési szabálytalanságokat 
és az egyéb bűncselekményeket. 
2020 -ban érezhetően tovább csökkent a vagyon elleni bűncselekmények 
száma. Én vidékről jöttem fel, ahol mindennapos volt a gépkocsi feltörés, 
amivel itt nem találkoztam 7 év alatt. Nagykovácsiban a zaklatások a 
jellemzőek: egymás élethelyzeteibe történő önkényes beavatkozások, a 
lakosok telefonon hívogatják egymást, vagy átkiabálnak a kerítésen, gya-
koriak a szomszédviták és a becsületsértések.
A kisvárosok többsége 3-4.000 lakossal bír, ahol mindenki beszélget min-
denkivel, de itt (10.000-es nagyközségként) sokkal zárkózottabbak az 
emberek, nem beszélnek a szomszéddal, gyakran keresik a problémákat 
a másiknál. Kerítést húznak az emberek és sokan úgy élnek, mint némely 
nagyvárosban, ahol évekig pereskednek különböző telekviták miatt, 
ahelyett, hogy a megbeszélnék a problémáikat és a megoldást keresnék. 

Sokszor kap bejelentést a fiatalokkal, ifjú felnőttekkel kapcsolatban, 
pl. rongálás, vagy hangoskodás miatt. Mit lehet tenni ezzel a gene- 
rációval?
Amikor én találkozom velük, nagyon kulturáltan viselkednek, köszön-
nek, probléma esetén pedig azt átbeszélem velük és a megbeszéltekhez 
tartják is magukat, így nekem jó tapasztalataim vannak velük. Azt javas-
lom, hogy az esetleges problémák esetén kommunikáljunk egymással, 
és ha önállóan nem megy akkor segítséggel, de törekedjünk a megoldás-
ra. Ebben segítséget kaphatunk a Készenléti szolgálat munkatársaitól. 
A múltban kiemelten jó volt a KMB és KSZ kapcsolata, Ön mit gon-
dol erről, hogy hogyan tud jól együttműködni egy hivatásos és egy 
önkéntes szervezet?
Egy településen nem csak KMB-re kell és lehet számítani. Én ott vagyok 
és segítek, amiben és ahol tudok, de nem vagyok 0-24 órában a telepü- 
lésen. Ebben segít és segített a múltban is a helyi Készenléti szolgálat, 
akikkel nagyon jó a kapcsolatom. Az együttműködésünk egyik formája 
a közös járőrszolgálat. Leadom, hogy mennyi főre van szükségem a 
járőrben és igyekszem minél több embert kivinni a szolgálatba.
Zárásként kérem meséljen kicsit nekünk Rohály Ferencről a 
magánemberről. Van családja, mi a hobbija?
Nejemmel mind a ketten, Abaúj születésűek vagyunk. 2016-ban 
nősültem, 2 gyermekem születtet, leányom Rebeka 3 éves, fiam Patrik 
10 hónapos. Diósdon élünk, szeretünk túrázni, kirándulni, megismerni 
Magyarország csodáit.
bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Nagykovácsi körzeti megbízottja 
Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

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
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NATÜ hírek

A nyár településüzemeltetési feladatai

A nyár beköszöntével megnövekedtek a település 
tisztántartásával, karbantartásával járó feladatok
Munkatársaink márciustól napjainkig a gyakran váltakozó melegben 
és esős időben, rendszeresen gyommentesítenek és kaszálnak a kezelt 
önkormányzati területeken. Július és augusztus hónapban kiemelt 
feladat a parlagfűmentesítés a területeken.
Játszótéri gondnokunk – a gyermekek érdekében – különös 
odafigyeléssel kezeli és karbantartja a 4 önkormányzati játszótér 
eszközeit és környezetét. Ezek: a Sebestyén dombi játszótér és 
sportpálya; az Apraja – Nagyja Játszótér, a Csillagfürt Játszótér és 
Sportpark és a legutóbb üzemeltetésbe vett Ebadta Játszótér. A 
rendszeres használat során megkopott és esetlegesen meghibásodott 
játékok azonnali, szakszerű javítása mellett, új telepítésű játékok, újra 
festett kerítések és kellemes, tiszta környezet várja a játszani vágyó 
gyermekeket, kísérőiket mindegyik játszótéren.
A heves esőzések következtében a szokott árokszakaszokban több 
alkalommal is szükséges volt a felgyűlt hordalék takarítása: kézi és 
gépi kotrással 18 m3 iszapot és egyéb üledéket mertek ki és szállítottak 
el kollégáink az Ördögárok belterületi szakaszáról és a település egyéb 
árkaiból, ülepítőiből.
A rendszeres közterületi, településtisztasági munkák mellett 
– buszmegállók takarítása, kihelyezett hulladékgyűjtők ürítése – 
virágokkal díszítettük köztereinket, megindult a parkgondozás 
és később a virágok, fák autóról és tartályból történő folyamatos 
locsolása is. 
A Temető területének karbantartása, takarítása is komoly gondnoki 
feladat: a kegyeleti, tájékoztatási feladatok mellett, a fűnyírás, locsolás, 
bokrok, sövények nyírása, fák gallyazása, elszáradt koszorúk és egyéb 
hulladékok összeszedése, elszállítása a feladat.

A Falukapunál lila 
levendulamező, a 
Sebestyén kápolna 
előtt rendezett virág- 
ágyás köszönti a 
településre érkező- 
ket. Virágok díszítik 
településünk busz- 
megállóit, a főutcát, 
a főteret, a sportpark, 
az emlékműveink és 
az általános iskola 
környezetét. A telepü- 
lésen született gyerme- 
kek fáinak és a virá- 
goknak a gondozása, 

locsolása rendszeres kertészeti munkát igényel, csakúgy, mint 
a sportlétesítmények környezetének és a füves sportpályának a 
karbantartása.
A nyári hónapokban ellenőrizzük az üzemeltetési feltételeket, 
elvégezzük a kötelező karbantartásokat a felnőtt orvosi rendelőben, 
a gyermekorvosi rendelőben, a fogorvosi rendelőben és a Körzeti 
Megbízotti, Közterületfelügyelői irodákban, a Papír-Írószer Boltban, 
valamint a Családsegítőknél (fűtés, víz, egyéb feltételek, zöldterületi 
karbantartás).

A nyári szabadság 
után az általános 
iskolai konyha fel- 
készítése folyik a 
következő iskolai/ét- 
keztetési tanévre. 
Nagytakarítás, étkezési 
eszközök beszerzése, 
kisebb karbantartások, 
festések és az étkezési 
nyilvántartások, kártyák 
elkészítése a kiemelt 
augusztus havi feladat.

A 2020/2021. Tanévben is szeretettel várjuk az álalános iskolában az 
étkező diákokat és pedagógusokat! 

Kérjük időben adják le az étkeztetéshez szükséges nyomtatványokat, 
dokumentumokat, hogy iskolakezdéskor gond nélkül indulhasson az 
étkezés!

Kántor Ágnes intézményvezető

Dolgozzon velünk a nagykovácsi 
településüzemeltetési intézménynél!

1 fő 8 órás közterületi karbantartót keresünk 
Feladatok:
A NATÜ üzemeltetésében lévő területeken, közterületi, köztisztasági 
és zöldfelületi munkák, kertészeti feladatok.
Elvárások:
Megbízható, rugalmas, önállóan és csoportban dolgozni képes, 
fizikailag terhelhető munkaerő.
Előnyt jelent:
„B” típusú jogosítvánnyal rendelkező személy.
Amit kínálunk:
Családias környezetben, családbarát munkahely
Munkahely által biztosított étkezés
Kiemelt fix fizetés
Cafeteria
Hozzájárulás jogosítvány megszerzéséhez
Képesítést nyújtó tanfolyamokon részvétel biztosítása
Egyéb ösztönzési rendszer

A jelentkezők önéletrajzát a natu@nagykovacsi.hu email címre 
várjuk ill. személyesen a központi irodánkba 

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.)
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: (26) 355 159

Konyhai kisegítőt keresünk  
az általános iskolában működő  

tálaló konyhába 4 órás munkavégzésre!
Feladatok:
– az elkészített ételek adagolása, tálalása a tanulók részére,
– a konyha és a konyhai eszközök tisztán tartása,
– szállítóedények, egyéb főző- és tálaló edényzet mosogatása,
– a konyha és főzőtér takarítása, rendben tartása.
Szakképesítést nem igénylő, könnyen megtanulható, betanított 
munka.
Juttatások:
Alapbér és béren kívüli juttatások, egyéb ösztönzési rendszer, 
hosszútávu munkalehetőség.
Csapatunkba szeptemberi kezdéssel, megbízható, rend- és 
tisztaságszerető munkatársat keresünk.

A jelentkezők önéletrajzát a natu@nagykovacsi.hu email címre 
várjuk ill. személyesen a központi irodánkba 

(2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.)
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: (26) 355 159
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A bő két éve felújított Teleki-Tisza-kastély Nagykovácsi egyik ékköve, 
büszkén mutogatjuk hozzánk érkező ismerősöknek és meséljük el, 
hogy milyen méltatlan állapotban volt éveken keresztül ez a gyönyörű 
műemlék. A kastély fenntartója a Magyar Cserkészszövetség, akik 
eddig is törekedtek a településen élőkkel való jó viszonyra és arra, 
hogy a kastély ne csak a cserkészek, hanem az egész falu életének 
szerves része legyen. Ebben az együttműködésben jött el most egy 
újabb fordulópont, amelynek részeként új funkciók kiválasztására 
és kialakítására kerülhet sor a kastélyban és annak parkjában. Jelen-
leg a tervezés időszaka folyik (és kivitelezésről egyelőre nincs szó), 
amelynek során több alakalommal is bevonják azokat a nagykovácsi 
szervezeteket és lakosokat, akik szeretnének részt venni ebben a 
munkában, amelynek eredményeként olyan hely lehet a kastélyból, 
ami még inkább megfelel a közösségi érdekeknek.  Az első workshop-
ot követően beszélgettem Szórád Előddel a Tisza-kastély vezetőjével 
és a tervezési munkákat végző CAN Architects két munkatársával Cseh 
Andrással és Németh Dáviddal.

