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Kérdezhetnénk Petőfi után szabadon, hiszen amit 
eddig 2020-tól kaptunk, az elég rendhagyó volt, így 
érthető a kérdés, érthető a várakozás.
A válaszra már nem kell sokat várni. Szinte mindenki 
hazaért a szabadságról, a nyári feltöltődésből, amivel 
megpróbáltunk egyrészt kikapcsolódni a pandémia 
okozta sokkból, másrészt felkészülni az év hátralévő 
részére. Várnak a rendszeres mindennapi teendők, a 
munkahely, az iskola, óvoda, bölcsőde.
Az önkormányzatban nem állt meg az élet nyáron sem, 
előre készültünk az őszi hétköznapokra. Többek között 
az iskola- és óvodakezdésre, hiszen itthon, Nagyková- 

csiban sokan vannak és nagyon fontosak a gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt.
A jelenlegi rendelkezések szerint az iskola szeptember elsején, hagyományos formában 
elkezdődött. Remélem nem lesz fennakadás az év hátralévő részében sem. Lényeges azon-
ban mindannyiunk számára, hogy továbbra is fokozottan figyeljünk egymásra, gyerekeink és 
tanáraink biztonságára. 
A központi intézkedések maradéktalan betartása mellett az önkormányzat működésében is 
végrehajtottunk egy szervezeti változást és szeptembertől az iskolával, oktatással kapcsolatos 
terület Szemesy Barbara, immár főállású alpolgármester asszony kiemelt feladatai közé tar-
tozik. Barbara már eddig is aktívan részt vett minden iskolával, oktatással kapcsolatos kérdés 
tárgyalásában, így személyében egy naprakész, rátermett felelőst kapott Nagykovácsi oktatási 
területe. Forduljanak hozzá bizalommal!
A nyár végére sikerült megoldani az iskola férőhelyproblémáit is. Az új iskola előkészületei 
tervszerűen haladnak, de a megvalósulásig még 2-3 év is eltelhet, addig pedig elfogadható 
körülményeket, megfelelő tanulási környezetet kell biztosítani iskolásainknak. Ez elsősorban 
a fenntartó, az Érdi Tankerület és az iskola igazgatójának közös feladata. Ehhez természetesen 
az önkormányzat minden segítséget megad, hogy gyermekeink semmiben se szenvedjenek 
hiányt.  Több ajánlatot tettünk a tankerület felé, végül pedig az alábbi megoldások születtek:
•  Konténer tanterem kerül kialakításra az iskola udvarán, amiben egy osztály kap helyet.  

A bérleti díjat a tankerület fizeti. A konténerhez szükséges közműcsatlakozási munkákat az 
önkormányzat biztosítja. Jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik, várhatóan szeptember 
végén költözhet be az osztály a mosdóhelyiséggel ellátott konténer tanterembe. 

•  Az Öregiskola egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztési célokra az új iskola megépüléséig egy 
termet folyamatosan biztosít térítésmentesen az iskola számára, a délelőtti órákban. 

•  Három kis termet is használatba kapott az iskola – szintén térítésmentesen – a Kossuth u. 64-
ben, a Zeneiskola termei közül, amik a délelőtti órákban kevésbé kihasználtak. 

•  Felajánlottuk az iskola számára az inkubátorház kedvezményes bérlési lehetőségét is, de ez-
zel nem kívánt élni a tankerület. 

•  A sportsátor biztonságossá és használhatóvá tételét is az önkormányzat biztosította saját 
költségvetési keretből, mert a tankerület nem tudta vállalni annak költségeit, viszont az isko-
lának és a sportegyesületeknek nagy szükségük van rá. Ennek köszönhetően újra kinyitható a 
sportsátor, ami most már kényelmes, biztonságos környezetben és szervezett keretek között 
ad otthont a tanulók testnevelésóráinak és egyéb sportolási tevékenységeknek.

A fenti kollektív megoldáskeresés és közös problémamegoldás is egy újabb szép példája an-
nak, hogy az önkormányzat, Nagykovácsi lakói, intézményei hogyan tudnak otthonunkért, 
közösségünkért kiállni, ha szükséges. Összefogással, rugalmassággal és tényleges segíteni 
akarással hogyan tudunk együtt megoldani még olyan helyzeteket is, ahol sok különböző  
szempont mentén kell kompromisszumot kötni az igazán jó eredmény érdekében. 
Azt hiszem, ha valamit tanít nekünk 2020, akkor az a közösség, az összetartozás, az összefogás 
hatalmas ereje, az egymásra figyelés és az egymásnak segítés fontossága.
Intézményeinknek, tanulóinknak, pedagógusainknak sikeres évkezdést és eredményes 
tanévet kívánok, Nagykovácsinak pedig egy vírusmentes őszt, sok természetbeni élménnyel. 
Élvezzék a természet ölelését, sétáljanak sokat a minket körülvevő erdőkben, örüljenek a 
szép őszi napsütésnek, a gyönyörű, színes természetnek, Nagykovácsi békéjének, és fogadják  
szeretettel a Tájoló szeptemberi számát.

Itt van az ősz, itt van újra...  
vajon mit hoz majd nekünk? 
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@nagykovacsi.hu • ado@nagykovacsi.hu
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 mellék
Pappné Molnár Afrodité molnar.afrodite@nagykovacsi.hu  102 mellék
Virágh Zsuzsanna viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu  133 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

Szemesy Barbara alpolgármester fogadóórája
minden hónap második hétfőjén fogadja az ügyfeleket 8:00-9:00 óra között.
Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek előre telefonon bejelentkezni a titkárságon:

Telefon: 06-26-555-009/105 mellék • 06-30-525-1301 • e-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: Fülöpp Miklós fulopp.miklos@nagykovacsi.hu 131 mellék 
Diczházi Attila  diczhazi.attila@nagykovacsi.hu 132 mellék
Györgyi Zoltán főépítész gyorgyi.zoltan@nagykovacsi.hu 129 mellék
Hegyvári Csaba hegyvari.csaba@nagykovacsi.hu  118 mellék
Karajzné Illinger Enikő  illinger.eniko@nagykovacsi.hu 116 mellék
Ludányi Csaba ludanyi.csaba@nagykovacsi.hu 130 mellék
Tóthné Halász Hedvig tothne.hedvig@nagykovacsi.hu 117 mellék

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. félévi adók befizetési határideje 2020. 
szeptember 15. 
Amennyiben a befizetéssel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, 
kérjük írásban jelezzék az ado@nagykovacsi.hu e-mail címre.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat 
(kezdés, szüneteltetés, újra kezdés, tevékenység végleges befejezése) 
elektronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adó-
folyószámlát tudjunk küldeni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók 
is, cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyen-
legüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az 
elektronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapu-
jára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagyko-
vacsi.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy helyi adóügyekben elektronikus 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 augusztusban 2 rendkívüli ülést tartott.

Az augusztus 14-i ülésen a 8 fővel határozatképes Képviselő-testület a 
napirend megszavazása után módosította a Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Sza- 
bályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, valamint a közösségi  
együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkez- 
ményeiről szóló önkormányzati rendeletet. Az SZMSZ módosításával le- 
hetővé vált, hogy az egyik alpolgármester főállásban lássa el a tisztségét.
Ezt követően a képviselők titkos szavazással egyhangúlag megválasztot-
ták szeptember elsejétől főállású alpolgármesternek Szemesy Barbarát, 
aki 6 éven keresztül társadalmi megbízatásban látta el a feladatát. Illetmé-
nyét havi bruttó 418.810.- forintban állapították meg. Dr. Fegyveres-Fiskál 
Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja szeptember 
elsejétől havi bruttó 269.235.- forint lett.
A közművelődési és közgyűjteményi dolgozók munkajogi jogviszonya a 
közalkalmazotti státuszból október 1-től átalakul munkaviszonnyá, ezért 
módosítani kellett az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratát.
A testület döntött arról, hogy a Kálvária sétány-Hidegkúti út (Pilis utcáig 
terjedő) szakaszának felújításához használ fel a költségvetési céltartalék-
ból bruttó 9.388.678.- Ft-ot.
Korábban eredménytelenül zárult a közbeszerzése a bölcsőde 
bővítésének és a kerékpárút megépítésének, mivel a rendelkezésre álló 
keretet lényegesen meghaladó ajánlatok érkeztek. Van arra lehetőség, 
hogy a megítélt támogatásokon túl többletforrást igényeljen az 
Önkormányzat a Pénzügyminisztériumtól. Erről született döntés, vállalva 
az 5%-os önrész biztosítását.
Vállalta a Képviselő-testület, hogy az EU-s pályázaton elnyert WIFI-pá-
lyázat megvalósulásához hozzájárul 3 éven keresztül összesen 4 millió 
forinttal.

Az Érdi Tankerületi Központ kérelmére az általános iskola tanteremgond-
jainak megoldásához a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta:
–  hozzájárulását adja a Nagykovácsi Zenei Alapítvány és az Érdi Tankerü- 

leti Központ közötti, a Kossuth L. u. 64. szám alatti épület 3 helyiségének 
használatára vonatkozó megállapodás megkötéséhez,

–  hozzájárulását adja ahhoz, hogy közoktatási célú fejlesztési tevékenység 
teljesítésére a Nagykovácsi Általános Iskola az Öregiskola Közösségi Ház 
és Könyvtár kis közösségi termét ingyenesen használja,

–  hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nagykovácsi Általános Iskola udvarán 
közoktatási célok teljesítésére konténer tanterem kerüljön elhelyezésre, 
a konténer telepítéséhez – az Általános Iskola közreműködésével – az 
előkészítési és a közműcsatlakozási munkákat biztosítja.

Közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember elsejétől továbbra is az 
ELAMEN Zrt. biztosítja a közétkeztetési szolgáltatást Nagykovácsiban.
Június közepén a heves esőzés kárt tett a Kazal utcai árok burkolatában, 
valamint az Erdő utca útburkolatában. Erre tekintettel vis maior támo-
gatási pályázatot nyújt be az Önkormányzat 33,5 millió forintra, 10%-os 
önerő biztosításával.
Az augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésen döntés született a 
szeptember elsejétől fizetendő étkezési térítési díjakról. A szülők által 
fizetendő térítési díj a mindenkori nyersanyagnorma áfával növelt össze-
ge. A tényleges szolgáltatási ár és a térítési díj közötti különbözetet az 
Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a költségvetés útépítési céltar-
talékából 9,3 millió forintot a kátyúzási keretre csoportosít át, és képez 
1,3 millió forintos céltartalékot az önerős útépítések tervezési feladataira.
A rendeletek, határozatok, valamint az ülések video-felvételei és 
jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormányzat nagyko-
vacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. augusztusi üléseiről

Tájékoztató a 2020. évi  
közmeghallgatásról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény értelmében a képviselő-testület  

előre meghirdetett közmeghallgatást tart  
2020. szeptember 24-én 17 órától,  

amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek  

a Képviselő-testületnek.

Helyszín:  
Vállalkozói Inkubátorház „A” épülete  
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)

A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság 
által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javasla-
tokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható.
A kérdéseket feltehetik a téma rövid megjelölésével 2020. szep- 
tember 21-én 16 óráig előzetesen a jegyzo@nagykovacsi.hu  
e-mail címen, vagy félfogadási időben személyesen a Polgár- 
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán a kérdező nevével és címével 
ellátva, illetve a közmeghallgatás helyszínén személyesen.
A résztvevők megfelelő távolságtartásáról és fertőtlenítőszerről 
gondoskodunk, ajánljuk az arcmaszk használatát.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Köszönet
A Nagykovácsi Általános Iskola vezetősége a gyerekek, a szülők 
és a pedagógusok nevében ezúton szeretne köszönetet mondani 
azért, hogy az Érdi Tankerület és Nagykovácsi Önkormányza-
ta összefogott és segítséget nyújtott iskolánknak a teremgondok 
enyhítésében. Köszönjük a segítőkészséget, empátiát és rugal-
masságot! 
Nagy örömünkre szeptemberben egy konténerből készült osz- 
tályterem kerül elhelyezésre az iskola udvarán, illetve az Öregis- 
kolában egy helyiség használatát biztosítják. 
Így tovább őrizhetjük hagyományainkat a néptánc órák során, 
lesz hely a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és a fejlesztésre. 
Így sikeresek lesznek a csoportbontások mind hit- és erkölcstan, 
mind a nyelvi csoportok szervezésével. Pedagógusaink méltó mó-
don készülhetnek az órákra, pihenhetnek és intézhetik adminiszt- 
rációs munkáikat, tervezhetik az osztályok, csoportok munkáját. 
Köszönjük a tankerületnek és az önkormányzatnak azt, hogy 
segítenek megőrizni az iskola állagát és folyamatosan szépül isko-
lánk. Köszönjük, hogy megjavíttatták, biztonságossá tették a tor-
nasátort és köszönjük a tetőcserét. 
Köszönjük a remeteszőlősi önkormányzatnak a gyors támogatást 
a néptáncruhatár kialakításában.
Most már rajtunk a sor, hogy az előttünk álló – nem könnyűnek 
ígérkező tanév megszervezéséhez fogjunk! Minden erőnkkel 
továbbra is azon leszünk, hogy szívünkkel-lelkünkkel a leg-
színvonalasabb munkát végezzük a Nagykovácsi Általános Isko-
lában.

Az iskola vezetősége
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Melyek azok a személyes motivációk, 
amik a feladat elvállalására ösztönöz-
ték?
Már egészen kicsi korom óta arra ne- 
veltek, hogy tenni kell másokért,  
a lakóhelyünkért, a szűkebb kör- 
nyezetünkért. Mindig terveztem, szer- 
veztem valamit, amivel szebbé-jobbá 
tudjuk tenni az életünket. Szívesen 
veszek részt önkéntes feladatokban. 
Ahogy a gyermekeim bekerültek a helyi 
közösségbe, teljesen természetes volt, 
hogy mindenben támogatjuk az óvodát, 
majd később az iskolát. Ebből jött a gon-
dolat, hogy talán ezt hivatalos formában 
is lehet csinálni. Már most úgy érzem, 
hogy a település irányításában töltött elmúlt 6 évben sok mindent si- 
került elérni, bár még millió terv és elképzelés van a fejemben, amelyeket 
szeretnék megvalósítani. 

Mit gondolt erről a tisztségről mielőtt elvállalta és mit gondol most, 
hogy a hétköznapjainak a része lett?
Amikor 2014-ben elindultam a választásokon, nem mertem remélni, hogy 
ilyen eredménnyel végzek. Hihetetlen boldogság volt, hogy ilyen sokan 
bizalmat szavaztak nekem. Az alpolgármesteri pozíció megtisztelő, de 
egyben hatalmas felelősség is, hiszen fontosnak tartom, hogy szüles- 
senek kézzel fogható eredmények is. Nagyon sokat dolgoztam a sport 
létesítmények fejlesztéséért – mint a kondipark, a street-ball pálya, vagy 
az iskolai sportpálya. A legnagyobb eredmény azonban az új iskolaépület 
lesz, amelynek javában folynak az előkészítő, tervezési munkálatai.
Más részről ma már látom, hogy az önkormányzati lét és irányítás nem 
olyan egyszerű. Nagykovácsi esetében szűkösek a lehetőségek, kevés 
a pályázati forrás, viszont a kiköltözők jogosan várják el a folyamatos 
fejlődést. Sajnos azonban be kell látni, hogy a közigazgatásban lassan 
őrölnek a kerekek, és mindenhol akadályokba, megoldandó feladatokba 
ütközünk. Lassan, lépésről-lépésre kell haladni, de ez – egy a versenyszfé-
rából érkezett embernek – nagyon nehéz. Sokszor olvasom a közösségi 
oldalakon, hogy mit-hogyan kellene megoldani. Kívülállóként én is így 
gondoltam, de ma már látom, mennyire másként működik minden a 
közigazgatásban.
Ezt semmiképp nem panaszkodásként mondom, egyszerűen át kellett 
állítani az agyamat arra, hogy másként működjek. Nem lehet mindent 
azonnal, első felindulásból megcsinálni. Utána kell nézni minden jog-
szabálynak, rendeletnek, határozatnak, engedélynek nehogy valami baj 
legyen a megvalósítás során.

