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Egyetlen szervezet sem létezhet a világtól elszigetelten, csak úgy önmagában. Ez az 
önkormányzatokra is igaz. Fontos, hogy hasonló a hasonlóval összefogjon, így eredményeseb-
ben képviselhetik érdekeiket. Ezért vagyunk tagjai a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak 
(BÖT), a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásnak (FAÖT), a Pilisi KÖTET-nek és a Te- 
lepülési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) is.  
A TÖOSZ, a magyar önkormányzatok több mint felét tömörítő országos érdekvédelmi szövet-
ség szeptemberben tartotta tisztújító ülését, ahol Pest megye küldöttjeként vettem részt. 
A küldöttgyűlésen jóváhagyásra került egy dokumentum, ami többek között az alábbi té-
makörökben fogalmaz meg elvárásokat az önkormányzati rendszerrel kapcsolatosan: 

•   Az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer felülvizsgálata: a feladatfinanszírozás felülvizsgálata szükséges az 
önkormányzati szektorban, hiszen annak mindig az aktuális gazdasági környezethez kellene igazodnia, így biztosítva a finan-
szírozott önkormányzatok kitettségének csökkentését és kifejezésre juttatva a valódi kiadások mértékét. Ezen belül indokolt 
lenne, 
o  a korábban megszüntetett személyi jövedelemadó (SZJA) és a 
o  a 2020-2021-ben elvett gépjárműadó 

egy részének ismételt átengedése a települési önkormányzatoknak.
•   A helyi adó rendszerének átalakítása: a javaslat alapján az állandó lakóhely szerinti településre vihessék haza a helyi lakosok a 

rájuk eső iparűzési adót „fejkvótaként” a munkahelyükről. 
•   Fejlesztési rendszer, források elosztása: az önkormányzati szövetségeken keresztül az önkormányzatok is részt vehessenek a 

2021-2027. ciklus fejlesztési politika alapelveinek kialakításában.
•   Norvég Alap: olyan program a gazdasági és társadalmi felzárkózás érdekében, amelyekre jelenleg nincs sem hazai, sem uniós 

program (pl. Közép-Magyarországi régió önkormányzatai).
•   Magyar Falu Program – Magyar Kisvárosi Program: Nagykovácsi sem a Magyar Falu Programban, sem a Modern Városok 

Programban nem pályázhatott. Fontos lenne, hogy az 5.000-20.000 fő közötti lakosságszámú települések is lehetőséget  
kapjanak a Magyar Kisvárosi Programban az uniós fejlesztéseken belül. Ennek érdekében a TÖOSZ – a kormányzattal közös 
együttműködésben – javaslatcsomagot dolgoz ki a Kormány részére.

A TÖOSZ törekvései
Kiszelné Mohos Katalin polgármester



A Tájolóval kapcsolatos javaslatait, észrevéte-
leit megírhatja a abraham.moni.tajolo@nagy- 
kovacsi.hu e-mail címre, a felelős szerkesztő 
részére. 
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•   Önkormányzati köztisztviselők bérezése: jogos elvárás, hogy az önkormányzati 
köztisztviselők bérezése azonos mértékű legyen a kormányzati tisztviselők bérezé-
sével, hiszen ugyanúgy közszolgálatot látnak el. Feladatuk sokszor nehezebb is, 
mivel a kisebb hivatalokban egy ügyintéző több feladatot, több szakterületet lát el. 

Pest megye küldöttjeként jó szívvel támogattam a javaslatokat, mert mindegyik 
törekvés Nagykovácsi érdekeit is szolgálja. 

A küldöttgyűlés meg-
választotta a TÖOSZ vezető 
tisztségviselőit és tanács-
nokait is. 
A TÖOSZ elnöke ismételten 
Schmidt Jenő, Tab pol-
gármestere, a környezet- és 
klímavédelmi tanácsnok 
pedig Fegyveres-Fiskál 
Gábor, Nagykovácsi alpol- 
gármestere lett (a többi 
tisztségre megválasztottak 
névsora az önkormányzat 
honlapján olvasható). 
Gratulálok minden 
tisztségviselőnek, eredmé-
nyes, jó munkát kívánunk 
nekik. 