Á.M.: Mi motiválta önöket, hogy bevonják a tervezésbe a település  
lakosait?
Sz. E.: A felújítás óta eltelt időben láttuk, hogy komoly igény mutatkozik 
arra, hogy a település és a kastély közötti kapcsolat erősödjön. A nagy- 

kovácsiak a magukénak érzik a kastélyt és büszkék rá, aminek mi nagyon 
örülünk és szeretnénk, hogy a lakosok számára még inkább használ-
hatóvá, igazi közösségi helyszínné váljon. Persze nem szabad elfelejteni, 
hogy ez egy magántulajdonú terület, amely már jelenleg is több funkciót 
lát el, amelyek közül néhánynak gazdasági szerepe van, hiszen a kastélyt 
a Cserkészszövetségnek nyereségesen kell üzemeltetnie.  A lakosok be- 
vonása ezért is fontos, hogy lássuk milyen igények, ötletek merülnek fel 
és ezeket hogyan tudjuk beilleszteni a meglévő rendszerbe. A közös-
ségi gondolkodást már a tervezőkkel való közös munkát megelőzően 
elkezdtük, több mint százan csatlakoztak abba a Facebook csoportba, 
amit erre a célra hoztunk létre. Ebben a megkezdett munkában segít 
bennünket a CAN Architects csapata, akik közbeszerzési eljárás útján  
nyerték el a munkát, így számunkra is ismeretlenek voltak, de már most a 
közös munka elején látjuk, hogy jól fogunk együtt dolgozni. 
Á.M.: Mennyire jellemző az, hogy magánberuházás esetén már a 
tervezési szakaszba bevonják az érintett település lakóit?
Cs.A.: Még nemzetközileg sem bevett szokás, de magyar viszonylatban 
biztosan egyedülálló, hogy a tervezés elejétől együtt dolgozzunk az 
érintettekkel és közösen szabjuk testre a megvalósuló projektet. Hiszünk 
benne, hogy így igazán olyan terv jöhet létre, ami a legjobban figyelem-
be veszi az eltérő igényeket, így már a megvalósulás pillanatától közel 
érezhetik magukhoz a településen élők. Nagyon nehéz olyat alkotni, 
ami mindenkinek tetszik, hiszen az esztétika szubjektív, de ha a tervezés 
során a használhatóságot tartjuk a legfontosabb szempontnak, akkor az 
esztétikai kérdések is a helyükre fognak kerülni. Egy ház építéséhez tud-
nám hasonlítani, ahol, ha jól meghatározta a család, hogy hogyan élnek 
majd ott, akkor abból kikerekedik a számukra otthonos tér.
Á.M.: Még a tervezés kezdetén járnak, de azért gondolom vannak  
elképzelések?
Sz. E.: A kastély és az épületek adják magukat, hiszen ezeket eddig is 
használtuk, így tudjuk, hogy milyen igények merültek már fel. Ilyen 
elvárás például, hogy szálláshelyeket alakítsunk ki, amely lehetőséget biz-
tosítana több napos itt tartózkodásra.  A parkban kialakítandó helyszínek 
esetében a cserkész értékek és szellemiség megjelenését tartjuk fontos 
szempontnak, amelynek a „cselekedve tanulni” mottó adja az alapját. 
Cs.A.: Számunkra is nagy kihívás és egy szép feladat a cserkész életfel-
fogás beépítése a közösségi terekbe. A munkánk során látjuk, hogy min-
den tér hatással van az abban élőkre vagy abban tevékenykedőkre, facili-
tálja tevékenységeiket, alakítja őket, segít nekik a fejlődésben. 
Á. M.: Pár napja lezajlott az első workshop. Mik voltak a tapasztalatok?
Sz. E.: Már most az első találkozás alakalmával sok érdekes és hasznos 
ötlet került napvilágra. Az egyik játékos feladat során például min-

den résztvevőnek ki kellett választa-
nia a kedvenc, a problémás és a nem  
szeretem helyét a kastélyban vagy a parkban. 
Érdekes volt, hogy ugyanaz a helyszín va- 
lakinek a kedvence, míg másnak a problémás 
helye lett. Jelenleg összesítjük ezeket az 
eredményeket és ennek tükrében folytatjuk 
a munkát. A résztvevők „házi feladatot” is  
kaptak, amelyet többen már vissza is küldtek.
Cs. A.: Azt hiszem az elején többen azt gon-
dolták, hogy ez egy lakossági fórum, ahol 
tájékoztatást nyújtunk a meglévő tervekről 
és elképzelésekről és tőlük már csak a bele-
egyezést várjuk. A végére ráéreztek és látták, 
hogy itt tényleg aktívan bevonjuk őket és 
várjuk tőlük az ötleteket, hogy az általuk majd 
használt részek minél inkább testre szabottak 
legyenek. 

Projekt honlap: https://lechnerprojekt.hu/
Projekt közösségi oldal: https://www.face-
book.com/lechnerprojekt
Nagykovácsi kastély közösségi tervezés cso-
portja: https://csing.hu/nagykovacsikastely-
tervezes

Közösségi tervezés – közösségépítés
Ábrahám Móni
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2019. júniusában csatlakozott a nagykovácsi 1048. számú Greszl Ferenc 
cserkészcsapat a Pilisi cserkészkörzethez. A körzetet további öt csapat 
alkotja Solymárról, Pilisszentivánról, Piliscsabáról, Csobánkáról és Pest- 
hidegkútról. Minden év tavaszán megrendezik a Pilisi Cserkészkörzeti Ta-
lálkozót, vagyis a PCST-t, ami az idei évben sajnos a koronavírus-járvány 
miatt elmaradt, azonban az enyhítéseknek köszönhetően a 2020-ra 
tervezett körzeti cserkésztábort sikerült megtartani.
Július 8–17. között Csákvár közelében közel 200 cserkész részvételé- 
vel valósult meg, amelyen csapatunk 26 fővel képviseltette magát.  
A járványügyi helyzetre tekintettel minden csapat külön tábori napiren-
det követett, azonban így is volt lehetőség ismerkedni, találkozni a körzet 
többi csapatának cserkészeivel, még azzal együtt is, hogy Csobánka és 
Piliscsaba a körzeti táboron nem vett részt. A Greszl Ferenc cserkészcsapat 
cserkészeinek az Egri csillagok története szolgáltatta a keretmese alapját. 
Immár hagyomány, hogy a tábor utolsó tábortüzét a keretmese sze- 
rint különleges formájúra építjük, így idén tüzeskerék alakú tábortűzzel 
zárhattuk a tábort. 

Rengeteg segítséget kap-
tunk a körzet többi csapa-
tától, különösen Solymártól, 
akikkel a legtöbbet sikerült 
együttműködnünk. A prog- 
ram során a gyerekeknek 
lehetőségük volt megismer- 
kedniük Csákvárral, korosztá-
lyos programon részt venni, 
számháborúzni, elmélyíteni 
cserkészismereteiket elmélet-
ben és gyakorlatban, illetve 
még egy velencei-tavi stran-
dolásra is jutott idő.
A 2019/2020-as tanévben a 
csapat nem tartott toborzást, 
így új cserkésztestvérrel nem 
bővültünk, azonban négy ta-
gunk a kósza korosztályba, 
egy pedig a vándorba lépett át. Reményeink szerint a jövőben bővül ál-
taluk vezetőink, valamint a csapat létszáma is. Őszintén hisszük, hogy a 
következő tanévben már lehetőségünk lesz új őrsök indítására. Addig is 
kívánunk mindenkinek jó egészséget, és Jó Munkát!

Csákváron  
(cserkész)táboroztunk
Springer Bence csapatparancsnok

Somogyi tarhonyáshús
Az e havi recept egy nem túl gyakran készített/?/ bográcsos étel, amit 
mindenki örömmel fogyaszt, kivéve aki fogyózik. 
Hozzávalók, 6-8 személyre.: (bográcsban nem lehet keveset főzni)

1,5 kg sertéscomb felkockázva
30 dkg füstölt vagy kolozsvári szalonna  felkockázva
60 dkg gomba felszeletelve
6 db zöldpaprika, 4 db paradicsom apró kockára vágva
4 közepes hagyma felkockázva 
3 gerezd fokhagyma apróra vágva
4-5 közepes burgonya felkockázva
50 dkg tarhonya szárazon aranybarnára lepirítva
2 ek. pirospaprika,
3-4 babérlevél, 
1 mk. kakukkfű, 2 mk. majoranna, 
só, bors ízlés szerint
3-4 kanál sertészsír vagy étolaj

Elkészítés: 
A zsiradékon a felkockázott szalonnát zsírjára sütjük, hozzáadjuk a 
vöröshagymát, majd kicsit később a fokhagymát. Jöhet bele a paprika és 
a paradicsom, kis dinsztelés után a tűzről levéve hozzáadjuk a fűszereket. 
Ezután jöhet bele a felkockázott hús, amit felengedünk  annyi vízzel, hogy 
3 ujjnyira ellepje a húst. Közepes tűzön elkezdjük főzni. Amikor félpuha 
a hús hozzáadjuk a gombát, majd kicsit később a lepirított tarhonyát. 
Ügyeljünk, hogy a tarhonya alatt legyen elég  víz, ezért fel kell önteni 
a pörköltünket 2-3 ujjnyi vízzel. Amikor a tarhonya már félkemény 
hozzáadjuk a felkockázott krumplit és készre főzzük. Ha kell még utána 
ízesíthetünk.

Egy jó tanács: ha van fedője a bográcsnak használjuk, mert lassú tűznél a 
visszaható hő meggyorsítja a főzést.

Gasztro sarok
Bihari Ferenc
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Kedves Szülők!