Milyen személyes erősségei vannak, amelyek segítik a munkában és 
milyennek kell lennie Ön szerint egy hiteles képviselőnek?
A legfontosabb erősségem, hogy egy cél elérése érdekében képes 
vagyok hegyeket megmozgatni. Alapvetően pozitív ember vagyok – ezt 
nem is lehetne másképp csinálni. Megpróbálom mindenben megtalálni 
a jót és a szépet. Persze engem is bánt, amikor kritizálnak, vagy leszólják 
a munkánkat, de sajnos olyan döntés nincs, ami mindenkinek jó. Ezt már 
számtalanszor megtapasztaltam az elmúlt 6 évben. Ha valaki örül az 
utcája felújításának, akkor húsz másik ember jelzi, hogy nála még mur-
vás út van. Jó lenne, ha lenne egy varázspálca, amivel egy pillanat alatt 
mindenhova aszfaltos utat és járdát lehetne varázsolni, de sajnos ez csak 
a mesékben van. Marad a lépésről-lépésre haladás.

Van e példaképe a múltban vagy a jelenben és mit tanulhatunk tőle?
Legfőbb példaképem a Nagymamám. Mivel szüleim nagyon sokat utaz-
tak, ezért sok időt töltöttem vele és nagyon sokat tanultam tőle. Ő taní-
tott meg az élet szeretetére, hogy mindenért meg kell dolgozni, hogy 
becsüljük meg amink van, hogy ne állítsunk magunk elé teljesíthetetlen 
célokat. Hihetetlen asszony volt, 94 évesen még teljes szellemi frisses-
ségben tudtam vele beszélgetni mindenről. Sokszor felhívtam és meg

beszéltem vele, hogy mi történik az Önkormányzatban. Mindig volt pár 
jó ötlete. 
Az ő erejét és életszemléletét igyekszem továbbadni gyermekeimnek is.

Melyik a 3 legfontosabb cél, amelyet Ön a falu fejlődése érdekében 
megvalósítana?
Az egyik legfontosabb cél, hogy az általános iskola végre megkapja az 
új épületet, az új tornacsarnokkal, és megoldódjanak a hely szűkéből 
adódó gondok. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023 szeptem-
berében megnyitja kapuit az új iskola.
Másik nagy tervem a Békás-tó rekultivációja. 2015 óta dolgozom ezen 
a projekten és most úgy látszik végre megoldódnak a tulajdonjogi kér-
dések. Persze ebben a kérdésben is számos akadály volt, amelyet az évek 
során sikerült elhárítani. Szeretném, ha ebben a ciklusban megvalósul-
hatna a Békás-tó ökopark.
A harmadik célom egy tisztességes polgármesteri hivatal megvalósítása. 
A jelenlegi épület korszerűtlen, kicsi és omladozik. Nincs egy tárgyaló, 
nincs elég hely, a kollégák egymás hegyén-hátán ülnek. 
A legtöbb fejlesztéshez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja 
ezt a település előteremteni?
Ez a legnehezebb kérdés. Mindenki azt hiszi, hogy Nagykovácsi gazdag 
település. Sajnos ez nem így van. A lakosok vásárlóereje magas, de a te- 
lepülés adóereje nagyon alacsony. Szűkös a költségvetés, viszont a lako-
sok elvárják az intézmények magas színvonalú működését, ehhez meg 
pénzre van szükség. Várjuk a 2021-es évet, amikor Pest megye végre 
leválik Budapestről pályázati lehetőségek terén, és várjuk a Magyar Falu  
Program mintájára induló Magyar Kisváros Programot. Remélem ezek 
már számos lehetőséget nyújtanak majd településünknek.
Milyen módszereket lát az itt lakók megszólítására és a közös célokba 
való bevonására?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt látom, hogy a kommunikáció nagyon 
elmozdult a virtuális tér felé, tehát a közösségi médiákon keresztül job-
ban elérhető a lakosság. Azonban sokan vannak, akik még a nyomtatott 
sajtóra támaszkodnak. Fontos, hogy minden felületen próbáljunk kap- 
csolatba lépni az emberekkel.
Sajnos sokan csak beszélnek, de kevesen tesznek. Ahogy a férjem szokta 
mondani: az kritizáljon, aki tett is valamit. 
Van egy maroknyi ember, akik tesznek is a településért, ők minden ren-
dezvényen, akción részt vesznek. Mások csak kritikákat fogalmaznak 
meg. 
Én reménykedem abban, hogy színvonalas programokkal szépen foko-
zatosan egyre több embert lehet megszólítani.
Mikor lesz egy Képviselő-testület népszerű, hogyan kell működni ah-
hoz, hogy a választók azt érezzék, értük dolgozik a grémium?
Olyan képviselő testület nincs, aki mindenkinek megfelel. Ahogy már 
mondtam, nincs olyan döntés, ami mindenkinek kedvez. Meg kell 
próbálni minél több ember érdekeit figyelembe venni, és úgy dolgozni a 
kitűzött célokért. Akkor lesz népszerű egy testület, ha eredményeket tud 
felmutatni, ha egységes, ha közösen tud dolgozni.
Ebben a ciklusban – már most látjuk – hogy sok eredményt fogunk tudni 
felmutatni. Jövőre épül a kerékpár-út, bővül a bölcsőde, épül az új iskola, 
elkészül a bevásárlóközpont és a központi tér, szépül a Kossuth Lajos 
utca. Ezek a fejlesztések kitartanak 5 évig. Emellett még sok kisebb pro-
jektet is tervezünk.
Végül, hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a szerephez, 
amit betölt, változott-e a kép önről?
A családom nagyon büszke rám és mindenben támogat. A férjem 
lehetővé tette, hogy kivonuljak a családi vállalkozásunkból és teljes ener-
giámmal az alpolgármesteri munkámra koncentráljak.
A barátaink – egy-egy találkozás alkalmával – néha viccesen megjegyzik, 
hogy ez most nem fogadóóra, így kerüljük a településsel kapcsolatos 
témákat. 
Alapvetően szeretem amit csinálok. Jó érzéssel tölt el, hogy tehetek va- 
lamit Nagykovácsiért.

Ember a képviselő mögött – Szemesy Barbara alpolgármester
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Augusztus 20-án, első királyunk Szent István szentté avatásának nap-
ján és az új kenyér ünnepén kerültek átadásra a Nagykovácsiért em-
lékérmek és a település új díszpolgári címe.

Rendhagyó viselet és a távolság-
tartás igyekezete jellemezte 
ebben a szokatlan évben az 
Öregiskolában megrendezett 
legfontosabb ünnepet. A tisztelet 
és elismerés jeleként közel 80-an 
jelentek meg a megemlékezé- 
sen. Furulyás Katalin igazgatónő 
megnyitóját követően Kiszelné 
Mohos Katalin polgármester ün-
nepi beszéde és a díjazottak  
egyenkénti laudációja követ-
kezett. Elsőként Pereszlényi 
Gáborné iskolatitkár és Tábi 
Gyöngyike tanárnő vehette át 
a Nagykovácsiért emlékérmet. 
Hagyományt kezdeményezve 
„ifjú tehetség” oklevelet kapott a 
Koncz testvérpár és Viczián Anna, 
akik ezt követően Nagykovácsi 
hírnevének népszerűsítése elis-
merésként fogadhatták a gratu-
lációkat. A legmagasabb szintű 

díjazásban Sáry László zeneszerző részesült, aki díszpolgári címet vehe-
tett át életművéért és szakmai munkásságáért. 
Az ünnepség zárásaként Kemenes Gábor atya megáldotta, majd polgár- 
mester asszony megszegte az új kenyeret. Sajnos kínálásra és közös ke-
nyérfogyasztásra a pandémia miatt nem kerülhetett sor, ezt a szép ha- 
gyományt reményeink szerint a következő évben ismét folytathatjuk. 
Gratulálunk a díjazottaknak, és kívánunk nekik további sikeres munkát, 
jó egészséget!

2020. augusztus 20.
Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

Sáry László díszpolgár Sáry László zeneszerző, zenetanár idén 80 éves.
A modern magyar komolyzene meghatározó 
alakja. Zenei pályafutása igazán gazdag életmű. 
Művészetét, életművét a játék-zene-terápia 
hármas egységével jellemezhetjük talán a 
legjobban.
1979-ben Kassák Lajos-díjat, 1985-ben Erkel 
Ferenc-díjat, 1993-ban Bartók-Pásztory-díjat 
kapott. 2000-ben Érdemes művész, 2008-ban 
Kiváló művész elismerést kapott. 2016-ban 
Artisjus díjas lett, „Az év komolyzenei műve” 
kategóriában. 
Közreműködött az Új Zenei Stúdió alapításá- 
ban, amely munkában Eötvös Péterrel, Kocsis 
Zoltánnal és Kurtág Györggyel működött 
együtt. 
Zeneszerzői munkássága mellett a 
zenepedagógusi tevékenysége is világszerte 
elismert. Sajátos módszertanát sok helyen 
(Kreatív zenei gyakorlatok), így a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen is használják. 
Bátran állíthatjuk, hogy a Sáry-módszer nem 
pusztán segítség a zenében való eligazodáshoz, 

hanem filozófiát is rejt, írják rajongói és 
tanítványai. A módszer lényege, a keresés, 
a játékosság, a kísérletezés, a kipróbálás 
szabadságának igénye, a többféle jó megoldás 
elismerése. A lehetőség megteremtése a 
teremtő fantázia kibontakozásához. 

Zenei tevékenysége Nagykovácsiban is ismert, 
a helyi zenei élethez is aktívan kapcsolódott. 

Vérbeli zenepedagógusként, szinte 
természetes, hogy Sáry László a Nagykovácsi 
Zenei Alapítvány és a Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskola egyik alapító tagja lett. 
Örömmel állt nagyon sok helyi művészeti akció, 
kezdeményezés mellé. A kétezres évek elején 
a Linum Fesztiválok egyik neves fellépője, 
szervezője volt. 

„A zene öröm, mely játékost és hallgatót 
egyaránt derűvel és jókedvvel tölt el” – vallja 
Sáry László. Köszönjük, ezt a sok örömet, amelyet 
zenéjével a muzsikusoknak, tanítványoknak, a 
közönségének adott. 

Díjazottak augusztus 20-án
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Pereszlényi Gáborné Nagykovácsi emlékérem
Pereszlényi Gáborné, Képíró Tünde, a 
Nagykovácsi Általános Iskolában 1996 
óta látja el az iskolatitkári feladatokat. 
Munkáját precízen, pontosan, az iskola 
és Nagykovácsi közösségének érdekeit 
szem előtt tartva végzi. 
Rendkívül értékes segítséget ad 
nemcsak az intézményvezetőnek, 
kollégáinak, de a szülők és a gyermekek 
is teljes bizalommal fordulhatnak 
hozzá bármilyen ügyről legyen is 
szó. Ő az a személyiség az iskolában, 
akinek a munkáját akár szervezési, akár 
adminisztrációs vagy bármely konkrét 
feladat tekintetében igénybe lehet 
venni, akire minden körülmények között 
számítani lehet. A jelenlegi és az elmúlt 

25 év valamennyi iskolai vezetésének jobbkeze, az iskolai háttérinformációk 
mindenkori tudora. Ő az, aki az iskolában valaha megfordult valamennyi 
tanulót és pedagógust név szerint ismer. Az általános iskolai tanulmányait is 
ebben az iskolában végezte, és most a munkáját is az intézmény mindenkori 
érdekei szerint látja el, maximális teherbírással és hallatlan precizitással. 
Tevékenységét közel negyedszázada kiemelkedő színvonalon fejti ki, 
mindenkor elsősorba helyezve az iskola és Nagykovácsi közösségének 
érdekeit. 
Köszönjük Tünde odaadó munkádat!

Tábi Gyöngyike Nagykovácsi emlékérem
Tábi Gyöngyike, született Neumann 
Gyöngyike, tanító, ének-zene tanár, közel 
négy évtizedes pályafutása részeként 
1992 óta dolgozik a Nagykovácsi Ál- 
talános Iskolában. A pedagógusi mun- 
kájának, a pedagógushivatásnak az 
elmélyítéséért, az iskolai osztályainak a 
személyiség- és közösségformálásáért, 
tehetséggondozó munkájában elért 
kiemelkedő eredményeiért javasolták őt 
e kitüntető címre.
Tábi Gyöngyike pályájának minden 
részében igyekezett kiemelkedőt alkotni. 
Mint tanító, a diplomája megszerzésén túl 
olyan továbbképzésekkel gazdagította 
személyiségjegyeit, repertoárját, ame- 
lyek a saját céljai mellett az iskolája fő 

célkitűzései is egyben. A hagyományőrzés, a magyar és a népi kultúra iránt 
is fogékony tanító, aki fontosnak érzi a tanulók szoros kötődését szűkebb 
és tágabb hazájukhoz: Nagykovácsihoz, illetve Magyarország természeti és 
történeti értékeihez. 
Ének-zene tanárként szakirányú továbbképzésen, a Debreceni Egyetem 
Konzervatóriumában korszerűsítette ismereteit, melyet jól kiegészít, hogy 
zongoratanszakot is végzett. A dyslexia-prevenciós továbbképzés, és 
egyéb képzések után jelenleg, pedagógus kollégáival közösen részt vesz 
az Eszterházy Károly Egyetem „Komplex alapprogram” című módszertani 
megújító továbbképzésen.
Mint osztályfőnök, az alsó tagozaton, tanítványai körében a személyiség- 
és közösségfejlesztő, valamint az egészségfejlesztő és zöld programok 
elhivatott létrehozója, az iskolai háziversenyek egyik szervezője. A „Zene 
Világnapjának” megemlékezésekor hagyományt teremtett azzal, hogy az 
iskola tanulói bepillantást nyerhetnek a komolyzene vidám dallamaiba. Új 
hagyományt teremtett Nagykovácsi életében a Magyar Népdal Napjára 
szervezett főtéri közös népdalénekléssel, amikor az iskola több száz tanulója 
és Nagykovácsi lakosai közösen fakadnak dalra. 
Tábi Gyöngyike tanárnőt az iskolai nevelő-oktató munkája mellett 
közösségfejlesztő, Nagykovácsi életébe a magyar kultúrát becsempésző 
és a hagyományőrzést színvonalasan képviselő tevékenységéért és a 
tehetséggondozás területén elért kiemelkedő eredményeiért tüntetjük ki a 
Nagykovácsiért emlékérem díjával.