Fejér György Nagykovácsi Szociális Alapítvány  
közhasznúsági jelentés  

2019.
ADÓSZÁM: 19177593-1-13

SZÁMLASZÁM: 10200823-22221915
A Fejér György Alapítvány a megalakulása óta igyekszik könnyebbé tenni a helyi 
hátrányos helyzetű lakosok és családok életét. 
Az Alapítvány 2019. évi gazdálkodásáról a számviteli törvények és kapcsolódó 
előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. 
Előző évekről hozott pénzügyi tartalék: 1.064.839 Ft
Pénztartalék összesen 2019.12.31-én: 1.948.319 Ft 
Nagykovácsiban alapvetően erős a szociális háló, így jellemzően rászoruló csa-
ládok az állami szociális keretből jutnak megfelelő támogatáshoz. 2019-ben az 
Alapítvány a Nagykovácsi Általános Iskola ÖKO táborát részesítette 67.320 Ft 
támogatásban, hogy a szülők terheit könnyítse. Ezen kívül összesen 155.903 Ft 
költsége volt az Alapítványnak (könyvelés, banki költségek). 
Az Alapítvány bevételei 2019-ben:

•  felajánlott 1%-okból: 106.574 Ft
•  adomány (alapító önkormányzattól): 1.000.000 Ft
•  banki kamat: 129 Ft

Összes bevétel: 1.106.703 Ft 
Az Alapítványi tisztségviselők, kuratóriumi tagok nem részesültek juttatásban, 
vagy költségtérítésben.
A felajánlott 1%-okat ezúton is köszönjük és kérjük, lehetőségeik szerint tá-
mogassák az Alapítványt, hogy a jövőben is segíthesse a rászoruló nagykovácsi 
családokat. Az idén már beérkező kérelmek alapján látható, hogy nagyobb szük-
ség lesz segítségnyújtásra, mint 2019-ben volt. 

Nagykovácsi, 2020. szeptember 30.

Kiszelné Mohos Katalin
a kuratórium elnöke
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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.-én, illetve a helyi iparűzési adó befizetési határideje 
szeptember 30-án lejárt.
Október hónapban kiküldésre kerülnek a fizetési felszólítások azon 
adózóknak, akik nem teljesítették határidőben az adók befizetését.
Amennyiben a befizetéssel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, 
kérjük minél hamarabb írásban jelezzék az ado@nagykovacsi.hu e-mail 
címre.
Felhívjuk figyelmüket az egyéni vállalkozóknak, hogy a változásokat (kez-
dés, szüneteltetés, újra kezdés, tevékenység végleges befejezése) elekt- 
ronikus úton jelentsék be hivatalunkhoz, hogy helyes adófolyószámlát 
tudjunk küldeni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók is, 
cégkapun, ügyfélkapun tudják megnézni a folyószámlájukat, egyenlegüket.
Az a magánszemély, akinek van ügyfélkapuja, szintén meg tudja nézni a 
számlaegyenlegét az összes adónemben és kérheti, hogy állítsuk be az elekt- 
ronikus küldést, ami azt jelenti, hogy ezután mindent az ügyfélkapujára kap.
Az elektronikus küldés beállítását kérjük írásban jelezzék az ado@nagykova- 
csi.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 szeptemberben egy munkaterv szerinti ülést tar-
tott.
Az ülés előtt az állandó bizottságok részletesen megtárgyalták és 
véleményezték az előterjesztéseket.
Napirend előtt Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony szóbeli 
tájékoztatást adott aktuális kérdésekről.
Elsőként felolvasta dr. Horn Jánosnak, a Bányászati Dolgozók Szak-
szervezetének elnöki főtanácsadójának a levelét, amelyben gratulált 
polgármester asszonynak a Nagykovácsi bányász emlékek ápolásáért 
adományozott Emléklaphoz és bányászgyűrűhöz.
Tájékoztatott arról, hogy a vírussal kapcsolatos adatok ismeretében 
újra működésbe lépett a Helyi Operatív Törzs. Egyelőre külön intézke-
désekre nem volt szükség, figyelik a központi döntéseket és a mindenkori  
helyzetnek megfelelően alakítják a védekezés helyi szabályait. A nevelé-
si-oktatási intézményekben rendben megkezdődött a tanév, ismert 
vírusos esetről nincsen tudomása az Önkormányzatnak sem a gyerme-
keket, sem a dolgozókat illetően. A védekezéshez szükséges eszközök, 
fertőtlenítő szerek mindenhol rendelkezésre állnak.
Beszámolt arról, hogy a vállalásnak megfelelően az Önkormányzat 
elkészíttette az iskolai konténer tanterem fogadásához szükséges 
alapozást és közműbekötést, az engedélyek birtokában megtörténhet a 
telepítése.
Elmondta, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségé-
nek Pest megyei delegáltjaként részt vett az országos választmány ülé-
sén, ahol többek között az önkormányzatoktól elvett gépjárműadó-rész 
visszaadását szorgalmazták. A választmány dr. Fegyveres-Fiskál Gábor 
alpolgármestert környezetvédelmi tanácsnoknak választotta meg.
Írásos tájékoztatást kaptak a képviselők a lejárt határidejű határoza-
tokról és a jogügyletekről, az önkormányzati pályázatok és beruházások 
előre haladásáról.