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány 
http://nagykovacsialapitvany.hu/ az Önök 
anyagi támogatásával igen sok mindent 
tett a Nagykovácsi Iskolába járó gyermekek 
környezetének jobbítása érdekében.
Az alapítvány több pályázaton is sikeresen 
indult. Az utóbbi években az adományok, a 
jótékonysági bálok és a pályázatok bevéte-
leit az iskola vezetőségével egyetértésben a 
következőkre fordította:

–   Utazó Planetárium meghívása, élmény-
pedagógia az egész iskolának

–   kültéri ping-pong asztalok
–   udvar térkövezése
–   kerékpártárolók beszerzése
–   új iskolai tábla beszerzése
–   az iskolai folyosó festésének előkészítési- 

és utómunkái
–   projektorok felújítása, felszerelési költsége
–   motiváló színes feliratok készítése a 

lépcsőre
–   gyepszőnyeg kialakítása az udvaron
–   kert, rézsű kialakítása
–   jutalomkönyvek támogatása
–   a karantén időszak miatt nehéz helyzetbe 

került családok támogatása.
Hálásan köszönjük az önkéntes munkát az 
alapítvány elnökének és tagjainak: Kneipp 
Vincének, Móriczné Pribenszky Csillának és 
Papp Juditnak. Köszönet fő támogatónknak, a 
TELMEN könyvelőirodának és azoknak a csa-
ládoknak, akik anonim módon jelentős ösz- 
szeggel támogatták iskolánkat terveink meg-
valósításában. 
Idén ősszel sajnos a vírushelyzet miatt nem 
tudunk jótékonysági bált szervezni, így a leg-
nagyobb összegű adománytól elesik az alapít-
vány. Ezért kérjük, hogy támogassák alapít- 
ványunkat, hogy az új tanévben is segíthessék 
az iskolai élet működését.
Mi az, amire most gyűjtünk?

–   Az új tetőtéri ablakokra rolókra van szük-
ségünk, mivel sötétítés nélkül használha-
tatlanok a projektorok. 

–   Szükség van új iskolai bútorok beszerzé-
sére, hogy a megnövekedett létszámú  
gyereksereg el tudja helyezni felszerelé-
sét.

Nagyon köszönjük támogatásukat!

Alapítványi levél
Nagykovácsi Általános Iskola vezetősége

A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány
http://nagykovacsialapitvany.hu/
Számlavezető bank: OTP bank
Számlaszám: 1170 2081-2145 1250-0000 0000
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Július 10-én 19 lelkes ifjúval suhant a vonat Pécs 
felé. A vasútállomáson várt minket a táborért 
felelős Viki néni, aki végig kedves, segítőkész 
volt. Csomagjainktól megszabadultunk és rövid 
buszozás után a Pécsi Állatkert lakóit csodálhat-
tuk. A fóka show igazán szórakoztató volt. Ezu-
tán már „csak” két csúcsot kellett megmászni: a 
Kis-Tubest és a Nagy-Tubest és következett a nap  
fénypontja, a teherautó-platón utazás. Eredetileg 
egy Csepel D-344-es teherautó volt a főszereplő, 
de „ő” az előző turnusok egyikénél felmondta a 
szolgálatot, így egy modern teherautó platóján 
tettük meg egészen az első táborig (Sikondáig) 
az utat Jenő bácsi vezetésével. A platón úgy pat-
togtunk, mint a gumilabdák. Másnap körtúra 
várt ránk, a Kelet-Mecsek leglátogatottabb része, 
a Melegmányi-mésztufalépcsők. Péter bácsival 
egy útelágazásnál találkoztunk és szakszerűen, 
szórakoztatóan, profin vezetett minket végig az 
úton. Mindent megmutatott, elmesélt. A Mán-
fai-templomnál a gyerekek kiszámították a két 
hársfaaggastyán korát, térképészkedtek, meg- 
csodáltuk a templomot, megismerkedtünk a 
Mecsek első mondájával. A mecseki látnivalók 
legendái igen fantáziadúsak, kegyetlenek, szo-
morúak, sok-sok tragikus halállal. A völgy erdeje, 
forrásai, barlangjai, a mésztufalépcsők valóban 
lenyűgözőek voltak. Harmadik nap 15 kilomé-
tert gyalogolva elértük Zobákpusztát, második 
táborhelyünket. Ez a táborhely valami véletlen 
folytán, teljesen változatlanul maradt meg a 
70-es évekből. Igen szerények voltak a körül-
mények. Edzett kis csapatunk azonban remekül 
érezte magát. Ping-pong bajnokság, tollaslabda 
mérkőzés fárasztotta tovább a társaságot. Ne-
gyedik nap ismét körtúra várt ránk, bár a visz- 
szafele utat busszal tettük meg. Ezen a túrán tűnt 
fel igazán, hogy a Mecsek igen „hegységes”: mint 
a hullámvasút haladtunk hegynek fel, völgynek 
le. Hosszas gyaloglás után a semmi közepén álló 
Máré-várát értük el, ahol legnagyobb szeren- 
csénkre Szabolcs bácsi (egy tanárember) épp in-
dulni készült, de amint meghallotta, hogy hihe-
tetlen tudásszomjjal érkeztünk és mindenáron 
szeretnénk megtudni a vár történetét, elmesélte 
nekünk nagyon szórakoztatóan. Innen már kö-

zel volt a napi végállomás: a Magyaregregyi 
erdei fürdő. Nem igazán volt strandidő, de ilyen 
hosszú, fárasztó túra után muszáj volt egy kicsit 
felfrissülni. A teljes egy darab medencét birtokba 
vettük és vérre menő vízilabda mérkőzést vív-
tunk. Az idő is megjavult, a büfé is tökéletes volt, 
így estig elidőztünk a strandon. A busz indulása 
előtt két hősünk a kidőlt buszmegállót is visz- 
szaépítette, tettüket óriási taps követte. Ötödik 
nap ismét táborváltás következett. Ekkor ejtettük 
útba a Mecsek csúcsát, a Zengőt. Nem esett jól! 
Utunk Püspökszentlászlón vitt keresztül, ahol 
megpihentünk a gyönyörűen felújított kas-
tély arborétumában. Kimerítő, hosszú gyaloglás 
után érkeztünk meg utolsó szálláshelyünkre: 

A Dombay-tó mel-
letti Ifjúsági táborba. 
Lepakoltunk, fújtunk 
egyet, aztán elindul-
tunk vacsorázni: ét-
terembe! Akkor még 
nem tudtuk, hogy az 
étterem oda-vissza 
plusz 5 kilométer. A 
finom vacsora után 
sokunk még desszer- 
tet is rendelt, így nagy 
sokára indultunk csak 
vissza a táborba. Mire 
visszaértünk, újra 
megéheztünk, úgy- 
hogy egy remek 
hangulatú szalonna- 
sütéssel csillapítottuk 
éhségünket. Hatodik 
nap ismét körtúra várt 
ránk. Zengővárkonyba 

gyalogoltunk át, ahol a Tojásmúzeumot és a 
Szalmamúzeumot csodáltuk meg. Meglepő 
kézügyességgel, fantáziával, kreativitással 
készült tojásokat (több, mint 2600 kiállított 
darabot számoltak meg a gyerekek) láttunk és 
olyan szalmából készült tárgyakat, amelyeket 
nehéz elképzelni. Visszafele Rockenbauer Pál 
sírjánál álltunk meg. A sír is, a szelídgesztenyés 
is lehangoló, pusztuló látvány volt. Kora délu-
tán értünk vissza a táborba és már hömpö-
lyögtünk is le a tóhoz. Ekkor már igazi strandidő 
volt. Vízi csata, úszás, várépítés volt a program. 
Sőt, a lányok egy igazi félig ember-félig homok 
sellőlányt is alkottak. Hamar elszaladt a délután. 
Vacsora után vetélkedő, számháború, kártya-
parti zárta az utolsó éjszakát. Másnap reggel 
összepakoltunk. Indulásig még belefért néhány 
számháború. Aztán elhagytuk utolsó táborhe-
lyünket és Pécsváradra, a hajdan volt óriási mo- 
nostor maradványába (a várba) gyalogoltunk. Itt 
egy kedves néni mesélt a vár hányatott sorsáról. 
Ezután már csak a hazautazás volt hátra. A 
vonatút kényelmes és eseménytelen volt. Min- 
denki épen, egészségesen, szépen lesülve szállt 
le a vonatról. 

Jó kis csapat gyűlt össze. Veteránok és „új húsok”. 
Senki nem nyavalygott, minden programot 
várva-vártunk. A látnivalók nagyszerűek, az em-
berek mindenütt kedvesek voltak. A távok nem 
voltak hosszúak, a szintkülönbségek azonban 
nem estek jól. Összegezve: jó választás volt a 
Mecsek! Társammal, Kőszegi-Kovács Noémivel 
(akivel most is remekül éreztem magam) ez volt 
a harmadik vándortábor gyönyörű hazánkban. 
Jövőre újra felkerekedünk.