Viczián Anna köszöntő oklevél
A tavasz folyamán érkezett a hír, hogy 
kiemelkedő kreatív tizenéveseket ismertek 
el a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató versenyen. 
A verseny zsűrije 99 benyújtott pályázat 
közül választott ki 10 díjazott projektet, 
valamint 11 témát kiemelt dicséretben 
részesített. A verseny fővédnöke Dr. 
Palkovics László, innovációs és technológiai 
miniszter és Dr. Kásler Miklós, emberi 
erőforrás miniszter volt, a zsűrielnök pedig 
Dr. Jakab László, a BME Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar professzora.
Nagykovácsi vonatkozású ezt követően lesz 
a hír, ugyanis az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
által felajánlott III. Díjban részesült Halmos 

Zita és Viczián Anna az „Ebcsont beforr, avagy csontpótlás meglepő 
anyagokkal” c. pályázattal. 
Napjainkban a testbe beültetett implantátumok széles körben elterjedtek, 
a felhasználók nagy része azonban az implantátum elfertőződésének 
lehetőségét, és a tényt, hogy testidegen anyag van a szervezetében 
problémának tartja. Erre találtak optimális megoldást a fiatalok. Egy 
csontimplantátumot hoztak létre, amelyet egy tojáshéjból készített 
hidroxiapatit szuszpenzióval vontak be, ami nem szintetikus anyag, így jobb 
és gyorsabb csontosodást eredményez. 
Viczián Anna nagykovácsi lakos, a Baár-Madas Református Gimnázium 
tanulója. 
Gratulálunk a fiataloknak, különösen Viczián Anna, nagykovácsi lakosnak, 
büszkék vagyunk rá a nagyszerű eredményért.

Koncz testvérek köszöntő oklevél
2019 őszén a Koncz-család kereste fel az 
Öregiskola könyvtárát, hogy anyagot kérjenek egy 
film készítéséhez. A filmet a gimnazista fiatalok 
egy pályázatra kívánták benyújtani, az Árpád 
Gimnázium Tévhitek című alkotópályázatára. Az 
Öregiskola könyvtára a Greszl Ferenc: Szomorú 
napok című könyvvel, fotókkal, régi cikk adat- 
bázisbeli elérésével, a Pékdomb fotóinak aján- 
lásával tudott segíteni. A közös munka során a 
fiatalok önállóan dolgoztak, de rendszeresen 
beszámoltak, hol tart a munka, mikor utaznak ki 
Németországba, hogyan készülnek az interjúzásra. 
A fiatalok pályaműve 44 másik pályamunkával 

versengett. A fődíjat végül megosztva Koncz Levente 10.c, Koncz Julianna 
12.d és Koncz Endre 9.d osztályos tanulók nyerték. 
A nagykovácsi vonatkozású nyertes film készítői: Koncz Julianna (riporter) és 
Koncz Endre (operatőr). 
Részletek a pályamunkáról írt értékelésből: „A pályázók filmje több hónapig 
tartó, összetett munkafolyamat eredményeként létrejött hiteles, szép és 
megrendítő alkotás. A készítők rendkívül sokrétű és alapos kutatómunkát 
végeztek. Kiindulópontként a Greszl Ferenc, nagykovácsi plébános 
1945-ös naplójából készült könyv elolvasása szolgált. Másik forrásuk 
a Nagykovácsiból kitelepített Mandl Mátyás volt, akivel németországi 
otthonában videoriportot készítettek. Mindezt kiegészíti a svábok ellen 
uszító Szabad Nép 1945-46-os lapszámainak, a korabeli mozgalmi zenének, 
a kitelepítést és a sváb családok hétköznapjait dokumentáló fotóknak a 
filmbe építése. 
A film lírai keretébe szervesen illeszkedik a több részletben elhangzó, 
korabeli zenével, újságokkal, fotókkal nagyszerűen illusztrált dokumentum 
értékű riport. A beszélgetés érzelmi csúcspontja, amikor Matyi bácsi felidézi 
1968-as hazalátogatását. Nehéz könnyek nélkül végighallgatni.
Külön kiemelendő a pályázók azon törekvése, hogy alkotásuk minél 
inkább „házi készítésű” legyen. Ők gyűjtötték az anyagot, készítették 
a forgatókönyvet, kezelték a kamerát, csinálták a vágást, megjelennek 
szereplőként, de még a zenei kíséretet is ők adják (Endre: brácsa, Julcsi: ének, 
harmónium). A Circumdederunt hangfelvétele pedig a családtagjaikból, 
rokonaikból és ismerőseikből szervezett kórus közreműködésével készült. 
Szép példája ez a támogató közösség jelenlétének.
A film helytörténeti jelentőségét és művészi színvonalát tekintve messze 
meghaladja egy iskolai pályázat kereteit. Jó volna szélesebb közönség előtt 
is bemutatni: megállná a helyét. Méltó a fődíjra.”
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Nagyon fiatalon megtanultam, hogy az életben az egyik legbiztosabb 
dolog az állandó változás, mégis mindig küzdelmes. Anyaként talán az 
egyik legnehezebb feladat az „elengedés”.

A legelső lecke az elengedésből a szülés-születés. Még meg sincs, máris 
el kell engedni...  A következő elengedés, amikor először nem mi tápláljuk 
a kisbabánkat, hanem fogunk a kezünkbe egy cumisüveget. Amikor 
első alkalommal hagyjuk őket valaki másra, még ha az a világ legmeg-
bízhatóbb nagymamája is.  Majd a bölcsi, családi napközi... Nagyon nincs 
vége, sorban jönnek az elengedések, edzettnek kell lenni. Ovi... Amikor 
először megy kirándulni busszal, és mi ott lenn integetünk, Ő pedig ott 
fenn a busz üvegfala mögött ül és mindjárt elgurulnak vele. Iskola... Nem 
mehetünk be egy idő után a terembe, hiszen önállóságot, rendet, rend- 
szeretet kell tanulni. Amikor első randira készül, és ebből az emlékfosz-
lány, ahogy a gyönyörű és okos fiamnak csak a hátát látom, ahogy távozik. 
Legkisebb fiam nagyon szerencsés, hogy a Lenvirág bölcsibe járt, na- 
gyon szép élményeink vannak. A modern, rendezett, átgondolt épület a 
gyermekorvosi rendelő közvetlen szomszédságában, jól megközelíthető 
helyen helyezkedik el, kényelmesen lehet mindig parkolni előtte. Előtte 
kis sétálós-ugrálós rész, amivel meg lehet alapozni a reggeli hangulatot, 
hazafele is lehet kicsit ugrándozni. 
A bölcsi felvételi kiírását és határidejét a védőnői facebook oldalon és 
a bejárati ajtón elhelyezett kiíráson egyértelműen el lehetett olvasni, 
nem voltak hosszú sorok, viszonylag gyorsan össze tudtuk szedni a 
papírokat, nem igényelt heteket, a felvételi beszélgetés, papírok töl-
tése is kb. egy óra alatt lezajlott. A csoportok kis létszámúak, ez a bölcsi 
csodálatos előnye, de emiatt sajnos nem tudnak mindenkit felvenni. Idén 
úgy tudom, hogy újabb épületszárny épül, így több gyerkőc lehet majd 

bölcsis.  A beszoktatás előtt családlátogatás keretében megismerhettük 
a két gondozónénit. A családlátogatás szóról szerintem sokunknak az jut 
eszébe, hogy vajon minket vizsgálnak-e, és biztosan jól körbenéznek, 
maradtak ám nekünk is emlékeink a gyerekkorunkból. :) Nem, nem ez 
történt, valóban jobban megismerkedtünk és a bölcsi erősségét, a rend-
szert, rendet, szabályokat vettük át együtt, valamint kisfiúnk a saját ott- 
honában találkozhatott először azokkal, akikkel később a mindennapjai-
ban is sok időt töltött együtt, és akikre rábízzuk, ez neki nagyon sokat 
jelentett. Szerintem ez a gyakorlat nagyon jó így. A beszoktatás 2 hetes 
folyamat, óráról órára több időt töltenek a gyerekek benn, ami sok kinti 
foglalkozást is jelent, mert minden nap 1,5-2 órát töltenek lehetőség  
szerint a szabadban, és délután is kb. fél/egy órát. Nekünk nagyon nehe- 
zen ment a beszoktatás, több elbizonytalanodással, sírással, és nemcsak 
a gyerek sírt. Már majdnem visszakoztunk, amikor a bölcsődevezetővel és 
a gondozónővel együtt kb. fél órás beszélgetés keretében együtt meg-
találtuk a kisfiamhoz vezető utat. Valós partnerek voltak akkor is, amikor 
nem ment könnyen minden, lehetett rájuk számítani. Bölcsis létünk alatt 
még egy esetben kellett egy megoldandó kérdéssel (praktikus és a min-
dennapokat érintő ) Móczár Ágnes vezetőhöz fordulnom, aki azonnal  
nyitottan és megoldást keresve, őszinte kommunikációval fordult a  
kérdés felé. Jó érzés volt, mert sajnos nagycsaládosként többször tapasz-
taltam már, hogy nem mindenhol nyitottak tiszta szívvel, elfogadóan a 
szülői kritikára, hiába építő is az. Ági határozott vezetői egyéniségével 
együtt mégis az volt, és így olyan eredmény született egy apró, de fontos 
kérdésben, amitől a mindennapok még jobbá váltak. Itt tényleg minden 
gyermek önmagában és együtt is ugyanolyan fontos. 
A bölcsőde nagyon nagy erőssége a  tiszta, átlátható rendszer, megha-
tározott ideje és helye van mindennek, érkezési időnek, reggelinek, já-
téknak, kinti játéknak, ebédnek, pihenésnek. Minden gyermeknek van 
saját gondozónője, akivel valós, szívbéli kötődést alakíthat ki, de emellett 
a dadus és a másik gondozónő is nagyon nagy figyelemmel és szeretettel 
fordul a gyerkőcök felé. Minden reggel nagy hangsúlyt kap, hogy fogad-
ják a gyereket, látványosan örülnek neki, köszönnek, megölelgetik, saját 

figyelmet kap, gyakran néhány percre leülnek csak mellé, 
csak vele. Etetéskor ha kell etetik, ha kell, tanítják enni. A 
létszám lehetővé teszi a privát figyelmet, és emiatt a gye- 
rekek nagy biztonságérzettel vannak ott. A beszoktatást 
követően a mi kisfiúnk olyan örömmel járt a bölcsibe, úgy 
várta az indulást, hogy mindennap mi is tudtunk vele 
örülni, különösen, ha hétvégén is szeretett volna menni. 
Nyilván ehhez az is kellett, hogy délután igyekeztünk 
mielőbb érte menni és időnként kicsíptünk közös szabad 
hétköznapot otthon, amiben alkalmanként szintén part-
ner volt az intézmény. A szülőket tekintve is jó élmé-
nyeink vannak. A mi csoportunkban egész évben nem 
fordult elő, hogy valaki betegen, vagy csak „orrfolyósan”, 
„kicsit köhögve” vigye a gyermekét... A szülői értekezlet 
alatt ezért külön köszönetet kapott a csoport, bár min-
denki úgy gondolta, hogy ez alapvetés. Bár mindenhol 
így lenne. A hét egy fix napján egyébként dr. Jakab Erika 
gyermekorvos megvizsgálta az összes gyermeket, így is 
erősítve az egészséget, biztonságot, ezúton is köszönjük 
a szülők nevében. A vizsgálatok alatt egyébként megta- 
nultak a gyerekek hogy kell sorban állni. :) 
A bölcsiben nincs sok ünnep, ami szerintem szuper, de 
a születésnapokat nagyon élvezték a gyerekek. Torta és 
éneklés mindig volt, ahova cukrászdai tortát lehetett be- 
vinni. 
A karácsonyi ünnepség őszintén meghitt volt, a szülők 
között azt hiszem, először akkor kovácsolódott össze a 
kis közösség. Egyáltalán, minden klisétől mentes volt a 
bölcsis élet, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy sosem 
éreztem sem futószalagot, sem intézményszagot. Na- 
gyon jó emlékekkel távozunk. 
Utolsó ünnepünk a ballagás... Nem, nem kellett fehér in-
gecske, sem feszes szoknyácska. 
Befelé ünnepeltünk, együtt.  
Énekeltünk, ettünk, ittunk, a gyerekek olyan ajándékot 
kaptak, aminek örültek... A búcsúzáskor pedig a gondozói 
bölcsis csapat és a szülők egyszerre sírdogáltak és örültek. 
Köszönünk mindent!

Lenvirág bölcső
Benkő-Csécsei Dorottya
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NATÜ hírek – Nagykovácsi Általános Iskola

A megérdemelt nyári pihenés, 
szabadság után indul az új iskolai 
tanév és ezzel együtt az étkeztetés!
A nyár folyamán – az általános iskolai tálalókonyhában – a NATÜ részéről 
felkészültünk a megfelelő és biztonságos konyhai üzemeltetésre! 
Beszereztük a koronavírus miatt szükséges és megfelelő mennyiségű 
fertőtlenítőszereket, védőeszközöket, hogy biztonságos feltételeket 
nyújthassunk dolgozóinknak és az étkezőinknek. Az általános iskolai 
konyha szokásos nagytakarítása mellett az idén kiemelt figyelmet 
fordítottunk munkatársaink szakmai képzésére, felkészítésére is.  
Külső szakértő céget kértünk fel a HACCP rendszerű technológiai eljárások 
felülvizsgálatára, továbbá – helyszíni bejárás és tanácsadás keretében 
biztosított – 1 éves tálalókonyhai HACCP tanúsítvány kiadására. 
Kollégáink élelmiszerhigiéniai oktatására is sor került, mely eredményeként 
tálalókonyhánkban már kizárólag HACCP és higiéniai oklevéllel igazolt 
munkatársak tálalják fel az ételt a kisdiákoknak és tanáraiknak.
Kedves Erzsi, Ili, Magdi, Marika és Kati néni! A NATÜ vezetése nevében 
köszönjük lelkiismeretes munkátokat!
A 2020/2021. tanévben is szeretettel és biztonságos higiénés környezetben 
fogadjuk az általános iskolában étkező diákokat és pedagógusokat! 

Tálalókonyha nyitás
Kántor Ágnes intézményvezető

HIRDETMÉNY
2020. ÉV VÉGÉN LEJÁRÓ SÍRHELYEKRŐL

Ezúton tájékoztatjuk az Érintetteket,  
hogy a Nagykovácsi Temetőben  

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

a 2010. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék  
10 éves használati ideje,

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

a rendelkezésre jogosultak.
Kérjük a hozzátartozókat,  

hogy a sírhelyek újraváltása érdekében  
érdeklődjenek személyesen  

a temetőben a temetőgondnoknál,  
vagy az alábbi telefonos elérhetőségen:

Nagy Attila: +36 30 190 9274 
Felvilágosítás kaphatnak a NATÜ irodában  

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

Még javában tart a bogrács szezon, éppen ezért egy általam nagyon 
gyakran elkészített étel receptjét osztom meg veletek, aminek mindig 
nagy sikere volt, és remélem nektek is a kedvenceitek közé kerül.  