A 9 fővel határozatképes Képviselő-testület a Napirend megszavazása 
után elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót, és terv szerint módosította a költség-
vetés előirányzatait az állami támogatások módosulásának, a korábbi 
testületi döntéseknek és az intézmények belső átcsoportosítási igé-
nyeinek megfelelően.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a szociális étkeztetés intézményi 
térítési díja 600 forint/nap lesz. Ennyit fizet az, akinek a jövedelme több, 
mint 114 ezer forint havonta. 300 forintot fizet az ebédért az, akinek a 
havi jövedelme 57 ezer és 114 ezer forint között van, és ingyen kapja az 
ebédet a havi 57 ezer forint alatti jövedelmű lakos.
Rendelet-módosítás szabályozza azt, hogy a bölcsődei ellátás miként 
szűnik meg, vagy hogyan szüntethető meg.
Úgyszintén rendelet módosítására került sor, mivel a nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz elszállítását végző Transzfekál Kft.-vel a korábbi 
határozott idejű szerződés helyett határozatlan időre szóló közszolgálta-
tási szerződést kötött az Önkormányzat.
Kötelező feladatként elfogadták a képviselők a víz- és csatornahálózatot 
érintő 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet.
Úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a következő tanévben is csatla-
kozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
A rendeletek, határozatok, előterjesztések, valamint az ülések video-
felvételei és jegyzőkönyvei továbbra is megtekinthetők az Önkormány- 
zat nagykovacsi.hu honlapján.

Papp István
jegyző

Tájékoztató a Képviselő-testület 2020. szeptember 17-i üléséről

Az évente kötelező közmeghallgatást eredetileg június 18-án tartotta 
volna az Önkormányzat az Öregiskola nagytermében, azonban a vírus-
veszély miatt ezt halasztani kellett. Szeptember 24-én az Öregiskola 
udvarán, szabadtéren került sor végül az eseményre, maszkviselés és 
távolságtartás mellett.

A közmeghallgatás meghirdetésével együtt az Önkormányzat lehetővé 
tette, hogy a helyi lakosok szeptember 21-éig elektronikus úton vagy 
papír alapon, írásban tegyenek fel közérdekű kérdéseket, amely a 
válasszal együtt elhangzik a helyszínen, és írásban is választ kap rá a 
kérdező. Összesen 3 személytől érkeztek előzetesen megfogalmazott 
kérdések

A 7 fővel határozatképes Képviselő-testület mellett jelen voltak a Pol-
gármesteri Hivatal vezetői, az intézményvezetők és néhány érdeklődő 
nagykovácsi polgár. A rendezvény kötött napirend mellett zajlott le: 
a polgármester éves beszámolóján kívül a település lakói véleményt 
mondhatnak, illetve kérdéseket tehetnek fel közérdekű ügyekben. A fel-
vetésekre és kérdésekre helyben válaszoltak az illetékesek. 