Vándortábor
Mecsek 2020.07.10–16.
Smetana Erika
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Rég adtunk hírt magunkról. A kijárási korlátozás nálunk is eseménytelenül 
telt el. Elmaradtak versenyek, és a gyerekek edzéseit is szüneteltetnünk 
kellett. Hiányzott a falun átvonuló gyerekcsapat, és a fiatal versenyzőink 
sem tudták megmutatni a hosszú téli alapozás eredményeit. Egyénileg, 
saját edzésterv szerint kerékpároztak, de a kondicionáló-lazító edzéseket 
közösen, elektronikus csoportokban hajtottuk végre. Mindenki a saját 
otthonában, de a monitoron keresztül mégis együtt a csapat. Érdekes 
tapasztalat volt, összetartott minket, de mégis örülünk hogy fizikailag is újra 
együtt edzhetünk.
A tavaszi hagyományos gyerekversenyünkből mára egy komoly, nemzetközi 
olimpiai cross-country verseny nőtte ki magát. Idén már olimpiai kvalifikációs 
pontokért küzdhettek volna Nagykovácsiban a környező országok 
élversenyzői. Sajnos a koronavírus átírta a helyzetet. A Nagykovácsiak nem 
láthatták ezt a komoly és izgalmas versenyt, amiért olyan sokat dolgoztunk. 
Apró vigasz, hogy az olimpiát is elhalasztották, így a kvótafutás is értelmét 
vesztette.
A Crosskovácsi Maratont a szokásos június közepi (iskolaév végi) időpont 
helyett szeptemberre próbáljuk átszervezni. Reméljük addig nem lesznek 
újabb korlátozások.
Ugyanakkor ez az időszak nagyon jó lehetőséget adott a dolgaink újra- 
gondolására. Közel tíz éve folyamatosan működtetjük gyerekcsapatunkat, 
a Crosskovácsi Bikeschool-t. Büszkék vagyunk arra, hogy már magyar 
válogatott versenyzőnk is van, aki nemzetközi eredményekkel is gazdagítja 
egyesületünket. Igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a legmagasabb 
minőséget adni, ezért az edzéseink népszerűek. Van aki csak az edzésekre 
szeret lejárni, és van akit a versenyzés szele is megcsapott. A minőség 
fenntartása és a presztízsünk javítása érdekében új lendületet kell 
szereznünk. Új célokat és új stratégiát álmodtunk meg. A megvalósításhoz 
pedig, a Magyar Kerékpáros Szövetségen keresztül sikerült pályázati pénzt 
is nyernünk.
A kerékpársport egyre népszerűbb, de a nemzetközi sikerek ellenére sem 
tartozik a jelentős állami támogatást élvező sportágak közé. Az utánpótlás 
nevelés reklámértéke kicsi, sajnos a szponzorok számára nem érdekes. 
Nagykovácsi Önkormányzata korábban segítette a gyerekeknek szóló  
Bikeschool programunkat, de mára sajnos ezek a források is teljesen 
elapadtak. Ennek ellenére, a takarékos gazdálkodás miatt a Crosskovácsi 
Bikeschool stabilan működik. Szívesen fejlődnénk magasabb szintre, de 
ehhez több forrásra lenne szükségünk. A most elnyert országos pályázat 
segít minket, hogy a versenyzés iránt lelkesedő, a sportot komolyabban 
vevő gyerekeket jobban tudjuk támogatni. Anyagi korlátaink miatt erre 
ezidáig nagyon kevés lehetőségünk volt. Az elmúlt években sok, országos 
szinten is kiemelkedően teljesítő gyerekversenyző morzsolódott le tőlünk. 
Olyanok, akikre méltán lehetett büszke Nagykovácsi is, akikért érdemes volt 
szurkolni. Minden gyerekversenyző elvesztésével sok év befektetett munkát 
veszít egyesületünk, Nagykovácsi, és a magyar kerékpársport. Ezt a trendet 
próbáljuk most megfordítani. Ezért is nagyon fontos számunkra minden, a 
gyerekek versenyeztetésére költhető extra forrás.

Bővítjük edzői csapatunkat, hogy jobban tudjunk figyelni az eltérő 
korosztályok eltérő igényeire. Új vezető edzőnk, Bogár Gábor, többszörös 
magyar bajnok, komoly nemzetközi tapasztalatokkal. Ezeket a tapasztala- 
tokat felhasználva új csapat stratégiát alakítunk ki. A versenyzés iránt lelke- 
sedő gyerekeket mostantól még jobb, személyre szabottabb foglalkozá- 
sokkal tudjuk támogatni. Borsos Bence is velünk marad, szakedzőként.  
Bence nálunk kezdte edzői karrierjét, és az elmúlt években nagyon 
sok gyerekkel szerettette meg a kerékpározást. Pedagógiai érzéke és 
elhivatottsága nagy érték számunkra, amire a továbbiakban is alapozhatunk. 
Segédedzőként pedig továbbra is számítunk Gerely Attilára, aki a kezdetektől 
fogva Crosskovácsis színekben építi versenyzői pályafutását.
A pályázat komoly, nagyértékű felszereléseket is juttat hozzánk, kifejezetten 
versenyzési célra. Többek között két nagyértékű verseny kerékpárt, és 
más hiánypótló technikai eszközöket, amiket a „piramis elv” követése 
mellett bocsájtunk majd a gyerekek rendelkezésére. Évek óta rögzítjük 
gyerekversenyzőink aktivitását, eredményességét. Most aszerinti mérték- 
ben támogatjuk őket, hogy az évek alatt mennyi munkát fektettek be, mennyi 
versenyen vettek részt, és milyen eredményeket értek el. Megérdemlik a 
támogatást, és reméljük, hogy ezzel példát mutatnak, más gyerekekben is 
sikerül fellobbantanunk a lángot: érdemes küzdeni.
A Magyar Kerékpáros Szövetségen keresztül elnyert pályázat kapcsán kb. 
két évre látjuk előre az elindított programunk finanszírozását. Dolgozunk 
azon, hogy a későbbiekben is sikerüljön extra erőforrásokhoz jutni, hogy 
folytathassuk a hátterünk erősítését, egyesületünk presztízsének emelését. 
A pályázati forrásokon túl keressük a velünk szimpatizáló mecénásokat is.

Megragadom az alkalmat, hogy bátorítsak minden biciklizni szerető 
nagykovácsi gyereket: keressenek meg minket! A kisebbeket Erdei Sándor 
Tanár Úr előkészítő foglalkozásain, a nagyobbakat pedig a Crosskovácsi 
Bikeschool edzésein. Az érdeklődőket a bringaedzes@gmail.com email 
címen fogadjuk.

Merre tart a Crosskovácsi kerékpáros gyerekcsapata?
Gerely Gábor
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Nem volt ugyan eget-földet rengető dolog a 
vírus okozta időszakban egy olyan hír, mely arról 
szólt, hogy egy vidéki óvoda elnyerte az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye címet. Nem írt rólunk a 
média, nem jöttek száz számra a riporterek, nem 
volt nagy vállveregetés... és mégis.
2020 tavasza a sok nehézség mellett ezt a 
szép pillanatot is hozta a Kispatak Óvodának. 
Hihetetlen szakmai büszkeség egy ilyen 
elismerés. Megdolgoztunk érte. Nagyon-nagyon-
nagyon megdolgoztunk érte.
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda a hatalmas 
óvódapedagógus hiánya ellenére vállalja a 
bázisintézményi feladatokat. A programban részt 
vevő és az őket háttérből támogató kollégák 
szakmai tudása és gyakorlati tapasztalatai 
inspirálnak minket arra, hogy a Budapesti és 
a Pest megyei regionális feladatokat magas 
színvonalon tudjuk megvalósítani. Terveink 
alapján intézményünkben mind a megvalósult, 
mind a folyamatosan megújuló elméleti és 
gyakorlati tudásmegosztás megérett és alkalmas 
az eddiginél is szélesebb szakmai környezet felé 
történő nyitásra. 
Álljon itt egy rövid összefoglaló a pályázatból, mit 
is vállaltunk, hiszen a „bázisintézménység” nem 
cím béli örökadomány, hanem három évre szóló 
rengeteg munkával járó elismerés.
Óvodánk az alábbi, röviden bemutatásra kerülő 
nevelési-oktatási módszertani modelleket, 
innovációkat, alkalmazott jó gyakorlatok 
szeretné a szélesebb szakmai környezettel is 
megismertetni a jövőben: 
1.  Innovatív zöld programok a környezeti 

nevelés tervezéséhez.
Számtalan új ötletet szeretnénk komplex 
formában megmutatni a környezet, a játék 
és a drámapedagógia tárházából, mely 
a mindennapok gyakorlatába építve egy 
élményekkel telt közösséget alakíthat a 
gyerekek, szülők és más külső partnerek körében. 
Kipróbált programjaink és dokumentálásuk 
kerül széleskörűen bemutatásra, képek, tervek, 
és gyakorlati módszerek segítségével. Célunk 
a fenntartható fejlődés kihívásaira adható 
gyermekközpontú élményprogramok óvodai 
lehetőségeinek megújítása
2.  Családok integrálása – a „családbarát 

befogadás” módszerei és eszközei
Jó gyakorlatunk eredete 2017-re keltezhető, 
amikor a Pedagógia Programban meg- 

fogalmazott alapelveink, mint a családok felé 
történő nyitottság a gyakorlatban is beérett  
és a szülői partner visszajelzéseink egyér- 
telműsítették munkánk sikerét ezen a területen 
is. A Kispatak Óvoda több csoportjában 
működő módszerekről és a hozzájuk kapcsolt 
eszközökről a kidolgozó Karczewicz Ágnes (és a 
Cinege csoport) országos publikációi jelentették 
a legfőbb szakmai alapot. A családbarát 
átmenethez szeretnénk ötleteket adni életünkből 
és pedagógiai gyakorlatunkból „Kispatak” módra.
3.  Digitális óvodások – kompetens peda- 

gógusok. A digitális világ lehetőségeinek 
alkalmazása a különleges bánásmódot 
igénylő gyermekeknél

Innovatív programunk egy 2019-ben kidolgozott 
mesterprogramhoz kapcsolódik, mely Várfoki 
Gabriella mesterpedagógus nevéhez kötődik. 
A minősítési eljárás során a szakértők által 
kiemelkedő szakmai anyagként kiemelt 
mesterprogram olyan hiányterületet érint, mely 
a jövő óvodapedagógiájának egyik sarokköve 
lesz majd.
Célunk olyan napi gyakorlat bemutatása, mely 
során a résztvevők képet kapnak az alkalmazás 
és a szakmaközi együttműködés életszerű 
helyzeteiről. A jó gyakorlat adaptálható, 
hiszen kiválóan dokumentált és lehetőséget 
ad arra, hogy az átvevő intézmény saját IKT 
repertoárjának figyelembe vételével alakíthassa 
tovább a programot, a gyermekek digitális 
képességének fejlődése, fejlesztésének 
tervezése, mérföldköveinek dokumentálása, a 
szülői szemlélet formálása terén. 
4.  Óvodai zenei műhely kialakítása – a tehet- 

séggondozás folyamatában
A zenei műhely gondolata magasan képzett 
és speciális tudással rendelkező kollégánk 
Kolozsvári Anna Krisztinától származik. Szakmai 
elkötelezettségét és munkáját dicséri a 2019-
ben elkészült, gyakornok kollégánk tervei szerinti 
tehetséggondozó műhely programja. Óvodánk 
mindig nyitott volt a kezdeményező és újító 
gondolatokra függetlenül attól, hogy egy fiatal 
pályakezdő óvodapedagógustól vagy egy nagy 
tapasztalatú pályája csúcsán lévő kollégától 
érkezett. 
Bevezetése a 2019-es nevelési évtől kezdődött, 
tehát a program a kipróbálás fázisában van, nincs 
mögötte több éves tapasztalat, mi mégis hisszük, 
hogy fontos gondolatot közvetít a pályakezdők 
mentorálása és pályán tartása okán motivációjuk, 
szakmai elhivatottságuk erősítése terén egy 
folyamat bemutatása a szélesebb szakmai 
közösség előtt, különösen, ha a program sikere 
valószínűsíthető. 
A jó gyakorlat egy pályakezdő óvodapedagógus 
kiemelkedő szakmai részterülete intézményi 
szintű támogatásának folyamatát és 
eredményeit kívánja bemutatni, mely a zenei 