Ez az étel a gombás sertéstokány
Hozzávalók, 6-8 személyre (hiszen bográcsban nem lehet keveset főzni)

1,8 kg sertéscomb 3 cm-es vékony csíkokra felvágva
20-25 dkg füstölt kolozsvári szalonna szintén vékony csíkokra vágva
2 kg csiperke gomba felszeletelve ledinsztelve, hogy a leve ne tegye 
híggá a tokányt 
60 dkg vöröshagyma felkockázva
3 db közepes paradicsom felkockázva
3 db tv paprika felkockázva
1 cs. majoranna, 4-5 babérlevél, 2 kk. őrölt bors, só ízlés szerint
1 nagy vödör (85 dkg) tejföl 
4-5 kanál sertészsír vagy olaj

Elkészítés: 
A felhevített zsiradékon zsírjára sütjük a szalonnát, majd hozzáadjuk a 
hagymát és üvegesre pirítjuk. Beletesszük a feldarabolt paradicsomot és 
paprikát és kicsit összefőzzük, majd hozzáadjuk a sertéshúst, és kis pirítás 
után felöntjük annyi vízzel, hogy 2 ujjnyira ellepje. 
Ezután  beletesszük a fűszereket, a babért, sózzuk és puhára főzzük. Közben 
lepirítjuk a gombát és a megpuhult húshoz adjuk. A legvégén a kikevert 
tejfölhöz merőkanállal szedünk a tokány 
levéből és habverővel simára keverjük, 
majd vékonyan csurgatva hozzákeverjük a 
húshoz. Néhány perc alatt összefőzzük, ha 
kell utánfűszerezzük, és ezzel elkészült a 
gombás tokányunk.
Galuskával, főtt tésztával, de tarhonyával is 
tálalhatjuk.

Gasztro sarok
Bihari Ferenc
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Nagykovácsi Általános Iskola

Idén tavasszal a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani szokásos 
iskolakóstolgató programunkat, ezért a leendő első osztályos szülők 
csak az interneten és a Tájolón keresztül tudták megismerni az 
osztályfőnököket. 
A nagy létszámú jelentkezések során kiderült, hogy az iskolának három 
helyett négy osztályt kell indítania szeptember elsején, vagyis 100 kis 
elsős kezdi meg tanulmányait. Tanítóik nagy szeretettel várják őket! 

1.a osztályfőnöke
Tábi Gyöngyike vagyok, a Nagykovácsi Általános 
Iskola tanítója és ének-zene tanára. Zircen születtem, 
ott végeztem gimnáziumi tanulmányaimat is. 
Tanítói diplomát a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző 
Főiskolán szereztem. Ezután a szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán ének-zene 
tanárként végeztem.
Nagykovácsiban élek családommal 1988 óta. Mára 
már felnőtt fiam és lányom is a községi általános 
iskolába járt. 

Huszonnyolc éve vagyok az intézmény pedagógusa. Szeretem 
hivatásomat. A gyermekek közössége, az elért eredmények, a kollégák 
és a szülők támogatása, szeretetük mindig erőt adott a nehézségek 
leküzdésében. Pedagógiámban fontosnak tartom az emberséget, a 
szeretetet, a bizalmat, a hitet, a reményt, a türelmet, a következetességet, 
és a mindennapok fűszerét: a jókedvet, a mosolyt, a humort.
Célom a tanulás szeretetére, a szépre, a jóra nevelés, nemzeti értékeink, 
hagyományaink megismertetése, megszerettetése. A művészetek 
személyiségformáló erejében hiszünk napközis kollégámmal, Virág 
Jácinttal. Sokat éneklünk, muzsikálunk, táncolunk, játszunk, rajzolunk a 
gyerekekkel együtt több mint tíz éve. 
Folyamatosan képzem magam szakmailag továbbképzéseken. 
Vegyeskarban éneklek, hangszereken játszom. Színház- és koncertkedvelő 
vagyok. Szabadidőmben kocogok, olvasok.
Mostani negyedikeseimmel nagyon összenőttünk, nehéz lesz az elválás. 
De, mint a váltófutásban, átadják a stafétabotot a leendő elsőseimnek, és 
én is így újulok meg.
Szeretettel várok mindenkit! 
1.b osztályfőnöke

Szeretettel köszöntöm Önöket és kedves leendő 
elsős gyermekeiket!
Görtlerné Kocsis Andreának hívnak. 1988-ban 
végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. A 
főiskola elvégzése után egy budapesti iskolában 
kezdtem tanítói pályámat. 27 évig dolgoztam ott. 
1-4. osztályig tanítottam és osztályfőnöki feladatokat 
is elláttam. Az ott töltött időszak végén 1-2. osztályos 
iskolai munkaközösségvezető és rövid ideig kerületi 
munkaközösség vezető is voltam. 

A Nagykovácsi Iskolába 2015. augusztusába jöttem. Nagyon jól érzem itt 
magam. Jelenleg a 4. b osztályban tanítok.
Két felnőtt lányom van. Szeretek olvasni, kirándulni, kerékpározni, 
színházba, moziba járni, utazni és zenei mindenevő vagyok. 
Néhány gondolat a beiskolázással kapcsolatban:
Minden iskolaérett gyerek nagy várakozással, érdeklődéssel, de kissé 
szorongva is készül az iskolába. Az első osztály megalapozó, életre szóló. 
Sokat jelent a törődés, foglalkozás. Ne féljenek az iskolától!
Amennyire lehet, készítsék fel őket! Meséljenek az Önök iskolás élményeiről!
Sokat meséljenek, meséltessenek, ezáltal fejlődik a szókincsük, fantáziájuk.
Tanuljanak minél több verset, mondókát!
Amikor csak mód és alkalom nyílik rá, dicsérjék! A legfontosabb a 
sikerélmény.
Célom, hogy az iskolai életbe zökkenőmentes átmenetet teremtsek az 
óvoda és az iskola között. Derűs, szeretetteljes légkör, esztétikus szép 
tanterem biztosításával oldjam szorongásukat és már az első napoktól 
kezdve a tudás öröméhez juttassam Őket. Kiemelném a játékosság és a 
fokozatosság elvének szem előtt tartását.
Munkám során fontosnak tartottam és tartom:
–  Gondoskodni a gyermekek személyiségének fejlődéséről.
–  Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása.
–  Tehetségek kibontakoztatása.
–  Különleges bánásmódot igénylőkkel való egyéni foglalkozás.

–  Egymás elfogadására, szeretetére, tiszteletére, környezet tudatosságra, 
egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelés.

–  A tanítás során az ismeretek sokoldalú, változatos módszerekkel, 
munkaformákkal történő közvetítése.

–  Kiemelném a motiválás fontosságát, a differenciálást.
–  A tanulók munkájának rendszeres értékelése. 
–  A szülők folyamatos tájékoztatása a tanuló elő meneteléről.
–  Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel.
–  Iskola-szülő-tanuló együttműködésének fontossága.
–  Játékos tanulás.
–  Olvasás megszerettetése.
–  Tehetséggondozás, felzárkóztatás.
Sok szeretettel várom 2020. szeptemberétől a leendő kis diákokat. A mi 
osztályunk különleges tagja Brumi lesz a kis mackó, aki szintén ekkor fogja 
elkezdeni az iskolát.
Üdvözlettel: Andi néni
U.i.:
Szent-Györgyi Albert szavait idézve: „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa 
velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 
izgalmára, hogy megtanítson bennünket szeretni amit csinálunk és 
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
1.c osztályfőnöke

Vácziné Gondár Gyöngyvér vagyok. 
Végzettségem szerint általános iskolai tanító 
és hitoktató. A Tanítóképző Főiskola elvégzése 
után a IX. kerületi Weöres Sándor Általános 
Iskola és Gimnáziumban tanítottam öt évet. 
1997-ben férjhez mentem, és házasságunkból 
6 gyermekünk született. 2002. óta lakunk 
Nagykovácsiban.
Amikor 2013-ban kötelezővé vált az iskolai 

Hit- és erkölcstan oktatás, Gábor atya felkért, hogy segítsek neki az iskolai 
katolikus hitoktatásban. Így kerültem kapcsolatba a Nagykovácsi Általános 
Iskolával, ahova azóta ötödik gyermekünk is jár. 
Legfőbb küldetésemnek tekintem, hogy mindenekelőtt jó embereket 
neveljek a rám bízott gyermekekből. Az általános értelmi képességek 
fejlesztésén kívül, igyekszem megkeresni minden gyermek „erősségét“, ki 
miben jó és azt erősíteni. A fejlődést elsősorban a gyermek képességeihez 
mérten szeretném értékelni. Fontosnak tartom, hogy jó közösséget 
sikerüljön kialakítanunk, a gyerekek számíthassanak egymásra, támogassák 
és erősítsék egymást. Tudjanak együttműködni és ne ijedjenek meg az új 
helyzetektől.
Vidám embernek tartom magam. A mindennapok nehézségein átsegít a 
humor, a viccelődés, amit szeretnék átadni a gyerekeknek is. 
Fontosnak gondolom nemzeti hagyományaink ismeretét és a népszokások 
átadását, így szeretném folytatni az iskolában több osztályban működő 
Gazdakalendárium programsorozatot. 
Célom, hogy az elkövetkező évek alatt megismerjük Nagykovácsit, 
illetve lehetőség szerint minél több kulturális élménnyel (például 
színházlátogatás) gazdagítsam a gyerekeket. Így maguk is kultúrát szerető 
és befogadó emberekké váljanak.

1.d osztályfőnöke
Virág Jácint vagyok. 2005 óta tanítok a Nagykovácsi 
Általános Iskolában napközis nevelőként, tanítóként 
alsóban, rajz és vizuális kultúra, illetve technika 
tanárként felsőben, a Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskolában grafikát és festészetet tanítok. 
Több, mint húsz éve tartok táborokat, kézműves, 
játékos és természetismereti foglalkozásokat.
A közös játék, az alkotás, a természetben, természeten 
keresztül való oktatás számomra a nevelés, tanulás, 
személyiségfejlesztés fontos eszközei. Ezeken 
keresztül igyekszem a lehető legértékesebb, 

leghasználhatóbb tudást, tapasztalatot átadni a gyerekeknek, kiemelve a 
magyar nyelv, kultúra és természet kincseit.
A rendelkezésemre, rendelkezésünkre álló eszközökkel szeretném 
elérni, hogy a gyerekek szeressenek tanulni, összefüggéseket lássanak, 
alázattal, rácsodálkozással éljenek és érzékeny, tudatos alakítóivá váljanak 
környezetüknek. Mindeközben egymást segítő, egymással együttműködni 
akaró és tudó közösséggé váljunk.

Az első osztályokban tanítók bemutatkozása



112020. szeptember

Nagykovácsi Általános Iskola

A pedagógusok minden évben izgatottan 
várják az előző évi kompetenciamérés 
eredményét, mivel az ezek az adatok egyfajta 
visszajelzésként szolgálnak a pedagógiai 
tevékenységükre. Az Oktatási Hivatal 
szervezésében minden évben fel kell mérni 
a 6-os és a 8-os diákokat matematikából és 
szövegértésből. 

Iskolánk ismét szép eredményekkel 
büszkélkedhet a 2019-es országos mérésen.  
A statisztikai adatok tükrében jól látható, 
hogy diákjaink jóval magasabb eredményt 
értek el mind a községi, mind a budapesti, 
mind az országos átlageredményekhez képest 
matematikából és szövegértésből is. 

 

2020-ban a vírus miatt elmaradtak a felmérések, 
de reméljük, hogy diákjaink tudása meg fog 
látszani az idei felvételi eredményeken is.

A kompetenciamérés eredményei  
a Nagykovácsi Általános Iskolában
Kuszál-Gombos Adrienn intézményvezető-helyettes

A Nagykovácsi Rézpatkó Néptáncegyüttessel 
kalandos szervezés után végül a Nógrád 
megyei Kétbodonyban kötöttünk ki július 
végén, 5 napra. 
Nagy bánatunkra a szokásos erdélyi, 
inaktelki utunkat le kellett mondanunk, 
ezért Szlovákiába, Nagyidára terveztük a 
tábort. Mire több hét alatt minden meg lett 
szervezve, kiderült, hogy biztonságosabb 
mégis Magyarországon maradnunk, ezért a 
másik lehetőséget, Kétbodonyt választottuk a 
néptánctábor helyszínéül. A tábort megelőző 
hatalmas szervezőmunkát Czene Zsuzsa, 
a táncosok vezetője vitte véghez, nem kis 
energiát és időt szánva erre.
25 gyermekkel, és a Piliscsabáról érkező 
Koccantó zenekar öt fiatal tagjával indultunk 
útnak. Az odafele úton Szécsényben láttak 
minket vendégül a ferences rendházban egy 
finom ebéddel, amit a kolostor gyönyörű 
ebédlőjében fogyasztottunk el. Az 1300-as 
évek elején épült templom és kolostor olyan 
szegleteit is megnézhettük, ahová nem juthat 
be bárki, bepillanthattunk a ferences testvérek 
a világi embernek néha „titokzatosnak" tűnő 
életébe. Kuti Imre kísérő pedig a Forgách-

kastély előtt állva történelmi 
előadásával felidézte az 1705-
ös szécsényi országgyűlés 
szellemét...
Kétbodonyban három napon 
keresztül erdélyi táncokat 
tanultak a gyerekek Czene 
Zsuzsa és Gémesi Zoltán 
néptánc oktatóval – aki a 
pozsonyi Szőttes Kamara Táncegyüttes 
művészeti vezetője – délelőtt és délután is 3-3 
órát, kemény, fárasztó, de mégis felüdítő és lel- 
kes munkával. Este a gyerekek kez- 
deményezésére folytatódott a közös tánc 
és ének, Kétbodony zengett a nagykovácsi 
fiatalok örömzenéjétől. 10 és 18 év közötti 
fiúk és lányok táncoltak egymással, segítették, 
támogatták egymást, nem okozott problémát 
a vegyes életkor, még nekünk, felnőtteknek is 
példát mutattak az önzetlenségből és egymásra 
figyelésből. A helyi tájházban megismerhettük 
a betelepült palócok történelmét, képet kap- 
hattunk mindennapjaikról, népi szokásaikról, 
életükről.
Mivel nem jutottunk el Felvidékre, így Felvidéket 
hoztuk el a negyedik napra a táborba. A nagyidai 

Ilosvai Selymes Péter 
Néptáncegyüttes két 
fiatal táncoktatója, 
Kupec Zsófi és Kupec 
Zsolti foglalkoztak 
egy napon keresztül 
a gyerekekkel. A fiúk 
izgalmas gömöri 
botos táncot, a 
lányok magyarbődi 
karikázókat tanultak, 
valamint felvidéki 
páros táncokat. Meg- 
ismertünk és tanul- 
tunk sok népdalt, 

többek között az ehhez a tájegységhez tartozó 
„tercelést", és egy fergeteges éneklős-táncos 
búcsúestével zártuk a tábort. 
Ezúton is köszönjük a Nagykovácsi Alapfokú 
Művészeti Iskola (NAMI) és a Nagykovácsi 
Önkormányzat támogatását!
Az Önkormányzat jelentős összeggel 
támogatta a táborunkat, ezért tudtuk a lehető 
legszínvonalasabb oktatást biztosítani a 
néptáncos gyerekeknek – mind az oktatók, 
zenészek személyében, mind a szállás, utazás 
szempontjából. 