Elsőként polgármester asszony nyújtott áttekintést a 2019. év költség-
vetési gazdálkodásáról, a zárszámadásban elfogadottak szerint. A diag- 
ramokkal szemléltetett számadatokból jól látható volt, hogy a költség-
vetés tervezése és felhasználása az önkormányzati kötelező és önként 
vállalt feladatainak ellátását biztosította, a 2019. évi gazdálkodás ki- 
egyensúlyozott volt.

Ezt követően ismertette az Önkormányzat 2020-as költségvetési tervét, 
amelyet még a koronavírus járvány előtt, februárban fogadott el a 
Képviselő-testület. Láthatóvá váltak az eredetileg tervezett bevételek és 
azok a feladatok, amiknek elvégzését – finanszírozását – a tervezés során 
a Képviselő-testület elhatározta. A hallgatóság részletes, képekkel illuszt- 

rált ismertetést kapott az elmúlt évben befejeződött, illetve a folya- 
matban lévő és a közeljövőben tervezett pályázatokról, beruházásokról.  
E három témakörhöz tartozó diaképek a közmeghallgatás jegyző- 
könyvével együtt megtalálhatók a nagykovacsi.hu honlapunkon.

A közmeghallgatás további részében az írásban előre feltett kérdések és 
az arra adott válaszok hangzottak el. A levélben küldött kérdések és fel-
vetések érintették a zajvédelemmel kapcsolatos szabályok betartását, a 
Pók utcára járda tervezését és megépítését, a Tompa Mihály utca teher- 
forgalmának korlátozását. A kérdésekre a Polgármesteri Hivatal munka-
társai adtak válaszokat, amiben ismertették, hogy a problémák megoldá-
sa milyen módon lehetséges.

A fórum következő pontjában a jelen lévők szóban tehettek fel közérdekű 
kérdéseket, illetve véleményeket fogalmazhattak meg. A témák között 
szerepeltek a körforgalom építésével kapcsolatos problémák és a zaj- 
védelem. A szóbeli kérdésekre és felvetésekre Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester és a Hivatal vezetői válaszoltak. A végére egyetlen kérdés 
sem maradt válasz nélkül.

Idén először – kísérleti jelleggel – az élő közvetítést a közösségi médián 
keresztül követhették az érdeklődők, és kérdéseket is tehettek volna fel 
ezen a csatornán keresztül. Egyelőre ezt a lehetőséget még nem használ-
ta ki a lakosság, de a jövőben is tervezzük folytatni ezt a közvetlen kom-
munikációt.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata megköszöni a kérdéseket 
írásban beküldők és az eseményen felszólalók kérdéseit, véleményét és 
a közügyekben mutatott aktivitását, valamint minden érdeklődőnek a 
részvételt.

Papp István
jegyző

Közmeghallgatás – 2020.
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Melyek azok a szemé- 
lyes motivációk, ame- 
lyek a feladat elvál-
lalására ösztönözték?
Nagykovácsi a mi falunk, 
a mi otthonunk, ami 
olyan lesz a jövőben, 
amilyenné mi tesszük. 
1972 óta, közel 50 éve 
ismerem a települést  
és átéltem az át- 
alakulását. Ez a kötődés 
és háttér ösztönöz 
arra, hogy aktívan 
legyek részese a dön- 
téseknek, hiszen fon- 
tosnak tartom, hogy 
a jövő alakítása mel- 
lett megőrizzük a ha- 
gyományokat is.