tehetséggondozást tűzte célul egy magas 
gyermeklétszámú és integrált nevelést 
folytató óvodai csoportban a nevelőtársak és 
a szülők aktív bevonásával, különleges zenei 
élményprogramok megvalósításával.
5. Óvodai ünnepek, jeles napok és hagyományok
Az intézményi szintű vagy csoportszinten élő 
hagyományok, jeles napok (természeti/zöld) és 
ünnepek olyan egyedi és innovatív elemeket 
tartalmaznak, melyek a 2018. évi Kincses 
Kultúróvoda pályázat során sikerrel kerültek be a 
legjobb mintaprojektek közé.
Bevezetése folyamatos és régmúltra tekintő. 
olyan keretrendszer, melynek állandó elemi 
adják a stabilitást és a kapaszkodót gyermekeink 
és a partnereink számára. Újdonságaink pedig 
lehetőséget nyújtanak a változások pozitív 
megélésére, a befogadás és az elfogadás 
empatikus érzésvilágának bensővé válásához. 
Programunkat olyan kollégák számára kínáljuk, 
akik szervezők és alkotók kívánnak lenni az 
óvodák és iskolák életében, hogy az ünnep 
lelkünkből fakadjon. Az átélt élmény örök legyen. 
Gyermekkoron átívelő boldog együttléteket, 
értékálló programokat adva kicsiknek és 
nagyoknak.
A bázisintézményi feladatellátásban résztvevők 
és kompetencia területeik:
Karczewicz Ágnes: Brunszvik Teréz díjas 
óvodapedagógus kolléga folyamatos országos 
publikációs és előadói tevékenysége segíti 
szakmai innovációs munkánkat. Szabó 
Orsolya intézményvezető mesterpedagógus, 
a BPOK szaktanácsadója, szakmai műhelyek, 
képzések vezetője, kidolgozója, előadások 
előadója. Várfoki Gabriella: óvodapedagógus, 
fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus a 
digitális kompetencia terület intézményi 
innovátora. Karczevicz Dóra: tagóvoda 
vezető, a fenntartható pedagógia elkötelezett 
szakmai támogatója, előadója, a Blum program 
koordinátora. Szabó Éva: tagóvoda vezető, a 
Zöld Óvodai pályázatok koordinátora és szakmai 
vezetője, előadó. Horváth-Meszes Bettina: 
drámapedagógus, a műhelymunkák szakmai 
felelőse, intézményi előadó, munkaközösség 
vezető Tóth Mária Erzsébet: intézményvezető 
helyettes, a partnerintézményi kapcsolattartás 
és a bemutató napok szervezője. Bertalanné 
Vekerdi Mónika: gyógypedagógus a digitális 
kompetenciaterület innovátori munkájának 
társpedagógusa. Kolozsvári Anna Krisztina 
óvodapedagógus, neveléstudományi bölcsész, 
református kántor, a zenei tehetséggondozó 
műhely ötletgazdája, koordinátora.
Reméljük, hogy a Bázisóvodaként szakmai 
töltekezést nyújthatunk Nagykovácsin innen 
és túl is minden hozzánk érkező pedagógus 
kollégának.
Köszönjük a kiemelkedő tárgyi-dologi fel- 
tételeket, melyek nagyban segítették pályá- 
zatunkat Nagykovácsi Önkormányzatának, a 
Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítványnak 
és a Szülőknek.

Bázisintézmény lett a Kispatak Óvoda
Szabó Orsolya – intézményvezető
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Még javában tart a nyár, de a Kispatak 
Óvoda munkatársai már a szeptemberi 
óvodakezdésre készülnek. Hamarosan minden 
leendő óvodásunkhoz megérkeznek az 
óvodapedagógusok által megírt hívogató 
levelek, melyek a gyerekek kíváncsiságának 
felkeltésére irányulnak. Ahhoz, hogy az 
óvodakezdés minél zökkenőmentesebb legyen, 
segítségünkre lehetnek a családok. Kérem, 
válogassanak ötleteinkből, javaslatainkból, 
tanácsainkból.
Beszélgessenek otthon a gyerekekkel az 
óvodáról. Érdemes felidézni apa, anya vagy 
a nagyobb testvérek óvodai élményeit! 
Sokat segíthetnek a kedvcsinálásban azok a 
mesekönyvek, melyek az óvodások minden- 
napjait mutatják be. Íme néhány a kiadvá- 
nyokból:

•   Marék Veronika: Első nap az óvodában
•   Vadadi Adrienn: Ákos óvodába megy, Leszel 

a barátom? 
•   Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
•   Bartos Erika: Anna és Peti-Irány az óvoda!
•   Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok

Sétáljanak többször az óvoda felé, hogy ősszel 
már ismerős legyen a gyermek számára az 
óvoda épülete, kertje. Segítsük a gyermeket 
az önállósodásban, hiszen mekkora öröm lesz 
számára, ha az óvodában megdicsérik azért, 
mert ő már ezt is, azt is képes egyedül, vagy 
majdnem egyedül megcsinálni. Hagyjuk, 

hadd próbálkozzon az öltözködéssel, 
cipőhúzással! Praktikus, ha otthon megtanulja 
az evőeszközök, elsősorban a kanál és a pohár 
használatát. Fontos, hogy tudja, az étkezések 
asztalnál ülve, nyugodt körülmények között 
történnek, nem játék vagy mozgás közben. 
Adjunk nekik feladatot, mert szíven segítenek 
a takarításban, a játékok elpakolásában, 
az asztal megterítésében vagy a virágok 
megöntözésében! A nyár jó alkalom arra, hogy 
szobatisztaságra szoktassuk gyermekünket. 
Az ovisok már önállóan vagy szükség szerint 
segítséggel használják az illemhelyet, nem 
használnak pelenkát. 
Az óvoda napirend szerint működik, mert ez 
alapján tájékozódnak a gyerekek és ez ad nekik 
biztonságot, kapaszkodót a napi ritmusban. 
Könnyebb lesz elfogadniuk ezeket a naponta 

ismétlődő programokat, ha már a nyáron 
megpróbáljuk az étkezések és a délutáni 
pihenés időpontjait az óvodai szokásokhoz 
igazítani. Az óvodában a gyerekeknek 8.00-
9.30 óráig van lehetőségük tízóraizni, délben 
ebédelnek és 13.00-15.00 óráig pihennek, 
ezt követően uzsonnáznak, játszanak ismét. 
Tapasztalataink szerint a délutáni alvás nem 
minden családban megszokott, pedig ez 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ovisok 
idegrendszere megpihenjen és feldolgozásra 
kerüljön az a sok-sok inger, ami napközben 
éri őket. Az óvodában vannak szabályok 
(nem sok), de azok a békés és balesetmentes 
együttélést segítik. Ezek elfogadása a gyerekek 
számára nem okoz gondot, ha otthon is vannak 
következetes elvárások. Ellenkező esetben 
a gyermek nehezen érti meg, miért kell az 
óvó néni kéréseit betartani és ez folyamatos 
konfliktust generál. Az óvoda piciben maga az 
„élet”. Lesz itt öröm és bánat, siker és kudarc 
amíg a gyermekek szocializációs fejlődése tart. 
A problémáktól nem kell megijedni. Mi azért 
vagyunk itt a Kispatak Óvodában, hogy segítsük 
gyermekük boldog óvodai életét és családjuk 
harmonikus beilleszkedését kis közösségünkbe. 
Reméljük, egymásra találunk! Bízunk benne, 
hogy az itt leírtak segítenek a gyerekek óvodára 
való felkészítésében, a ráhangolódásban és 
az élményekkel teli  óvodakezdésben. (az 
ovikezdéshez további ötleteket olvashatnak 
a Kispatak Óvoda honlapján http://
kispatakovoda.hu)
Addig is minden leendő óvodásunknak és 
családjának szép nyarat, tartalmas együttlétet 
és izgalmas élményeket kívánunk! Találkozunk 
szeptemberben. 

Óvodára hangolva
Szabó Éva tagóvoda vezető (Dózsa György utcai tagóvoda, Pillangó csoport)

A karantén miatti kényszerű szünet után, 
– május utolsó hetében – a kisgyermekek 
újra birtokba vehették a Nagykovácsi 
Kispatak Óvodát... 
Először csoportjukban kerültek el- 
helyezésre saját pedagógusaikkal, majd 
megkezdődött a nyári szünet. A Dózsa 
György utcai Tagintézmény árnyas fák 
övezte udvara, újra boldog zsivajjal telt 
meg. 
De nem csak azzal! Megalakult a 
Tündérzug Tehetségműhely, ahol a 
gyerekek – életkoruknak megfelelő – 

meséket hallgattak, s kipróbálhatták magukat a gyöngyfűzés alkotó 
tevékenységében. 
Vekerdy Tamás így fogalmazott: „Minden gyermek esetében igen 
nagy jelentősége van a kézzel végzett kreatív, alkotó munkának, a 
tevékenységnek, amelyik létrehoz valamit.” 
Vekerdy Tanár Úr szavainak mély igazsága számomra is egyértelmű, 
hiszen saját szememmel győződhetek meg nap mint nap arról, hogy 
a befektetett munka és igyekezet sosem hiábavaló! A tevékenységek 
általi megtapasztaltatás, tevékenykedtetés a gyerekek számára hamar 
meghozza a várt sikerélményt. S szárnyakat kaphatnak a gondolat által: 
„Igen, képes vagyok rá!” A folyamat során javul önbizalmuk, s a munka 
egyben játék is, ami nagyszerű élményt nyújt számukra. 
„Gyarmathy Éva meghatározásában a tehetség nem teljesítmény, hanem 
tevékenység. A tehetséges gyermeket egy adott teljesítmény újabb 
tevékenységre, gyakorlásra ösztönöz, ami így újabb teljesítményhez 
vezet. Ez alapján: „A tehetséggondozás, és általában a tanítás és fejlesztés 
feladata tevékenységben tartani az egyént, és megfelelő környezetet 
biztosítani a tevékenységnek”

Nyár az óvodában
Csípőné Németh Ildikó Ilona a Nyuszi csoport óvodapedagógusa
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NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT ÓVODAI 
ALAPÍTVÁNY

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

Közhasznúsági jelentés 
2019.