Nagyon tartalmas, színes napokat éltünk meg 
együtt, biztos vagyok benne, hogy meleg 
szívvel gondol erre majd vissza minden 
nagykovácsi diák .
A szervezők: Czene Zsuzsa, Kutiné Tünde 
pedagógusok, és Kuti Imre „mindenes"

Néptánctábor Kétbodonyban
Kuti Tünde
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Intézkedési terv a Nagykovácsi Általános 
Iskolában a járványügyi készenlét idején

1.  Szülők nem jöhetnek be az épületbe (sem 
délelőtt, sem délután). 

2.  Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyerek és pedagógus látogathatja az iskolát. 
Ha a gyermekén észlel Covid19 tünetekből 
bármelyiket (láz, fáradtság, száraz köhögés, 
izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, 
torokfájás, hasmenés, légszomj), akkor 
otthon kell tartani és orvoshoz kell fordulni. 
A gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet 
iskolába!

3.  A szülő köteles azonnal értesíteni az iskolát 
a Covid19 fertőzésről. A gyermek kizárólag 
orvosi igazolással jöhet iskolába!

4.  A beteg gyermeket, pedagógust el kell 
különíteni az alsós szertárban és értesíteni kell a 
vezetőséget, aki értesíti az iskolaegészségügyi 
orvost. A velük való érintkezés kesztyűben és 
maszkban lehetséges. 

5.  Az iskolába érkezés időpontja reggel 7:45-
ig. Sorban állás esetén be kell tartani a 1,5 m 
távolságot.

6.  Az iskolába belépés előtt be kell mutatni a 
maszkot és mind a két bejáratnál kötelező a 
kézfertőtlenítés vagy a szappanos kézmosás. 

7.  Reggeli (7:00–7:45) és délutáni ügyelet  
(16:30–17:30) kérése csak formanyom- 
tatvány kitöltésével lehetséges és csak 
indokolt esetben. A reggeli ügyelet során a 
gyerekek az aulában várakoznak maszkban és 

a 1,5 m védőtávolságot betartva. A délutáni 
ügyelet az udvaron lesz. 

8.  Alsó tagozaton az utolsó óra után 15 perccel 
(13.15 vagy 14.15), illetve 16:30 órakor kísérik 
ki a pedagógusok a diákokat a bejárathoz. 
Egyéb eseteket írásban jelezzék és ekkor 
kíséret nélkül hagyja el az iskolát. Felső 
tagozaton csak írásos engedéllyel mehet haza 
a gyermek. 

9.  Kötelező az alapos és gyakori fertőtlenítő 
takarítás az egész iskolában óraközi 
szünetekben, tanítási idő végén és egyéb 
foglalkozások után.

10.  Kötelező a folyamatos szellőztetés a 
termekben és a közösségi terekben. 

11.  Kötelező a gyakori szappanos kézmosás. 
12.  Be kell tartani a köhögési etikettet.
13.  A közösségi terekben (folyosókon, mos- 

dóban, ebédlőben) törekedni kell a 1,5 
m védőtávolság megtartására és a maszk 
viselése kötelező!

14.  Tanári utasításra a tanteremben is kérhető a 
maszk viselése.

15.  A testnevelés órákat szabadtéren tartjuk, 
kérjük a testnevelők által az időjárásnak 
megfelelő ruházatot. A testnevelés órára 
készülő osztály a saját termében marad 
a szünet első felében, ezután vonul le az 
öltözőbe. Meg kell várni, amíg kész a másik 
osztály és a felületfertőtlenítés megtörténik. 

16.  Öltözőkben, mosdókban a védőtávolság 
megtartása kötelező.

17.  Étkezés előtt kötelező a szappanos kézmosás.
18.  Étkezések, sorban állás közben meg kell tartani 

a védőtávolságot.
19.  Az étkezésnél a tanár osztja ki alkoholos 

kézfertőtlenítőt használva, védőkesztyűben a 
szalvétát, evőeszközt, tálcát, poharat.

20.  A reggeli elfogyasztása a teremben történik, 
kérjük saját kulacs behozatalát.

21.  Ételt csak saját fogyasztásra lehet behozni. 
Házi készítési süteményt és gyümölcsöt 
közösségi fogyasztásra tilos behozni.

22.  Annak a tanulónak a hiányzását, aki a  
vírusfertőzés szempontjából veszélyezte- 
tett csoportba tartozik tartós betegsége 
miatt és erről orvosi igazolással rendelkezik, 
hiányzását igazoltnak tekintjük. Velük a 
KRÉTÁN keresztül kell kapcsolatot tartani, a 
házi feladatot a részükre el kell küldeni.

23.  Iskolai ügyintézés csak maszk és kéz- 
fertőtlenítő használatával történhet. 

24.  Szülői értekezletet csak indokolt esetben 
és az iskolavezetés hozzájárulásával tart- 
hatnak az osztályfőnökök. A kézfertőtlenítés 
és a maszk viselése kötelező!

25.  Osztálykirándulás csak a környéken ki- 
rándulás lehet. Külföldi utakat nem szer- 
vezünk. 

26.  A délutáni művészeti- és sportfoglalkozá- 
sokra a gyermekek csak a tornacsarnok 
melletti bejáraton léphetnek be az épületbe. 
Szülők ekkor sem léphetnek be az épületbe.

Egyéni kérések, kérdések esetén kérjük írjon a 
nagykovacsisuli@gmail.com címre.

Az iskola vezetősége

Információk a tanévkezdéshez 
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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

A koronavírus új, eddig nem ismert 
élethelyzetet teremtett mindannyiunk számára. 
Óvodapedagógusaink online igyekeztek elérni 
a családokat és számukra megfelelő formában 
és tartalommal részt venni a kicsik nevelésében.
Célunk volt a kérdőív kiadásával megtudni, 
mennyire volt az óvodapedagógusaink által  
végzett online pedagógiai munka és kapcsolat 
sikeres, miben éreztek hiányosságot, 
segítette-e a családokat ez a rendszer, vagy 
éppen nehezítette a mindennapjaikat.
Augusztusi évkezdő nevelőtestületi érte- 
kezletünk keretében kiértékeltük a kapott 
eredményeket és terveink szerint – ha a 
szükség úgy hozza – igyekszünk a szülők 
javaslatait beemelni a jövőbeni megvalósításba, 
pedagógiai munkánk még inkább partner 
központú és sikeres legyen.
A kérdőív, melyet a kispatakos szülőknek 
online formában adtunk ki, 30 kérdést 
tartalmazott
168 válasz érkezett vissza, melynek kivonatos 
eredményét szeretném bemutatni:

Miben segítették gyermeke fejlődését az 
óvodapedagógus által küldött anyagok:
Idézet a válaszok közül:
•  Rengeteg fejlesztő feladatot, gyakorlati 

tanácsot, énekeket, dalokat, meséket kaptunk, 
heti és napi ritmusra bontva. Így a gyerekek a 
megszokott rendszerben tudták a feladatokat 
végezni. Emellett meg is tudták osztani 
egymással a munkájukat és örömmel latták, 
hogy a többiek is hasonlóan dolgoztak.

•  Tetszettek az aktualitásokkal kapcsolatos 
mesék, énekek.

•  Kézügyességét fejlesztette.
•  Érezte, hogy még ha most ilyen távolról is, de 

fontos az óvodának, gondozóinak. A küldött 
feladatok elvégzésénél ujra kicsit az oviban 

érezhette magát, engem rendszeresen óvó 
néninek szólított.

•  Óvodából már ismert fejlesztő feladatok, 
amiket sokszor egyedül is meg tudott csinálni.

•  Lekötötték, szívesen rajzolt, festett, új technikát 
tanultunk meg, illetve a vonalvezetést is 
gyakoroltuk.

•  Ügyesen, pontosan és gyorsan végezte 
gyermekünk a feladatokat, melyek egy- 
értelműen előnyt hoznak az első osztályban 
szeptembertől. A tornagyakorlatok pedig erő- 
sítették a testtudatot és fizikálisan karban- 
tartották a gyermekünket.

•  Örült a feladatoknak, így kicsit érezte, hogy ő is 
fontos az ovinak, nem csak az iskolás gyerekek 
kapnak feladatot. Inkább szociális érdeme volt. 
A feladatok nem voltak nehezek, de örömmel 
oldotta meg.

•  Főleg az aktív feladatok tetszettek neki, segített 
lekötni az itthoni munkavégzés mellett.

•  Lefoglalta magát, egy picit tudott egy helyben 
ülni. :)

•  Mi szülők kevésbé tudjuk megítélni hogy 
az adott korcsoportnak milyen feladatoknál 
kellene tartania. Nagy segítség volt hogy 
naponta jöttek feladato

•  Szuper feladatokat kaptunk folyamatosan 
- kézműveskedtek, megtartották az épp 
aktuális ünnepeket, jeles napokat. A Zoom-
on keresztül látták és hallották egymást. Az 
óvónő mesélt, beszélgetett velük. Sokrétű 
és szuper megoldások voltak ebben a 
kényszerhelyzetben.

•  Érdeklődés, kreativitás, fantázia, értelmi 
képességek, összetartozás, közösségi érzés 
elszakítva is

•  Segítettek az ötleteikkel kitölteni az együtt 
töltött időt hasznosan és játékosan.

•  Rajzkészség, észlelés fejlesztése játekosan
•  Az anyagok tökéletesek voltak de az iskolás 

testvérek mellett nem jutott sokszor idő az 
ovis feladataira

•  Színesítették a mindennapjainkat, olyan 
kompetenciákat erősíthettünk, amit 
magamtól nem biztos hogy eszembe jutott 
volna.

•  Emlékeztette, hogy még létezik az óvoda.
•  Segített napirendet tartani, a közös 

tevékenység révén kapcsolódni az óvodai 
barátokhoz. Én biztos nem tudtam volna ilyen 
tematikus, célirányos fejlesztő feladatokat 
kitalálni neki.

Kérdőív az óvodai online kapcsolattartásról szülők részére – Eredmények
Szabó Orsolya – intézményvezető
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Mit érzett hiányosságnak a kapcsolat- 
tartásban?
Idézet a válaszokból:
•  Vártam volna valami személyesebb 

kapcsolattartást is. Például egy telefonhívást, 
esetleg egy videót amin az óvónő mesét 
mond, vagy hozzászól a gyerekekhez. Néha 
a feladatokon is azt éreztem, hogy nem az ő 
korosztályukhoz szól. De persze volt nagyon 
sok jó ötlet is, amit szívesen megvalósítottunk.

•  Kicsit egyoldalú volt. De ha visszajeleztünk 
akkor kaptunk személyes választ.

•  Teljes mértékben az én irányomból nem 
történt semmi. Legtöbb esetben meg se 
nyitottam az emaileket. Mivel a gyermekem 
nem igényelte a szórakoztatást, foglalkozást, 
örültem, hogy elég az iskolásokkal megcsinálni 
az előírt dolgokat.

•  Mi nem válaszoltunk általában
•  Saját részemről (így amikor a gyermek velem 

volt az ő részéről is) az online részvételi 
szándék és aktivitás hiányzott és szerintem 
nem is lesz meg soha. Vagy legalábbis idő 
kérdése, amig az ember rá tud/akar erre állni.

•  Szerintem ebben az időszakban minden 
szülő megpróbált egy kicsit óvónő is lenni, 

a többi meg jött, a sok-sok szabad játék 
a gyermek irányítása alatt. A gyereknek a 
közösség hiányzott, így ezt soha nem fogja a 
számítógép pótolni. Azaz ovi sajnos nem volt! 
Hiába az online közvetítés – nem kell rajta 
semmit tökéletesíteni!

•  Semmit. Kaptunk néha e-mailt, arra nem várt 
a pedagógus választ. 1x beszéltünk telefonon. 
Nekünk nem volt többre igényünk.

•  Kinyomtatható, materiális anyagok átadását 
a gyermeknek. Több hallgatható mese, vagy 
felkészítő anyag. Video egyáltalán nem volt.

 Ha igen, mit hiányolt?
•  Szerintem a gyerekek szempontjából jó 

lett volna időközönként egy-egy csoportos 
vagy akár egyéni videótelefonálás. Akár úgy 
például, hogy azon a héten kevesebb feladat 
érkezik.

•  Online felületen lehetett volna találkozót/
foglalkozást szervezni, vagy csak egy éneklést, 
mondókázást

•  Személyes kontaktus.
•  Egy két segítség abban hogy miként lehet 

jobb belátásra bírni a gyereket, napirendet 
könnyítő ötletek. Egy két példa ha nehezebben 
megy valami arra valami megoldás 

•  Olyan online ovit, amiben több a személyes 
jelenlét, ami a gyereknek lett volna program. 
Pl. A jeles napokról, mesemondás, mondókák, 
versek, torna stb. napi max 1 óra.

•  Személyes érdeklődést, mi változott, miben 
fejlődött, miket csinál. Egyéni szinten. Csopor- 
tos szinten az megvolt, csak egyénileg nem.

•  Kisebb csoportban foglalkozás online, mely 
kreatív, vagy mozgás foglalkozás. Gyerekeknek 
fontos lett volna, hogy néha lássák egymást.

•  Egy két videóüzenetet, vagy online 
bejelentkezést, hogy közvetlenül is meg 
legyen szólítva a gyerek, ne csak a szülő által 
felolvasott emailen keresztül.

A Kispatak Óvoda nyáron csendes, hiszen a 
gyerekek többsége családi körben tölti az 
iskola szünet, a vakáció napjait. Idén is csak az 
ügyeletben lévő apróságok maroknyi csapata 
birtokolta a Kaszáló utcai épületet, ahol azonban 
augusztus második hetében izgalmas nyári 
tábor vette kezdetét. Képviselő-testületi döntés 
alapján immár kétéve kínálunk terembérleti 
lehetőséget a nyaranta Nagykovácsiban 
szerveződő gyerektáboroknak. Nagy örömmel 
tesszük, hiszen egyfelől bevételi forrást jelent, 
mely költségvetésünket gyarapítja. Ám van 
valami, ami ennél sokkal fontosabb, olyan 
igazán szívmelengető. A nyári táborokba 
azok a gyerekek érkeznek, akik nem is 
oly rég, még apró óvodásként a Kispatak 
óvodában élték felhőtlen napjaikat. Most 
pedig alig ismerünk rájuk, úgy megnőttek! 
Ám a szemükbe nézve mi mindig látjuk azt a 
kicsi óvodást, akit egykor a szívünkbe zártunk, 
akit szerettünk, dédelgettünk. Most is így 
történt a judo tábor bemutatója közben. Ezek 
az óriási, erőslegénnyé és hihetetlen gyors 
mozgású, ügyes lányokká serdült egykori 
apróságokelképesztő rátermettségről, bátor- 
ságról és sportfegyelemről adtak bizonyságot. 
Volt is nagy ámulás a kis ovisok részéről. A 
bemutatót követően a fiúk közül többen 
azonnal mondták, hogy ők bizony jövőre 

judosok lesznek és majd őket is nézhetjük a 
bemutatón. Álljon itt Nagy Attila – a tábor 
egyik vezetőjének – írása erről a remek nyári 
programról, melyet visszavárunk mi is, ide 
a Kispatak Óvodába. „Immár hagyomány, 
hogy a gyerekek számára megrendezzük 
nyári táborunkat Nagykovácsiban, melyen 
egyesületünk, a Budapesti Budo és 
Mozgásművészeti Egyesület növendékein 
kívül azok a nagykovácsi gyerekek is részt 
vehetnek, akik eddig semmilyen judo múlttal 
nem rendelkeztek. Az idei tábor helyszínéül, 
most első ízben a Nagykovácsi Önkormányzat 
Kispatak óvodájának Kaszáló utcai épülete 
adott otthont, amely, mint kiderült, igen jó 
választás volt. A tornateremben lévő nagy 
meleget és levegőtlenséget bőven kárpótolta 
az óvoda családias légköre és a kedves 
munkatársak támogató hozzáállása. Az 
edzések igen keményre sikerültek, különösen 
az újonnan csatlakozók számára, és annak 
ellenére mindenki derekasan helyt állt, hogy 
a harcosok között többen alig múltak el 5-6 
évesek. A délelőtti 2 edzés és a délutáni 2 edzés 
közötti szünetben volt lehetőségünk ebéd 
utáni rövid pihenésre, el tudtunk látogatni 
a játszótérre, és még fegyverhasználat első 
lépéseit is elkezdtük gyakorolni. Az edzések 
természetesen mindig küzdelmekkel értek 

véget, mely nélkül nincs harcművészet, 
vagy hatásosan működő technika. A tábor 
lakói napról napra egyre fáradtabban 
kezdték a reggelt, de zokszó nélkül csinálták 
végig a feladatokat, melyeket mestereik, 
Shihan Ziegler Csaba és Sensei Nagy Attila 
vezényeltek le számukra. A tábor sikerességét 
mi sem bizonyítja jobban, mint a tábor záró 
napján tartott övvizsga, ahol minden harcos 
bemutatta tudása legjavát. Ezek a vizsgák idén 
is magas szintűre sikerültek. A vizsgák előtt 
tartottunk a Kispatak Óvoda nyári ügyeletben 
lévő óvodásainak egy rövid bemutatót is, mely 
nagy sikert aratott. Már szinte közhelynek tűnik 
a zárómondatom, de mindig időszerű: Jövőre 
újra, ugyanitt!!!  
Jó volt látni a csapat töretlen fejlődését!

Gyerek judo, ju-jitsu nyári tábor és bemutató a Kispatak Óvodában
Szabó Orsolya intézményvezető – Nagy Attila táborvezető
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Rendhagyó nyár a könyvtárban is
A hosszú, három hónapos kényszerpihenő után idén június 15-én újra 
nyitott könyvtárunk. Elmaradt az évi rendszeres három hetes nyári szünet, 
egész nyáron fogadtuk az olvasókat, látogatókat.
Ellentétben a falu kissé kihalt, nyári utcaképével, nálunk nagy volt a jövés-
menés, kölcsönzés. Jólesett, hogy hiányoztunk olvasóinknak és öröm-
mel jöttek hozzánk újra.  Olyannyira, hogy két nap is csúcsot döntött az 
olvasók, illetve a kölcsönzések száma. Napi 50 könyvtári tag, átlagosan 6 
könyv visszahozatallal és kivétellel csaknem 300 darabos könyvforgalmat 
jelentett például aug. 24-én.
Nagyon sok értékes és érdekes könyvet kaptunk a nyár folyamán adomány 
formájában. Ezeket bevételezzük, illetve tovább küldjük. Köszönjük min-
denkinek!
Természetesen folyamatosan érkeznek a vásárolt, igényelt könyvek is, 
várjuk Önöket szeretettel.
„A sok apró búcsú a nyártól” programban könyvtári az Öregiskola Teraszon 
kézművesfoglalkozást tartottunk, ahol könyvjelzőt készítettek a gyerekek. 
Augusztus 31-től visszatérünk eredeti nyitvatartásunkhoz, reméljük tar-
talmas, szép ősz vár ránk itt, a könyvtárban.

Új könyveinkből ajánlunk most két érdekes kötetet: 
Slachta Krisztina:  ,,Rokonlátogatók”
Kronosz Kiadó és Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
(ÁBTL monográfiák)
Pécs-Budapest 2020

Különleges szakkönyvvel gyarapodott állomá- 
nyunk, amely községünk olvasóinak is érdekes le-
het, mivel régi sváb település Nagykovácsi is. Az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
gondozásában jelent meg a kötet, amelyben a 
kitelepített és itthon maradt svábok beszervezési 
kísérleteiről ad képet a 60-as évektől a 70-es évek 
elejéig. 
A Kádár-korszak idején többek között a sváb 
nemzetiség is áldozatául esett a kreált rendszer-el-
lenségképnek. Feltérképezték a kettészakadt sváb 

családokat, közülük próbálták besúgásra, kémkedésre bírni. Szerencsére 
a próbálkozások számottevő eredmények híján viszonylag rövid idő alatt 
véget értek.
 
Zero Waste Konyha – Tippek a pazarlásmentes étkezéshez
Kate Turner, HVG Könyvek kiadó, 2020

Fiatal olvasóinknak ajánljuk ezt a kötetet, amely 
rövid útmutatókkal és sok képpel a pazarlásmentes 
szokások elsajátításában lesz segítségükre. Ehhez a 
konyha a legideálisabb kiindulópont, hiszen élet-
korukból adódóan most kezdenek beletanulni a 
főzés, bevásárlás, önellátás világába. Heti tervezés, 
újratervezés, gazdaságos tárolás és a szemetelés 
minimalizálása – mindez vonzó stílusban, sok 
hasznos tippel és trükkel kiegészítve.

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit

Ennek a komolysággal csöppet sem vádolható dalnak a címét adtuk az idei 
helytörténeti, immár hagyományos „búcsúi” kiállításnak. Egyszerűen azért, 
mert szerettük volna azt a szertelen, életigenlő, varázslatos érzést már a 
címben éreztetni, amely hangulat akkor lesz rajtunk úrrá, amikor elhagyjuk 
a várost, sőt a falu utolsó házait, és feljutunk a kedvenc bérceinkre, csú- 
csainkra. 
Kinyílik a táj, szemlélhetjük a kilátást, a távlatokat, aztán szeretettel 
tekinthetünk vissza a falura, elnézve, hogyan mutat minden megállónál 
más és más képet. 
Fent a Nagy-Szénáson, a kopár csúcson mindig fúj a szél, legtöbbször le- 
begnek fenn a papírsárkányok, látva mindezt az ember hajlamos egy mély 
levegőt véve elfelejteni, legalább rövid időre mindent. Mindazt, ami lenn 
maradt.
Így voltak ezzel az előttünk járók is. Kiszabadulva a városból, levegőt véve 
élvezték a táj, a természet gyönyörűségét. Nem elégedtek meg ezzel,  
szerették volna barátaikkal, asztaltársaságaikkal, elvtársaikkal, bajtársaikkal 
megosztani az élményt. Összetanakodtak, elhatároztak és cselekedtek. 
Három turistaházra, menházra emlékezünk a kiállítással. A Nagy-Szénás, 
Zsíros-hegy és a mára szinte teljesen elfelejtett Sasok otthona a témánk. Ez 
a kiállítás nem tud többet felvállalni. Mindhárom ház és mozgalom-eszme 
történeténetek feltárása több tanulmányt érdemelne. Induljunk most on-

Sej, haj Rozi,  
vasárnap kirándulunk
Kurátori köszöntő az idei helytörténeti 
kiránduláshoz
G. Furulyás Katalin

Könyvtár nyitvatartás:  
hétfő: 12–19; kedd: 10–18; szerda: zárva;  

csütörtök: 12–18; péntek: 10–18
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Az Öregiskola egy kérdőívet tett közzé júniusban, hogy felmérje a lakos- 
sági igényeket programjaival, szolgáltatásaival kapcsolatban. 
Első megkeresésünk volt ez idén, a mostani tevékenységeinket, kínála-
tunkat hogyan látják a használóink, illetve vannak-e olyan területek, ame-
lyeket hiányzónak gondolnak, amellyel ki kell egészíteni a mostani kínála-
tot, mert az eddigiekben ezekre az igényekre nem volt válasz. 
Az egyik kérdésblokkban egy nagyobb tevékenységcsoportot osztályoz-
tattunk, iskolai osztályzatok szerint, az ötös érdemjegy a legnépszerűbb, 
leginkább helyeselt, elvárt tevékenységeket jelentette. Azokat  soroljuk 
fel alább, amelyeket a válaszadók több, mint harminc százaléka ötösre 
értékelt. 
Ezek a tevékenységek: színházi programok (54%), gyermek-szabadidős 
programok (47%), családi program (46%), zero-waste-környezettu-
datosság (39,8%), helyismeret-helyi identitással, komolyzenei prog- 
ramok (30%). 
A gyermek-családi programok eddig is a tevékenységszerkezet jelentős 
hányadát tette ki. A helyismeret-helyi identitás kérdéskörére az elmúlt 
években sikerült  eseményeket, programokat elindítani. 
Érdemes lesz figyelemmel lenni azonban a másik két formálódó igényre 
hangsúlyozottabban. Ez pedig a magasművészetek (színházi produkciós 
és a komolyzene, kiemelten a modern művészetet, kortárs akciókat), vala-
mint a környezettudatosság témák. 
Az elmúlt évek színházi produkciói és a koncertek is népszerűek voltak. 
(Bár természetesen a hely adta lehetőségeket kalkulálni kell. A színpad 
kicsi, magassága épp alkalmas kamaraelőadások fogadására.) Ezzel 
együtt úgy tűnik, ezekből többet is fogadna a helyi közönség. 
A zero-waste-környezettudatosság témakör (életmód-kultúra) egy 
másik szegmens, amely nagyon markánsan rajzolódik ki. A napokban az 
Öregiskolában folyó Klubzsák projekt is egy lépés a témában, amelyben 
remélhetően az elsődleges sikeren túl, ti. a kilóra mért szerény bevétel, 
az újrahasznosítás elvei is érvényesülhetnek, miközben felvállaltan az In-
tézmény sokoldalú népszerűsítése is célunk. 
Az ábra a fejlesztendő aktivitások irányát jelöli ki a válaszok tükrében. 
A kérdezettek 25,6%-a emelte ki, hogy olyan közöségi projekteket  
szeretne, olyanokban venne részt, amelyek a falubeleik összetar-
tozását segítik. Ez az igény még a szintén markánsan jelenlévő ifjúsági és 
szabadidős fejlesztéseket is megelőzte. 

Ezeken a  közösségi projekten még dolgoznunk kell, a tervezés fázisában 
van az első. Reméljük, hogy a világjárvány nem húzza keresztül a számí-
tásainkat. 
A konkrét igények, ötletek, válaszok nagyon sok értékes, újszerű meg-
közelítést tartalmaztak, figyelme véve a lehetőségeket, adottságokat. 
Teljesen elrugaszkodott javaslattal nem találkoztunk, inkább a saját 
érdeklődési kör  hangsúlyával, ez azonban  érthető. 
Nagyon erőteljes igény mutatkozik az ifjúság, kamaszok és a fiatal 
felnőttek programjaira. Ez inkább a közös együttlét, időtöltés formájában 
jelentkezik, mint konkrét érdeklődés szerinti bontásban. 
Tovább csoportosítva az igényeket, egy a természetet-természetismeret, 
turistáskodást-erdőjárást igénylő (gombakör, gyógynövény-, vadvirágis-
meret) csoportosulást látunk. 
Az állandó klubok-körök programtípuson túl új igény, hogy hosszabb-
tartós elkötelezettséget nem jelentő work-shop-szerű kézműves, 
hobbi, ismeretterjesztő, bemutató alkalmaink legyenek, akár a délelőtti 
órákban is (kismama, nyugdíjas korosztály). 
Az ismeretterjesztés témában történelmi-művészettörténeti-
kultúrtörténeti komplex, egymásra épülő blokkok tervezését látjuk szük-
ségesnek. 
Más témáknál is megjelent az igény, hogy többlépcsős, sorozatszerű  
szervezéseink legyenek, átfogó tematikával (pl. Meseösvény, kvízek, he-
lyi érték-kincskeresés stb.) , amelyek akár önálló időbeosztással, csalá-
donként is fogyaszthatóak. 
A digitális, webes világ felé vezető úton a szépkorúak is haladni kívánnak. 
Egyáltalán is megnőtt az igény az on-line szolgáltatások iránt, ebben nyil-
ván a karantén időszaknak is szerepe van. 
Mielőbb szerettünk volna reflektálni arra az igényre, amely konkrét  
programot, szervezést nem is kívánt, csak arra való alkalmat, hogy 
beszélgetni, leülni, találkozni legyen lehetőség. A Terasz, az Öregiskola 
két épülete közötti átriumban, erre lehetőséget nyújt, ősztől (amíg jó az 
idő)  szeretnénk játékokkal és kártyával (is) segíteni azok találkozását, akik 
egy rövid időre játszanának egyet, leülnének egy  jót beszélgetni. 
Nagyon sok konkrét ötletet kaptunk még (fellépők, nyitvatartás, könyvtári 
beszerzés stb.) az igényfelmérés eredményeinek bemutatását folytatni 
fogjuk, ekkor a könyvtárral kapcsolatos válaszokat is közöljük.

A kérdőíves igényfelmérés 
elsődleges tapasztalatai
G. Furulyás Katalin  

nan, hogy megismerjük létük és sajnálatos pusztulásuk rövid, vázlatos tör-
ténetét. 
Elsüllyedt világok, induljanak a két világháború közötti, belvárosi polgárság 
köreiből; akár a munkásmozgalom illegalitásából, közös sorsuk: eltűntek. 
Mindhárom ház 1920 után épült, 1923-ban a Sasok, 1926-ban a Nagy-Szé-
nás, 1928-ban a Zsíros-hegy. Mindhárom ház városiak létesítménye a falu 
felett. Hogy a falu népe a kezdeti években látogatta-e ezeket a helyet, nem 
tudhatjuk, de bizton sejthető, nem ők voltak a törzsközönség. 
A második világháború alaposan átrajzolta a turista házak történetét is, az 
első romlás már ekkor elkezdődött. Az államosítás után a lassú, de kímé-
letlen pusztulás következett. A világ is változott, maradtak turisták, az 
iskolai osztályok, a  csoportok, sőt a falubeliek is örömmel jártak fel, de ez 
már egy más korszak volt. A rendszerváltást már egyik ház sem élte meg. A 
Sasok otthonának pusztulásáról keveset tudunk, a másik kettő egyformán 
méltatlan, szomorú véget ért. 
Napjainkban is sokan vágnak neki a csúcsokra vezető ösvényeknek, ott 
ahol egykor a sasok, a munkás testedzők, vagy a péntekiek asztaltársasá-
ga. Ugyanazokat a köveket, utakat tapossuk, csak közben eltelt közel száz 
esztendő. 
Kívánom a látogatóknak, hogy járjuk be együtt a száz évvel korábbi ösvé-
nyeket! Mindhárom turista ház történetének leírása mellett igyekeztük a 
szellemiségüket is megmutatni, korabeli leírásokkal,  irodalmi részletekkel, 
szakfolyóiratokból kiemelt cikkek felidézésével. 