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány a Pest Megyei 
Bíróság 1.Pk.A. 62450/1992/13. számú végzése alapján 
közhasznú szervezetnek minősül, köztartozása nincs.
Az alapítvány köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek, 
vállalkozásoknak akik a 2019. évben adományaikkal és SzJA 
1%-os felajánlással, munkájukkal támogatták az alapítvány cél-
jainak megvalósulását. 
Külön köszönjük Nagykovácsi Önkormányzatának, hogy a meg- 
ítélt pályázati támogatáson felül, rendezvényi helyszínt, és egyéb 
szervezéshez szükséges feltételt biztosított.
2019-ben kapott pénzbeli támogatások: 1.816 eFt
Magánszemélyektől:   230 eFt
Vállalkozásoktól.   600 eFt
SZJA 1%-ból:   806 eFt
Önkormányzattól:   180 eFt
Alapítványnak személyi ráfordítása nem volt, a kuratóriumi 
tagok semmilyen formában nem részesültek juttatásban, vagy 
költségtérítésben.
Az alapítvány a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekeinek 
350 gyermek, köztük 5 fő Sajátos nevelési igényű (SNI) értelmi 
fejlődésének elősegítése érdekében, rendezvények, támoga-
tásával és a nevelési-oktatási tevékenységek tárgyi eszközrend-
szerének javításával segítette az alapító okiratban megfogalma-
zott célok megvalósulását. 
Az alapítvány 2019-ben is minden Kispatak óvodás számára 
kirándulási hozzájárulást adott, melyet a pedagógusok tervei 
alapján használtak fel az óvodás csoportok élményszerző kirán-
dulásaik során. Támogattuk a három óvodaépület udvarának 
megújulását, és a gyermekcsoportok színházi előadás látoga-
tását. Az intézmény tárgyi eszköztárának további fejlesztésére 
is anyagi forrást biztosítottunk, a sikeres és színvonalas óvodai 
nevelés megvalósítása érdekében. Továbbá egy STEM-Robotegér 
gyakorlópályával került beszerzésre, amely segítségével a gye- 
rekek betekintést kapnak a programozási alapismeretekbe, il-
letve a logikus gondolkodás elsajátítására is lehetőségük nyílik. 
Nagykovácsi, 2020. május 26.

Ledács Kiss Miklós sk.
Kuratórium elnöke

Törvény szerint a középiskola elvégzését követő érettségi 
vizsgaidőszakban a vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra 
közösségi szolgálat elvégzése és annak igazolása. 

Óvodánk évek óta örömmel fogadja a hozzánk érkező 9-11. évfolyamos 
diákokat. Több budapesti iskola tanulója járt már nálunk, olyanok is, akik 
nem Nagykovácsiban laknak. A munkák palettája mindig változatos és 
rugalmasan alkalmazkodik a kínálkozó óvodai aktuális feladatokhoz. Idén 
lehetett választani kerti munka, padlás lomtalanítás, dekoráció készítés, 
gyerekek programra kísérése, és kerti faház építő elemeinek festése 
között. A koronavírus 
által okozott időszakos 
kiesést idén júniustól 
pótolhatták a diákok. 
Igyekeztünk olyan 
tevékenységeket talál- 
ni számukra, mely- 
lyel valóban azt 
érezhették, hasznunk- 
ra, segítségünkre van 
jelenlétük és a nálunk 
végzett munkájuk. 
(képünk a faház léceinek 
festése közben készült a 
diákok engedélyével)

Köszönjük, hogy minket 
választottak és várunk 
minden diákot, aki a 
Kispatak óvodában sze- 
retné munkával tölteni.

Óvodai közösségi szolgálat

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

Nagykovácsi 
Óvodásokért  

Óvodai Alapítvány

Számlaszám:
65700086-10116618

Köszönjük!

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

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

További szavak helyett, összegző cikkemet 
az óvodások képeivel szeretném zárni, s 
figyelmébe ajánlani a kedves olvasóknak, 
mert a sugárzóan boldog és büszke gyermek 
arcok és szemek, nekem többet mondanak 
minden szónál. 
Tündérek jártak az árnyas fák alatt...
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ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR
Könyvtár nyitvatartás: Hétfő: 12–19; Kedd: 10–18; Szerda: zárva; Csütörtök: 12–18; Péntek: 10–18; Szombat: zárva
Intézményvezető: G. Furulyás Katalin
2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78. • Tel.: 06/26 356-362 • 
e-mail: konyvtar@nagykovacsi.hu; kozossegihaz@nagykovacsi.hu
Honlap: oregiskola.nagykovacsi.hu

Az augusztusi Tájolóban jelenik meg 
nyomtatott formában először az 
Öregiskola új logója. A korábbi arcu-
lati elem, amely az intézmény épü- 
letét jelenítette meg, több, mint tíz 
évig szolgálta az intézmény ügyét, 
céljainak kifejezését, szerteágazó dol-
gainak grafikai megformálását. Jó szol-
gálatot tett. Tízévente mindenképpen 
érdemes áttekinteni egy intézmény 
arculati megjelenését. Terveztük is jó 

ideje, legyen új arculata, logója az Öregiskolának. 
Talán olyan olvasó is akad, akinek az intézmény elnevezése is kérdés lehet, 
magyarázatra szorul. Az épület, amely jelenleg a könyvtárnak és a közös-
ségi művelődés alkalmainak ad otthont, egykor a község elemi iskolája 
volt, sok évig szolgálta az oktatás ügyét. Nincs olyan hét, hogy egy-egy 

olvasó, hazalátogató, egykori öregdiák ne térne be az épületbe, eredeti 
funkciójára emlékezni, megsimogatni akár egy tekintettel is a régi  falakat. 

Ezért sok vívódás után, több „trendibbnek tűnő”, nagyon jól sikerült terv 
ellenére maradtunk az épület, amelyet tényleg a közösségi emlékezet 
mentett meg, egyik emblematikus részleténél: az Öregiskola kapujánál.  

A tervező grafikus, Bálint Virág, az épület homlokzatából kiemelte a ka-
put-ajtót, mint vizuális elemet, szimbólumot. 

A kapu gyakorlatban sem az eredeti kapu, színében sem egyezik. A fából 
készült, mára már talán jellegzetessé vált sárgaszínű kapu egy zöldszínű, 
erőteljesebb kaput váltott. Köszönhetően azonban a tervezőknek, a felújí-
tást vezénylő gondos kezeknek, a kapu faszerkezetének mindkét szárnya 
az eredeti mintázatot tarthatta meg. Felső részében egy napot stilizáló 
félköríves mező, amelyet egy átlósan bordázott, a kapu zárt állapotában 
rombuszt kirajzoló kettős szárny támaszt alá. 

Ezt a részletet dolgozta át a tervező logóvá. 

Reményeink szerint a logó hívogató, a kapu kinyitásra, feltárásra ösz-
tönöz, mint a mögötte lévő könyvek sokasága, ahogy a közösségi ren-
dezvények, programok kínálata is. Talán  átjárást jelent – nem csak szim-
bolizál – kultúrák, korok, emberek között. 

Sok-sok kapunyitást és találkozást kívánunk az új arculat jegyében is!

Az Öregiskola új arculata,  
az első változás: az új logó
G. Furulyás Katalin  

Az idei évben  
a Bányásznap alkalmából  

csendes koszorúzást tartunk, 
Nagykovácsi egykori bányászaira, 

bányászmúltjára emlékezve,  
2020. szeptember 6-án 17 órakor  

a Kolozsvár téri  
Bányász Emlékműnél.

Nagykovácsi Önkormányzata
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Könyvajánló
Újdonságaink közül egy-egy érdekes művet mutatunk be ebben a hónap-
ban is. 

A gyermekvonatok – Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium 
között az első világháború után Maarten J. Aalders - Pusztai Gábor – 
Réthelyi Orsolya (szerk.) 

A gyermekvonatok fogalmán azt a nagysza-
bású összefogást értjük, amelynek kereté-
ben 1920 és 1930 között több mint 60 ezer 
gyermeket vittek külföldi nevelőszülőkhöz 
néhány hónapra, hogy testileg és lelkileg 
megerősödjenek az átélt megpróbáltatások 
után. Ma belegondolni is nehéz, milyen 
körülmények uralkodhattak idehaza a ’20-
as években, amikor Hollandia és Belgium a 
világháborúban vesztes Magyarországnak 

segítő kezet nyújtott. Az esetek legtöbb részében életre szóló pozitív 
élményeket, világlátást, tapasztalatokat, és fizikai fölerősödést hozott ez 
a program. A kötet az akció nyomán kibontakozó kapcsolatok történetét 
vizsgálja, többféle szakterület megközelítéséből, gazdag képanyaggal.
Az I. világháború után összesen 61 ezer gyenge, alultáplált gyermek tölthe-
tett néhány hónapot Belgiumban vagy Hollandiában nevelőszülőknél, a 
jótékonysági akciónak köszönhetően igen erős személyes, kulturális és 
gazdasági kapcsolatok alakultak ki hazánk és a fogadó országok között.
A könyv a gyermekvonatok indulásának századik évfordulójára jelent 
meg. 

Mörk Leonóra: A papagájos ablak
Az elsősorban újságíróként, szerkesztőként is-
mert szerző bő tíz éve sikeres regényíró is. Ed-
digi könyveiből ajánljuk most ezt az érdekes, 
több idősíkon játszódó regényét. Az írónő útra 
kel és végigjárja Németország legismertebb 
zarándokútvonalát, a Luther Márton életének 
fő helyszíneit összekötő Luther-utat. Ennek 
az utazásnak végeredménye a könyv, amely 
személyes hangú útinapló, kultúrtörténeti 
kalandozás és izgalmas belső utazás lelkünk 
mélyébe.