Senki nem tudja megjósolni, lesz-e újjászületése, reneszánsza ezeknek 
a házaknak. Vajon a mai igények újrateremtenek-e valami hasonlót? Egy 
biztos, meg kell emelnünk a kalapunkat az elődök előtt, akik legyőzték az 
elemeket, kijárták az utat. Ismerjük meg, hogyan történt!
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Az én Pódiumom
Helyszín: Öregiskola – nagyterem
Időpont: minden második hónap első 
hétfője, 19 óra (a hirdetmények  szerint)
Örökös házigazda: Szomolányi Attila
Jelenlegi házigazda: G. Furulyás Katalin
A részvétel ingyenes, a pódium estek  
nyitottak minden érdeklődő számára. 
Kontakt: 30/845-5696

Bercsényi vitézek – 
hajdú hagyományőrző csoport
A részvétel díjtalan
Helyszín: Faluház
Időpont: csütörtök 19.00–21.00
Vezető: Gátai Zoltán
Kapcsolat: 70/377-2998

Darts klub
Közös játék és szórakozás, házi versenyek
A részvétel díjtalan
Helyszín: Öregiskola – nagyterem
Időpont: kedd 18.00–20.00
Klubvezető: Görgényi Gábor
Kapcsolat: 30/408-1762

Egy csésze betű
Olvasóklub nyugdíjasoknak  
és kismamáknak
A részvétel díjtalan – csatlakozni  
megbeszélés szerint lehet (kislétszámú  
a csoport)
Helyszín: Öregiskola
Időpont: csoportonként megbeszélés 
szerint
Vezető: Magyar Judit könyvtáros
Kapcsolat: 30/434-8753

Erdőjáró klub – Jó ebédhez jár a séta
Kirándulás Nagykovácsi erdeibe
A részvétel díjtalan
Találkozás a Tisza István téren
Időpont: havonta egy alkalommal,  
vasárnap, a hirdetmények szerint,  
a következő alkalom szeptember 27. 10. óra 
Találkozó: Tisza István tér
Túravezető: Szabó Gábor
Kapcsolat: 30/930-3457

Firka Alkotókör
Különböző festési technikák, alkotni 
vágyó iskolásoknak
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Öregiskola kreatív műhelye
Időpont: péntek 17.30–19.00
Az alkotókör vezetője: Payer Kati
Kapcsolat: 30/599-6604

Grosse Kowatscher Runde táncpróbái –  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat  
és Közösség hagyományőrző csoportja
A részvétel díjtalan
Helyszín: Öregiskola
Időpont: szerda 18.00–20.00
Kontakt: Dr. Klein Ferenc
Kapcsolat: 30/950-5364

Hatha jóga
Rendszeres mozgás, egészségmegőrzés, 
erőnlét javítás, fogyás, támogató közösség
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: szerda 18.30–20.00
Oktató: Jurás Éva
Kapcsolat: 20/942 3196

Helen Doron angol tanfolyam  
kisiskolásoknak 
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: hétfő és csütörtök 14.00–15.00
Kontakt: Helen Doron Budakeszi –  
Magyar Anita Hana
Kapcsolat: 30/384-1707

Kékharisnya – olvasóklub
Havonta egy, főként kortárs szépirodalmi 
mű feldolgozása családos anyukák  
körében
Helyszín: Faluház
Időpont havonta egy pénteken 20.00–23. 00, 
első alkalom: szeptember 4-én
Csatlakozni a klubvezető keresésével.
A részvétel ingyenes.
Klubvezető: Kalmár Angéla
Kapcsolat: 70/200-4156

Kerámiafoglalkozás családoknak
Korongozás, kézi formázás,  
díszítő eljárások, mázazás, az elkészült 
munkák kiégetése
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Öregiskola kreatív műhelye
Időpont: szerda 18.00–20.00 
és csütörtök 15.00–17.00
A foglalkozások vezetője: Kiss Julianna
Kapcsolat: 30/452 8192

Kerámiafoglalkozás felnőtteknek
Korongozás, kézi formázás, díszítő 
eljárások, mázazás, az elkészült munkák 
kiégetése
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Öregiskola kreatív műhelye
Időpont: csütörtök 17.00–20.00
A foglalkozások vezetője: Kiss Julianna
Kapcsolat: 30/452 8192

Állandó klubok, körök, közösségek,  
programok mozaikja az Öregiskolában 
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Kerámiafoglalkozás gyerekeknek
Kézi formázás, díszítő eljárások, mázazás, 
az elkészült munkák kiégetése
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Öregiskola kreatív műhelye
Időpont: szerda 16.30–18.00
A foglalkozások vezetője: Kiss Julianna
Kapcsolat: 30/452 8192

Linum vocal – női kamarakórus
A részvétel díjtalan
Helyszín: 56-os emlékszoba
Időpont: csütörtök 17.30–20.00
Karvezető: Fazekas Ágnes
Kapcsolat: 30/4660587

Logiscool foglalkozások a Logiscool Buda 
szervezésében
Élmény, alkotás, programozás
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: szerda 15–16.30, 16.40–18.10 
szombat: 9.30–11, 11.10–12.40
Kapcsolat: 70/452-8895

Meridiántorna - minden korosztálynak
Élj 100 évig egészségesen!
A részvétel díjtalan
Helyszín: Öregiskola
Időpont: Kedd 16.00–17.00
Csütörtök 9.00–10.00
Klubvezető: Vilhelm László
Kapcsolat: 30/41706124

Pékdomb –  
helyismereti-lokálpatrióta estek
Helyszín: Öregiskola – kisterem
Időpont: Kéthavonta – híradások szerint 
Házigazda: G. Furulyás Katalin
A részvétel ingyenes, az estek nyitottak 
minden érdeklődő számára.
https://www.facebook.com/
groups/539370369539787/

Pingpong klub –  
a mozgás és a játék öröme
Önkéntesen szerveződő amatőr sportklub
A részvétel díjtalan
Helyszín: Öregiskola – nagyterem
Időpont: szerda 16.00–18.00 
Foglalkozás vezető: Kriesch György
Kapcsolat: 30/986-3526

Retro Zene Klub –  
„Nem csak a 20 éveseké a világ”
zene, tánc, vidámság
Részvételi díj: étel, ital, jó hangulat
Helyszín: Faluház
Időpont: minden hónap utolsó szombatján 
19.00–24.00
Klubvezető: Bércesné Erika
Kapcsolat: 30/748 0826

Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől  
a Kodályi-elvek alapján
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: hétfő 10.00–10.30
Foglalkozás vezető: Szomora Lívia
Kapcsolat: 20/201-0758

Süni zenebölcsi
Gyerekdalok, mondókák, sok mozgás, 
szappanbuborék és varázsfuvola hangja
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Öregiskola
Időpont: csütörtök 10.00–10.30
Foglalkozás vezető: Dudinszky Nóra
Kapcsolat: 70/452-8895

Süni zeneovi
Gyerekdalok, körjátékok,  
játékos kottaolvasás, ritmusfejlesztés,  
tematikus kézműveskedés, zenehallgatás,  
a hagyományok és az élőzene  
megismerése
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: csütörtök 16.30–17.15
Foglalkozás vezető: Dudinszky Nóra
Kapcsolat: 70/452-8895

Tájfutó klub gyerekeknek
Vizsla SE – Térképismeret, testmozgás  
a természetben
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: csütörtök 15.00–16.30
Oktató: Sódor Anna
Kapcsolat: 30/204-85-57

Tánciskola házaspároknak
Latin-amerikai és standard táncok,  
salsa és rock and roll, báli táncok
Helyszín: Öregiskola/Faluház
Időpont: kedd 19.00–20.00
Tánctanár: Székely Attila
Kapcsolat: 30/952 9477

Társasjáték klub
Azul, Catan, Takenoko, Scrabble, Stone 
Age, Agricola és még sok más izgalmas 
játék
A részvétel díjtalan
Helyszín: Faluház
Időpont: minden hónap 1. péntekén  
18.00–22.00
Klubvezető: Kiss Szilvia
Kapcsolat: 30/568-8791

Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub
Kötetlen beszélgetés, közös programok,  
kirándulás, közös főzés, baráti kapcsolatok
A részvétel díjtalan
Helyszín: Öregiskola – nagyterem
Időpont: változóan, 2 hetente hétfőn  
14.00–16.00 (érdeklődni a könyvtárban 
lehet  
az aktuális hét szerint)
Klubvezető: Fábos Éva
Kapcsolat: 30/813-7325

Zsuzsa néni zenebölcsi
Játékos zenei foglalkozás  
babáknak-mamáknak
A foglalkozás részvételi díjas.
Helyszín: Faluház
Időpont: szerda 10.00–11.00
Foglalkozás vezető:  
Reischlné Vaskó Zsuzsanna
Kapcsolat: 20/823-43-74

Az új, még szerveződő köröket, klubokat a 
bemutató mozaik még nem tartalmazza.
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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 5.
Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

DUDINSZKY NÓRA fuvolaművész, zenetanár  
2020. március 13-án nem váratlanul, de mé-
gis hirtelen megváltozott az életünk. Nem 
tudtuk a NAMI művésztanáraival mi vár ránk, 
de azt sejteni lehetett, hogy az addigi pörgős, 
egyik feladatból másikba csöppenő életrit-
mus megváltozik. Igazából pár nap alatt kel-
lett egy olyan rendszert kialakítani, amiben 
megpróbáltuk beilleszteni a tanítást, fejlesz-
tést, szórakoztatást, személyes kontaktusok 
nélkül. 
Két nap alatt sikerült minden tanítványom-
mal egyeztetve összeállítani egy órarendet, 
ami alapján 4 nappal az iskolák bezárása 
után elindulhatott az online oktatás. Nehéz 
volt a napi nyolc diákkal való munkát össze-

egyeztetni az egyéb teendőikkel, valamint a saját 9 éves kisfiam itthoni 
tanulásával, aki közben maga is igyekezett megbirkózni az ismeretlen új 
helyzettel.  Két gimnazista nagylányom jóval flottabbul vette az akadályt.
Az anyuka, tanító néni, fuvolatanár, foglalkozásvezető szerep megterhelő 
volt, de nagyon nagy öröm volt látni, hogy a tanítványaim lelkesen, min-
dig időben, felkészülve jelentkeztek be az online órákra. Úgy tűnt, hogy 
felüdülés számukra a zenélés, talán sikerült kizökkenniük a valljuk be nyo-
masztó és monoton karantén egyhangúságából. Páromtól pedig rengeteg 
segítséget kaptam a háztartásban, ezúton is nagyon köszönöm neki!
Életem másik fontos szelete a család és zeneiskola mellett, a Sünizene - 
zeneovis és zenebölcsis foglalkozásaink is megszűntek egyik pillanatról 
a másikra. A szülők megkeresése alapján gondolkodtunk el az online 
foglalkozások elindításán. A tapasztalatlanságunk és a technikai akadá-

lyok sok vicces helyzetet 
szültek. Bár ezeknek a heti 
találkozásoknak legfontosabb 
pillére a személyes kontak-
tus, az érintés és az élő zene,  
igyekeztünk a megszokott 
repertoárunkból online átad-
ni annyit, amennyit csak lehet. 
Nagy élmény volt, hogy a 9 
éves örökmozgó fiam is részt 
vett ezeken az alkalmakon, 
utólagos visszajelzések szerint a kicsik nagy örömére. Karantén nélkül elég 
valószínűtlen, hogy együtt szórakoztattuk volna a Süniseket. 
A karantén lehetőséget adott egy régi terv megvalósítására is. Gryllus Vil-
mos Biciklizős lemezének furulya átiratát készítettük el párommal, óvó né-
nik, szülők, zeneiskolás diákok nagy örömére.
Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, valaha visszatérhet-e minden a korábbi 
kerékvágásba, mikor lesznek újra koncertek, gálák, zeneovi, zenebölcsi, de 

jó tapasztalás volt, 
hogy a mi szak-
mánkban hosszú 
távon elenged-
hetetlen a szemé-
lyes kontaktus. A 
kialakult helyzet 
után jobban ér-
tékeljük a szemé-
lyes jelenlétet, 
mint bármikor.

BALOGHY ÉVA ikebanaművész  
33 éve gyakorlom az ikebana művészetét, 
ami egy németországi Ferences kolostor-
ban kezdődött. Már akkor szerelem volt az 
„első látásra”. Azóta is ugyanolyan szenve-
déllyel foglalkozom vele.
Akkor még a főfoglalkozásom mel-
lett, mint közgazdász, minden szabad 
percemet, a szabadságaimat különböző 
kolostorokban töltöttem és tanultam ezt 
a teljes odaadást igénylő művészetet. 
Az ikebana a japán zen művészetek 
egyike és virágrendezést jelent. Véletle-

nek sorozata folytán, ennek a művészetnek a legősibb formáját 
kezdtem el gyakorolni, az Ikenobo ikebanát, aminek a forma- 
gazdagsága kifogyhatatlan. 500 éves múltra tekint vissza ez a mű- 
vészet, az évszázadok során mindig mesterről tanítványra lett átörökítve, 
generációkon keresztül.  Az én mester tanárom Sachiko Oishi-Hess egy 
japán professzornő volt, aki éppen 1 évvel ezelőtt segített részvételével a 
Művészeti Napok keretében megrendezett kiállításom megteremtésében.
Hogy telt az idő azóta? Nagy lelkesedéssel nyitottam meg tavaly október-
ben a kreatív stúdiómat, itt Nagykovácsiban, ahol az Ikenobo ikebana taní-
tását kezdtem el. Lassan összejött ez év elejére egy kis lelkes és tehetséges 
csapat. Ekkor jött be a koronavírus miatt elrendelt karantén. Ez egy teljes 
vészféket jelentett mindannyiunknak. Éppen elkezdtük a nyiladozó termé-
szet feletti örömünket megérezni és a munkánkban kifejezni, amikor min-
den kezdeti erőfeszítésünk a szemünk előtt kezdett megsemmisülni látsza-
ni. De nem így történt! Az összes addig jól bevált módszert meg kellett 
változtatnom és online tanításra átváltani. Ez egy spontán művészetnél, 
ahol a megfigyelés és azon keresztül való megismerés a lényeg, teljesen 
új feladatok elé állított bennünket. A felhasználható és alkalmas anyagokat 
eddig mindig a mesterektől kaptuk átörökítve, – az órára rendelkezésre 
bocsátott anyagok formájában – azonban most mindenki a saját forrá-
saira támaszkodhatott csak, ami a csalódások sorozatát jelenthette volna, 
mégis csodálatos alkotások születtek az első perctől kezdve, mert min-
denki érezte azt, hogy a kiválasztott anyagnak milyen nagy jelentősége 

van a kompozíció sikerét illetően. 
Az oktatás WhatsApp konferen-
cián keresztül zajlott, néha az 
egész család jelenlétében. De a 
harmónia utáni vágy azt hiszem 
mindenkire kisugárzott. Időnként 
már a 2. generációs ikebana 
művészek is megjelentek, a gye- 
rekek is nagy kíváncsiság-
gal és jó ötletekkel kisérték fi-
gyelemmel anyuka művészetét 
az órák alatt, az én legna- 

gyobb örömömre. Így a karantén elzártságát egyáltalán nem éreztük, 
ellenkezőleg, a család otthon tartózkodó részére is kisugárzott az alkotó 
tevékenység öröme és a szépségben való elmélyülés. Külföldi kollégáim 
5 hónapra teljesen beszüntették a tevékenységüket, de mi itt, teljesen 
kezdőkkel megállíthatatlanul dolgoztunk tovább és kiélveztük a ter-
mészet teljes gazdagságát. A legmeglepőbb és legsikerültebb kom-
pozíciókból találtok itt egy válogatást, ami mind online készült, mind- 
annyiunk legnagyobb örömére.
Természetesen a betervezett kiállításokat sorozatban mondták le a 
rendezők. A japán napok idén nem kerültek megrendezésre, az összes 
felkérést, többek között egy haiku, japán költészeti versenyre készült in-
spiráló kompozíció készítését az Epreskertben is lemondták. De a mi kis 
stúdiónk tovább gyakorolt. A „mélyvízben” való gyakorlás megtette a 
hatását és most ott tartunk, mintha már több éves tapasztalat állna a há-
tunk mögött, egy teljesen más szintre került a csapat, mint ami kezdőktől 
szokásos.
Mindenki a saját temperamentuma és fantáziája szerint dolgozik és már 
itt-ott kiérezhető egy teljesen sajátos egyéni stílus is, ami mégis kisugárzik 
az egész csoportra és a művészi munka hordozza az együttlétünket, ha 
még csak online is. Már nagyon várjuk az igazi együttlétet, amit egy hét-
végi foglalkozás formájában már ki is próbáltunk a karantén utáni időben. 
Egy házi kiállítás lett az eredménye, ahol 6-7 kompozícióval szinte a ház, 
és a stúdió is megtelt, a nyár legszínpompásabb időszakában. Így éltük 
meg a bőséget a legszomorúbb koronavírus okozta híradások közepette. 
Ezt az alkotómunka örömét, az egység megélését, és a természetben való 
elmélyülést kívánom mindenkinek! 
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ŐSZI RUHAAKCIÓ  
A PLÉBÁNIA TETŐTERÉBEN

BEJÁRAT A TEMPLOM FELŐL!

GYŰJTÉS
szept.15. (kedd) 17–19 ó
szept.16. (szerda) 17–19 ó
szept.17. (csütörtök) 17–19 ó
szept.18. (péntek) 17–19 ó
szept.19. (szombat) 9–12 ó

Nyomatékosan felhívjuk a kedves Testvérek  
figyelmét, hogy ruhákat csak és kizárólag  

a fenti időpontokban tudunk fogadni,  
kérjük ezek betartását.

VÁLASZTÁS
szept.25. (péntek) 13–18 ó 
szept.26. (szombat) 9–12 ó
Ezen a két napon kizárólag  

nagykovácsi lakosokat várunk,  
lakcímigazoló kártyával!  

10 év alatti gyermekeket nem engedünk be  
a gyermekek biztonsága érdekében.

szept.28. (hétfő) 16–19 ó
szept.29. (kedd) 16–19 ó

Ezeken a napokon mindenkit szeretettel várunk!

A PLÉBÁNIAI KARITÁSZ ÉS SEGÍTŐI 2020.09.01.

Az idei 69. Bányásznap alkalmából köszöntünk minden valamikori 
nagykovácsi bányászt és a családjaikat!
A Bányásznap megünneplése hosszú múltra tekint vissza. A II. 
világháború előtt bányavidékenként eltérő időpontban rendezték 
ezeket az ünnepségeket, a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának 
megbecsülésére. Tatabányán például Szent István napján, de számos 
helyen a bányászok védőszentjének Szent Borbálának az ünnepén 
vagyis december 4-én tartották. A háború és az azt követő új politikai 
berendezkedés ezt a rendet felbontotta, és 1951-től szeptember első 
vasárnapján van országosan, egységesen a Bányásznap a szeptember 
6-án eldördült tatabányai csendőrsortűz áldozatainak emlékére.
Idén, volt bányászainkat polgármester asszony otthonukban fogja 
köszönteni rövid látogatás alkalmával, jó szerencsét kívánva nekik.

Jószerencsét!

A Nagykovácsi 
Búcsú adta volna 
az apropót, hogy 
megszépüljön a  
katolikus templom 
kertjét övező kerí- 
tés, de a Szépkovácsi 
Faluszépítő Egye- 
sület tagjait a 
pandémia veszélye 
miatt lefújt ese- 
mény sem tánto- 

ríthatta el a vállalt munkától. Három délután váltották egymást az 
egyesület tagjai, akik csiszolták, tisztították és festették a közel 10 éve 
eródálódó léceket. Szállt a por, sercegett a csiszolópapír, festék borított  
minden lécet és ujjbegyet. Nagy munka volt, mindenki nyelte a port és 
küzdött a hőséggel, de a végén mégis elégedett mosollyal nyugtáztuk: 
megérte. Az összefogás láttán Gábor atya és Tegzes Endre a kertben álló 
viseltes padok felújítását is elvégezte, amihez a szükséges faanyagot  
a Nagykovácsi úti fatelep ajánlotta föl a templom számára. Itt kell kiemel- 
nünk a Nagykovácsi festékboltot, aki a festéshez szükséges több, mint  
10 liter festékkel és eszközökkel segítette a kerítés és a padok megfrissülését. 
A kerítés megújítása azonban mégis csak jelképes – az elvégzendő mun- 
kák sorában, melyek még a templom előtt állnak. Műemlék épületünk 
jövőre ünnepli építésének 275. évfordulóját, és a katolikus közösség mél- 
tón szeretne megemlékezni erről a jeles eseményről. Régóta dédelgetett 
vágyuk, hogy ne csak apró-cseprő javítások, hanem a templom teljes 
felújítása és a 21. század követelményeinek való technikai megújulás is 

végbemehessen. Csabai- 
né Perneczki Judittól – aki 
a kerítésfelújítás ötlet- 
gazdája – megtudtuk, 
hogy az elvégzendő 
munkálatok összköltsége 
400 millió forint, amely 
magában foglalja a 
templom fűtésének a 
korszerűsítését, a padozat 
javítását, a belső terek 
festését valamint a mű- 

emlék épület renoválását. Sajnos mindenre nem sikerülhet egyszerre 
pénzt szerezni, így első körben a festést, a padozat felújítását és a fűtés 
bevezetését szeretnék elvégezni, amely 50 milliós tétel. Ebből jelenleg a 
fele áll rendelkezésre, a másik felét közadakozásból  remélik összegyűjteni. 

Megszépült 
a templom kerítése
Ábrahám Móni

Milyen szabályok vonatkoznak a lakóingatlanok és az utak közötti 
zöldsáv/közterület karbantartására, különös tekintettel a kövek-
kel való területvédelemre??  
A lakóingatlan tulajdonosának kötelessége a közút és a kerítés közötti 
sáv rendben tartása, az árkok tisztítása. Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának 
rendjéről szóló 13/2015. (IX. 21.) rendelet 14. § 6. bekezdése szerint: 
„Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet – különös tekintettel 
az ingatlan előtti utcafrontra – engedély nélkül bármilyen formában 
(kövekkel, kerítéssel, karókkal, sövénnyel stb.) ideiglenesen, vagy ál-
landó jelleggel elkeríteni, illetve a magántulajdonú ingatlanhoz abból 
hozzákeríteni.” Mindezen túl a kövek kipakolása településképi és for-
galomtechnikai (balesetveszélyes) szempontból sem megengedhető.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469

II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 11.30–14.00

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 

FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!

Rendelési időn túl hétköznap 19.00–07.00 óráig,  
munkaszüneti és ünnep  napokon egész nap 
a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi orvosi ügyelet 06-23-451-731
Budakeszi, Fő utca 179.  

a Polgármesteri Hivatal udvarában 

LENVIRÁG BÖLCSŐDE
és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

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

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

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

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

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

Rendelési idő
Péntek: I. körzet – Kosztoványi Éva  
Várandós-és csecsemő tanácsadás:  8.00-11.00
Védőnői fogadó óra: 11.00-12.00  óráig
Időpont egyeztetés:  06-30-575-9469, 06-30-687-9758
Csütörtök: II. körzet – Pálné Szondy Krisztina 
Tanácsadás és védőnői fogadó óra: 8.00–12.00
Időpont egyeztetés: 06-30-575-9469, 06-20-988-9521
Hétfő: III. körzet – 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!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
szeptember 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
szeptember 11.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián    
szeptember 18.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
szeptember 25.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
október 2.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla

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

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

Rendelési időn túl 
19.00 órától – másnap reggel 8.00 óráig,  

munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap  
az orvosi ügyelethez kell fordulni!

Budakeszi, Fő utca 179. a Polgármesteri 
Hivatal udvarában

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Nagykovácsi, Száva u. 4. 

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

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

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

TŰZOLTÓSÁG - POLGÁRŐRSÉG
Készenléti Szolgálatok  

Nagykovácsi Egyesülete
Riasztás: 06-70-387-9999

ELMÜ közvilágítási 
hibabejelentés

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

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

Tel.: 06-26-555-009/105 mellék.

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

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

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

Telefonszáma: 06-23-451-381

NAGYKOVÁCSI 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.
Elérhetőség: 

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

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

     KÖRZETI MEGBÍZOTT 
       Rohály Ferenc rendőr törzszászlós 

Elérhetőségei: 
Tel.: +36/30-653-1317

 e-mail: bejelentesnagykovacsi@gmail.com

Halottunk
Dajka Sándor (74)

Újszülöttek
Július

Gergő, Márk
Július

Natasa, Lili, Ábel Sebestyén,  
Alfonz Liam, Frigyes

Köszönetet szeretnénk mondani  
mindazoknak, akik drága szerettünk,  
Dajka Sándor temetésén megjelentek.

Gyászoló Család

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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Pár hónapig hiányolnunk kellett kedves mosolyukat és vidám arcukat, 
amikor hazafelé tartva elértük a település határát, de újra itt vannak, és 
egymás kezét fogva üdvözölnek minden nagykovácsit és a településre 
látogatót. A tavalyi sikeren felbuzdulva Guba István újra a szalmapár 
felállítása mellett döntött, és idén ebben már a Német Nemzetiség 
lelkes csapata is a segítségére volt. Napokig tartott a tervezés folyamata, 
amely alatt Klein Katalin megálmodta és elkészítette a bábok ruháinak 
tervét. Idén német nemzetiségi öltözetet kapott a pár, amelynek az 
ötletét a tánccsoport ruhái adták evvel is utalva a készítő csapatra, 
és persze Nagykovácsi sváb múltjára is. Amíg a férfiak a szalmabálák 
felállításán és megformálásán dolgoztak, az ügyes asszonykezek varrták 
a ruhákat, többször is megerősítve minden varrást, hogy bírják az 
időjárás viszontagságait. A felöltöztetés munkáját már közösen végezték, 
amelyet a hazatérő lakosok hangos dudálással köszöntöttek. Meglepetés 
segítség is érkezett Bereczky Tomi személyében, aki anyagot hozott 
a kalap elkészítéséhez, és persze az elkészítésbe is besegített. A terület 
rendbetételét a NATÜ munkatársai végezték, köszönjük nekik és Szemesy 
Barbara alpolgármesternek, aki a koordinálásban segédkezett.  
Az ötletgazda Guba István elmondta, hogy idén még egy meglepetéssel 
készülnek, hiszen hamarosan felállításra kerül egy asztal a bábok elé, 
amelyet mindig megújuló szezonális dekoráció fog díszíteni. Ehhez 
várják a felajánlásokat mindenki részéről, aki kedvet érez egy kis közös 
díszítésre. A csapatra még egy örömteli feladat vár, nevet kell adniuk a 
szalmapárosnak. Ebbe is szeretnék bevonni a Nagykovácsiakat, így várják 
az ötleteket a Német Nemzetiség facebook oldalára.  
Ezúton is köszönjük a lelkes csapatnak a sok ötletelést és munkát, 
amelynek eredménye sokunkat megörvendeztet nap, mint nap! 
A csapat tagjai: Guba István és Ibolya, Tóth Györgyné Ági, Karlik Anti és 
Ica, Klein Kati és Feri

Újra köztünk
Ábrahám Móni

Az év eleje óta folyamatban vannak a Nagykovácsi központjába 
tervezett három épületrészből álló szolgáltató és kereskedelmi egység 
építési munkái. A Linum Udvar tereprendezési illetve talajmunkálatait 
követően már az alapozási és a tartószerkezet kivitelezési munkái, 
valamint a közterületeket érintő kiegészítő beruházások munkálatai 
zajlanak.
A mindenre kiterjedő tervezési fázisban kiemelt figyelmet szánt a 
beruházó, Vörösvár Invest Kft. a projekthez szorosan és kevésbé szorosan 
kapcsolódó közterületi felújítások tervezésére is. A projekt keretein belül 
kiépítésre kerül a Bánya utca, Kaszáló utca, Szeles utca kereszteződésében 
egy körforgalmi csomópont, amely a környék forgalmi elvárásaihoz 
igazodik. A körforgalom átadásának időpontja szeptember 15. Ezzel 
egyidőben kialakításra kerülnek a szükséges csatlakozó utak, járdák 
térvilágítással, vízelvezetéssel és növénytelepítéssel kiegészítve, valamint 
új, biztonságos helyen kijelölt gyalogátkelő helyek, amelyre nagy 
szüksége van a környéknek.
Korábban már megvalósult és az Önkormányzat részére átadásra került 
a Bánya utcai új, megnövelt kapacitású, részlegesen fedett árok, amely 
Nagykovácsi központi esővíz elvezetésében tölt be fontos szerepet, 
éppúgy, mint a projekthez szorosan nem köthető Kazal utcai járda. 
Jelenleg a Kaszáló utcai és Bánya utcai járdák kiépítése zajlik. 
A beruházó minden munkafolyamat során kiemelt figyelmet fordít a zaj, 
rezgés, por és egyéb környezeti terhelés csökkentésére. Kérdésünkre 
Breier Gábor a Vörösvár Invest Kft. képviseletében elmondta: ’Igyekszünk 
minimalizálni a környékbeli lakosokat érintő kellemetlenségeket. Sajnos 
minden ilyen nagyszábású építkezés felborítja az ott élők megszokott 
csendjét és nyugalmát, de elmondhatjuk, gondoskodunk a helyiek 
részéről esetlegesen felmerülő panaszok kezeléséről, illetve különös 
tekintettel a Református egyház zavartalan működésének fenntartásáról.  
A munkálatok napi kezdési és befejezési időpontjait az építési engedély- 

ben leírtaknak megfelelően szigorúan betartatjuk. A megnövekedett 
teherforgalom és építési forgalommal járó megnövekedett porterhelés 
csökkentése érdekében a munkaterületen ideiglenes utat építettünk, 
amelyet rendszeresen locsolva csökkentjük a környezet porterhelését.’
A beruházó a fentiek mellett az Önkormányzat kérésére a kitermelt, újra 
felhasználható anyagokat, mint humusz, föld, mart aszfalt, a Nagyközség 
részére terítésmentesen átadta, ezzel segítve az önkormányzat által 
tervezett egyéb, jövőbeni fejlesztéseket.

Beruházó ezúton is kéri a lakosság türelmét az építkezéssel járó 
kellemetlenségek miatt, és ígéri, hogy a jövőben is legjobb tudása 
szerint jár el a munkálatok során, hogy a Linum Udvar körültekintően, 
felelősségteljesen, de a lehető legrövidebb időn belül elkészüljön.

Linum Udvar