Kövessék könyvtárunkat a fb-on is!
Folyamatosan hírt adunk újdonságainkról és régebbi köteteinkről is 
olvashatnak könyvajánlókat.
A könyvtár egész nyáron nyitva, szeretettel várjuk olvasóinkat a nyári me-
netrend szerint.

Könyvtári hírek
Illés Gabriella, Magyar Judit könyvtárosok

Szeptembertől a 
településünkön élő 
gyerekek számára 
is elérhetővé válik 
a Logiscool ok-
tatási programja; 
a magyar alapí-
tású, mostanra 
már nemzetközi 
programozóiskola-
hálózat ugyanis 
kitelepülés kereté-
ben kezdő csopor-

tokat indít az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárban (Faluház).
A Logiscool Buda által működtetett kitelepült oktatás célja a digitális 
írástudás terjesztése, az algoritmikus gondolkodás és a programozás 
alapvető építőköveinek átadása, amelyre a jövő generációinak fokozot-
tan szüksége lesz, de még nem az iskolai tananyag része. A tanfolya- 
mokra 7-14 éves gyerekeket várnak, akik maximum 12 fős csoportokban, 
korosztályonkénti besorolásban, játékos formában sajátíthatják el a prog- 
ramozás alapjait a Logiscool saját fejlesztésű platformján.
Az érdeklődőket augusztus 29-én és szeptember 5-én 10 órától bemutató 
órára várják a szervezők a Faluházban. A tanfolyamok pedig szeptember 
közepén indulnak szerda délutánonként és szombat délelőttönként.
Regisztráció a nyílt napra és kurzusra, ill. további információ: 
Logiscool Buda, 1024 Budapest, Retek utca 26. 
email: hello.buda@logiscool.com, telefon: 06 30 509 7586
https://www.logiscool.com/hu/school/buda 

Logiscool programozó  
tanfolyamok szeptembertől 
Nagykovácsiban is!
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Az alábbiakban a pályázati anyag néhány részletét adjuk közre, azon 
megfontolásból, hogy az elkezdődő közös tervezéshez segítség lehessen. 

Szakmai program 1. Kivonatok
1.1 Bevezetés 
Nagykovácsi az ország fővárosától pár kilométerre fekszik, nyilvánvaló, 
hogy kulturális élete sohasem lesz független Budapestétől. Ugyanígy, 
számolnunk kell azzal, hogy a hagyományok, közös értékek ebben a fa-
luban nem olyan egyszerű képet rajzolnak, mint egy szervesen fejlődő 
településen. Tudnunk kell azt is, a lakosság sok helyről, eltérő időben 
érkezett a faluba. Ebből kiindulva kell valami újat létrehoznunk. Azzal 
az igénnyel, hogy minden, ami érték megmaradhasson, sőt a külön-
féle helyről származó értékek együttesen hozzanak létre egy közösen 
elfogadott, sőt közösen szeretett identitást, amely olyan azonosulást 
jelenthet, amely mindenki számára elfogadott. 
Ha pedig arra kell választ adni, miért jó itt élni, ne csak a környezet szép-
ségét, a jó levegőt, a szép fekvést tudjuk előhozni, hanem büszkélked-
hessünk közösségeinkkel, régi-új kultúránkkal, gazdag programkínálattal, 
annak egyedi ízeivel; pezsgő, eleven közösségi élettel. Továbbra is szük-
séges a településarculat kulturális alapú megteremtésének, folyamatát, 
az eddigi eredményekre alapozva tudatosan építeni. Annak az egyedi 
világnak a tudatos megjelenítéséért, amely körvonalazódhat az eddig 
is jelen lévő magas kultúrát fémjelző akciókban, projektekben is, mint  
ahogy a közösségi akciókon keresztül is.  Ennek érdekében több tudatos 
lépést tettünk az elmúlt években. Nagykovácsi kulturális életét egész 
éves, szerteágazó, igényfelmérésen is alapuló kínálatra kell alapoznunk. 
Legyenek olyan eseményeink, amelyek a település határain túlról is von-
zanak érdeklődőket; ne jöjjünk zavarba, ha a település megjelenítésére al-
kalmas kulturális tartalmakat kérnek tőlünk; az egységes, kultúrán alapuló 
arculat kiépítésében még bőven akad feladat. 
A magas kultúra örvendetes, ünnepi alkalmain túl, szükség van azokra a 
közösségi kezdeményezésekre, közösségi művelődési alkalmakra, ame-
lyek az ünnepek között lévő hétköznapok szép megélését teszik lehetővé. 
Számítva és építve az eddigi közösségek munkájára, és tervezve újak indu-
lását. Koncentráltan figyelve a falu közösségét: a családokat, a gyerekeket, 
és az ifjúságot megszólító akciókra kell elsősorban törekedni. Építve arra 
a markáns igényre, amelyet a helyben élők fogyasztás-struktúrájukban 
megjelenítenek. Az elmúlt években csak tovább erősödött a kulturális 
és életmódbeli sajátosságok kirajzolódása. Más szabadidő struktúra, más 
minőségi igények megjelenése, a környezettudatosság, a tékozló fo- 
gyasztás visszaszorítása, a felelős környezethasználat, sportos-, egészség-
es életmód iránti igény jellemző mértékben jelent meg a településen is. A 
családok óvodai-, iskoláztatási szokásainak, nevelési igényeinek változá-
sai nyomot hagynak a kulturális fogyasztásban, a közösségi együttlétek 
mikéntjének értelmezésében. 
Nem hagyható figyelmen kívül a minőségi változások mellett a mennyi-
ségi változások kérdése sem. A lakosságszám jelentős növekedése miatt 
a közösségi terek, bármennyire örvendetes volt, hogy a kétezres évekre 
létrejöttek, sőt jó minőségben álltak rendelkezésre, az elmúlt húsz évben 
szinte szűkössé váltak.
A község sajátos történelme miatt a helyi identitás megteremtésének és 
mindenféle kulturális arculatépítés egyik alapozó területe lehet a helyis-
meret, helytörténeti munka. A település történetéből eredően a magyar-
német, a sváb hagyományok újraélesztésére, bemutatására vonatkozó 
igény egyértelmű. A német nemzetiségi önkormányzat és közössége a 
település kulturális életét gazdagító tevékenységet folytat. 
A felvidéki, alföldi (lakosságcsere, telepesek) kapcsolatrendszer további 
építése, a testvértelepülések kapcsolati hálójának működtetése további 
tudatos tervezésen alapuló munkát igényel. 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kulturális (közművelődési-
közgyűjteményi) alapszolgáltatásait, feladatait elsődlegesen az általa 
alapított, fenntartott és működtetett Öregiskola Közösségi Ház és Könyv- 
tár integrált intézmény kereteiben látja el, amely intézmény alapfelada-
tait tekintve közművelődési és nyilvános könyvtári feladatokat lát el. 
Ez az intézmény a kulturális élet egyik alapszereplője. Örvendetes, hogy 
Nagykovácsi kulturális élete gazdag civil, egyházi, sport, turisztikai, 

nemzetiségi, közösségi és társintézményi (oktatási, nevelési, művészeti, 
egészségügyi) alapokon nyugszik, sosem volt egyszereplős. 
Bátran mondhatjuk, hogy a bőség zavara mutatkozik. Ebben az örömte-
li sokszínűségben azonban két tényezőre fel kell hívni a figyelmet: 
egyrészről a szervezők legtöbbször „nem látják” egymás eseményét, saját 
mezőjükön belül alkotnak. Másrészről nem építenek egymás kínálatára, 
ha konkurenciát nem is teremtenek egymásnak, de az erőket, energiákat 
gyakran felszabdalják, töredezik. Fontos lenne, közösségi alapon döntést 
hozva, ezeket az eseményeket összehangolni, közösen működtetni. 
(...)

1.2  A társadalomstatisztika adatok bemutatása után levont következte-
tések,

amelyek vélhetően erős hatással vannak a kulturális élettel kapcsolatos 
igényekre, elvárásokra:
–   a lakónépesség az ezredfordulón az addig erős emelkedés után meg-

duplázódott az elmúlt húsz évben 
•   ez a lakosság sokszínűségét erősítette, a lokális identitás, a közösségi 

szolidaritás kialakulását nehezíti
•   a hagyományok, szokások 

világa teljesen eltérő vi-
lágokból ered, ez jelentős 
hatással van az értékek-
ünnepek világára

–   a településen mun-
kanélküliség szinte nem 
tapasztalható, a lakosság 
átlagos vásárlóereje igen 
kiemelkedő, miközben 
szélsőséges különbségek 
láthatóak életmód, élet-
forma, fogyasztás kér-
désekben

–   a településen élő felnőtt 
lakosság közel fele 
diplomás, ez a tényező is 
kijelöl egy kulturális fo-
gyasztással kapcsolatos 
feltételezett elvárásrend-
szert

–   a kisgyerekek és a kis- 
gyerekes családok, a 
nagycsaládok aránya 
magas Nagykovácsiban, 
ugyanakkor érdemes fi-
gyelemmel lenni arra a 
tényre, hogy a családok 
negyedében nincs gyer-
mek, további 28%-ukban 
egy gyermek él

–   a 2011-es népszámlálás 
szerint a népesség 53%-
a vagy nem vallott val-
lásáról, vagy vallási közös-
séghez nem tartozónak 
vallotta magát

1.3 Helyzetelemzés 
Első alkalommal a két alapfunkció tevékenységét bemutató összefoglaló 
ábrát adjuk közre, amely a 2019-es adatokat mutatja. 

2. A közös tervezés első lépéseként közreadtuk az Igényfelmérés 
kérdőívünket, amely elsődleges tájékozódásra ad lehetőséget. 
A kérdőív augusztus hónapban még elérhető a következő linken
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e / 1 F A I p Q L S f r 7 v m l _
E O L Y T A P Z 3 C r 0 P N 5 D M c 5 i u L k l L v _ j - 5 u _ G m _ t w 2 M L g /
viewform?usp=sf_link
Amennyiben a kérdőívet nyomtatott formában szeretné kitölteni, vagy 
nem éri el digitálisan, kérjen segítséget munkatársainktól, beszéljünk róla, 
tervezzünk közösen!

Részletek az Öregiskola 
vezetői pályázatából 
G. Furulyás Katalin  
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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 4.
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

HALÁSZ-MOROVSZKI ILDIKÓ  festőművész, grafikus 
Mint világjáró, alkotóművész és diplomata 
feleség tudom, a legfontosabb az, ha marad 
egy kis szabad időm és lehetőségem arra, 
hogy alkossak. Alkotok, egy nehéz helyzethez  
alkalmazkodva, ezáltal tapasztalatokkal 
gazdagodva lépek tovább. Az izoláltság 
számomra nem volt új dolog. Családommal 
megtapasztaltam már különböző országok-
ban, de egészen más okokból. Itthon en-
nek ellenére sokkal nyomasztóbb volt, hogy 
hazatérvén Indiából meg kellett szakítanunk 

a fizikai kapcsolatot rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, akiknek a tár-
saságára rettentően vágytunk már. Hideg is volt, köd is volt egy kihalt 
városban. India után elég fura érzés volt, mondhatni ijesztő.
A munkámat illetően, mint grafikus, számomra nem volt új a home-office 
üzemmód. Sokat dolgoztam így, volt már benne gyakorlatom, hogyan is 

kezeljem ezt a helyzetet. A házhoz 
szállítás sem volt testidegen, In-
diában szinte mindenki mindent 
így vásárolt. Minek is lépne ki a ké-
nyelmes hűvös lakásából a fülledt, 
meleg, zsúfolt utcákra. Szerencsére 
a gyerekeim sem estek kétségbe, 
gyakorlottak voltak az online ta-
nulásban, és igazából örültek, hogy 
nem kell olyan korán kikászálódniuk 
az ágyból reggelente, és a sötétben 
bóklászni a hidegben. Csak a bará-

tok hiányoztak nekik nagyon, de hála a technikának lehet órákig is tracs- 
csolni és játszani a haverokkal, ha távol vannak is. Boldog voltam, hogy a 
szüleimnek tudtam segíteni ebben az időszakban, hisz ők voltak az igazán 
kiszolgáltatottak és hálás vagyok, hogy a sors úgy rendezte, hogy mel-
lettük lehettem ebben a nehéz időszakban és nem éppen a messzi távol-
ban kellett lerágnom miattuk a körmöm.
Ja, és csak hogy ne legyen egyszerű az élet épp a kis otthonunk felújítási 
munkálatainak kellős közepén jártunk, amikor elkezdődtek a kijárási korlá-
tozások. Így, ha fizikailag nem tudtunk elfáradni, elég volt kimenni a kertbe 
és megfogni a talicska végét. Mindig akadt elfoglaltság az egész családnak. 
A köveket, amiből nincs kevés a környéken, sikerült ez idő alatt többször 
áthelyezni a kert egyik végéből a másikba. Azért voltak izgalmak is ebben 
az időszakban, vajon a színes palettáról nehezen kiválasztott csempe és 
járólap megérkezik vagy sem. Persze mindig minden megérkezett időben, 
nem volt fennakadás. De jó a volt megkönnyebbülés a végén, amikor min-
den időben elkészült és szép lett.
Művészként viszont elég nehezen éltem meg ezt az időszakot. A beüte-
mezett kiállítások lemondása és a bizonytalanság közepette el voltam 
keseredve, viszont újra sokat tudtam fes-
teni, ami megnyugtató volt. Az erdők és a 
fák. Többnyire ezek társaságát élvezhette 
az ember, így sok-sok fát festettem. No 
meg az érzéseimet. A magányosságot, 
tehetetlenséget és a kiszolgáltatottságot. 
Remélve, hogy hamarosan ez véget fog 
érni. Reméltem, hogy majd jön a nyár, a 
maszkot sutba dobjuk és visszaáll minden 
a régi kerékvágásba. Hát most már nyár 
van, a maszk a táskámban, és remélem 
ennél nem lesz rosszabb. 

WAMBACH Krisztina  zongoraművész
A karantén alatt az elsődleges fe-
ladatom az online oktatásra való 
zökkenőmentes átállás, majd annak 
hatékony megvalósítása volt. Erre a 
célra az iskolák bezárása előtti héten 
sikerült összeállítani egy 5 nehézségi 
szintből álló, közel 200 oldalas lapról 
olvasó kottát. A zongoratanulás egyik 
legnehezebb feladata a többszólamú 
kottaolvasás, amit még a két kéz két 

külön rendszerben (violinkulcs, basszuskulcs) történő lejegyzése is nehezít. 
Komolyabb darabok megtanulása már nagyon bonyolult jó kottaolvasási 
készség nélkül. Ahhoz, hogy ezt elsajátítsák a növendékek és reflex szinten 
begyakorolják, igen nagy mennyiségű anyagot kell elvégezni, ami sajnos 
az utóbbi években az egyre sokasodó terhek (iskolai elfoglaltságok, házi 
feladatok, különórák, stb.) miatt nem tud megvalósulni. Így tulajdonkép-
pen most egy lehetőség adódott arra, hogy ezt a lemaradást kicsit pó-
toljuk. Régi kérdés volt számomra, vajon mennyivel haladhatnánk jobban 
a tanulási folyamatban, ha gyakrabban foglalkozhatnék a gyerekekkel. Így 
az iskolák bezárásáról szóló híradás után rögtön tudtam, hogy itt az alka-
lom ezt kipróbálni. Az órarendet ezért úgy állítottam össze, hogy péntek 
kivételével mindennap minden növendékkel foglalkoztam. Úgy érzem  
– a szülőkkel, gyerekekkel együtt – nagyon eredményesnek tarthatjuk ezt 
a majdnem három hónapos időszakot, melynek végén a tanszak nagy ré-
szének a közreműködésével egy, a Nami facebook oldalán megtekinthető 
kis videófilmet is szerkesztettünk, melyben Carulli: Andante című gitár- 
darabjának témájára, a gyerekek által írt és előadott variációkat vágta 
össze és színesítette különféle képi effektekkel egyik kis növendékem,  
Vámosi Boldizsár.
A karantén alatt nemcsak a megszokott tanítási rend, hanem minden-
napi életformánk is megváltozott. Cili lányom, aki jelenleg a Linzi Anton 
Bruckner Művészeti Egyetem Jazz zongora szakos tanulója, a karantén 
első két hetét itthon töltötte. Szerencsére két pianínó is van a lakásban, 
így míg én az egyik szobában tanítottam, ő a másikban gyakorolhatott. 
Azért a zenén kívül mással is foglalkoztunk persze. Mindennap kirándul-
tunk Bodzával, kis keverék kutyánkkal az erdőben, angol hangoskönyveket 

hallgattunk, angol- nyelvű soroza-
tokat néztünk, sőt Richter Katinál 
szerzett spirálstabilizációs tréneri 
oklevelemmel, elsőként Cilinek 
megtaníthattam e nagyszerű ger-
incterápiás módszer alapgyakorla-
tait is. Ezután az igazán aktívan és 
termékenyen eltöltött jó hangulatú 
két hét után Cili visszament Lin-
zbe, s így újabb változással kellett 
szembenéznem. Ez az első tanév, 
amit Cili nélkül töltök. A szokásos 

pörgős hétköznapok mellett csak ritkán éreztem nagyobb űrt, de most így 
mindentől és mindenkitől távol, egyedül maradtam az erdőszélen. Mindig 
nehéz a szülőknek, amikor a gyerekek kirepülnek, de ez a mostani helyzet na- 
gyon élesen rávilágított arra, hogy a lelki egyensúlyt, békét, harmóniát, 
életörömöt, a világhoz való pozitív viszonyulást magamban kell keres-
nem és megtalálnom. Voltak igen nehéz pillanatok, percek, órák, napok, 
sőt talán hetek is, de talán még sosem volt ilyen hosszú, önmagammal 
szembenézésre kényszerítő, tükröt tartó időszak az életemben. Nagy volt 
a kettősség: sokszor a tavasz varázsolt el illataival, színeivel, az újjászü- 
letés-, megújulás érzésével, a tettvágy, tetterő burjánzásával. Az iskolai év 
legzsúfoltabb időszaka pont ez a három hónap, így általában a tavaszon 
pedagógusként csak „átrohanunk”. Így itt is voltak bepótolni valóim. De 
ebbe a csodálatos tavaszi zsongásba minduntalan bekúszott a bizonytalan 
szorongás: szorongás a vírustól, szorongás az egyedülléttől, amivel újra és 
újra meg kellett küzdenem. 
Mindennapi harcomat vívtam magammal, de egy idő után úgy tűnt  
mintha egyre könnyebben tudnám tetten érni és legyőzni a negatív 
erőket, és mozgósítani azokat az energiákat, amik segítenek felülkereked-
ni... remény, bizalom, hit... minél jobban táplálom őket, annál erősebbek. 
Sajnos a negatív erőkre is igaz ez, így nagyon résen kell lenni és tudatosan 
választani azt, ami előre mutat. 
Kívánom, hogy minden helyzetben sikerüljön megtalálnunk a helyes utat, 
azt, amin bátran továbbmehetünk.
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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.

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. Koltay Angéla augusztus 3-14. 

Dr Sorbán András augusztus 17-28.
Dr. Solynóczky Katalin augusztus 3-19.

Dr. Kádár- Németh Krisztián augusztus 24-28.
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:
augusztus 7.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
augusztus 14.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián    
augusztus 21. Munkaszüneti nap
augusztus 28.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
augusztus 29.  szombat, munkanap 
  8–12-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
  12–16-ig telefonos ügyelet
  16 órától Budakeszi ügyelet

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

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

Újszülött
Július
Kincső

Ezüstkor Szociális Gondozó Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2094 Nagykovácsi, Pók utca 58.
E-mail: nagykovacsicssk@gmail.com

Telefonok:  06-30/ 520-0778 (Vereska Zsuzsa)
06-30/ 964-9616 (Szarvas Katalin)

Mentálhigiénés tanácsadás:
06-30/610-4275 (Móriczné Pribenszky Csilla)

Ügyfélfogadási időpontok:
hétfő és szerda: 12-16 óra között

kedd és csütörtök: 9-13 óra között
Családlátogatás, ügyintézés,  

környezettanulmány:
hétfő és szerda: 8-12 óra között

kedd és csütörtök: 12-16 óra között
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