Mit gondolt erről a tisztségről mielőtt elvállalta és mit gondol most, 
hogy a hétköznapjainak a része lett?
A lelátóról nézve könnyebb meccsnek tűnt ez a feladat, hiszen távolból 
csak a végső cél látszik, működtetni egy települést. Amióta a csapat 
tagjaként, képviselőként vagyok részese az operativitásnak egyértelműen 
kiderült, hogy számtalan cél és érdek fut párhuzamosan. A politika egy 
művészet, meg kell találni a közös érdekeket, de nem lehet mindenkit 
egyenlően kiszolgálni és mindig lesznek apró sérelmek, 
Milyen személyes erősségei vannak, amelyek segítik a munkában és 
milyennek kell lennie Ön szerint egy hiteles képviselőnek/bizottsági 
tagnak?
Beteges gyermek voltam, asztmás ezért nagyon sokat költöztünk, hogy 
egészségesebb környezetben élhessek. Fél évet kórházban is töltöttem, 
így sok közösségbe kellett beilleszkednem, aminek köszönhetően 
megtanultam alkalmazkodni és képes vagyok empatikusan figyelni az 
egyes „közösségek” elvárásaira. Közel 30 éve dolgozom a felnőttoktatásban, 
ebből a tapasztalatból is sokat kamatoztathatok a falu érdekében, 
hiszen a munkámnak köszönhetően sokféle emberrel és élethelyzettel 
találkoztam. A képviselői munkában szerintem a legfontosabb készségek: 
a felkészültség, a helyi ügyek ismerete és az adott szó becsülete.  
Az ismereteket – hatodik éve alpolgármesterként – a heti vezetői 
és kommunikációs megbeszéléseken, a testületi üléseket megelőző 
egyeztetéseken és az itt élőkkel való beszélgetésekből merítem, ezek 
azok a találkozók, amelyek a naprakész információs hátteret biztosítják 
számomra. 
Van e példaképe a múltban vagy a jelenben és mit tanulhatunk tőle?
A nagyszüleimtől nagyon sokat tanultam, nagyapám egy hasonló 
méretű településen volt bankvezető, akinek a szavára sokan adtak, az 
ő megfontoltsága minta értékű számomra. Anyai nagyanyám pedig a 
érzékenységével vívta ki az elismerést, szegény asszony volt, de mindig 
segített a szükségben szenvedőknek.
Melyik a három legfontosabb cél, amelyet Ön a falu fejlődése érdekében 
megvalósítana?
Legfontosabbnak a környezetvédelmet tartom, hiszen a természeti 
környezetünknek köszönhetjük Nagykovácsi varázsát. Az épített 
környezetünkben közhely az utak állapota, mindannyian tudjuk, hogy 
ez az egyik legfontosabb kérdés, amihez azonban kb. egy teljes éves 
költségvetésre lenne szükség. Ezen túl a fiatalok szabadidős helyzetét 
kell megoldani, hiszen egyre több tinédzser él közöttünk, akiket a faluban 
szeretnénk tartani. Ne járkáljanak be a városba, kitéve veszélynek és rossz 
hatásoknak.
A legtöbb fejlesztéshez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja ezt 
a település előteremteni?
Gyakran és sokan példálóznak a FB-én távoli magyarországi falvakkal, 
hogy ott az utak, a tanintézmények, az egészségügyi háttér vagy pl. 
az önkormányzati épület mennyivel jobb állapotban van. Nekünk 
nincs iparunk – jó hírem van nem is lesz –, de ennek ára van, mi a 
természetközelségért élünk egy zsákfaluban. Nálunk alig van adóbevétel, 
az adóerőképességünk kb. Budaörs 1/7-e, viszont nagyon bízom abban, 
hogy 21-27-es Uniós költségvetési ciklusban a településünk is jobb 

pályázati pozícióba kerül, hiszen Pest megye levált Budapestről és így mi 
is konvergencia régió leszünk a jövőben. 
Milyen módszereket lát az itt lakók megszólítására és a közös célokba 
való bevonására?
Az egyéneket és a csoportokat is az érdekeik motiválják, ha meghalljuk 
az igényeket és az elvárásokat és azokat közösségi célokká tudjuk 
alakítani, akkor az érdekeltek hajlandóak lesznek a szavakon túl tetteket 
is megvalósítani. 
Mikor lesz egy Képviselő-testület népszerű, hogyan kell működni 
ahhoz, hogy a választók azt érezzék, értük dolgozik a grémium?
A „módszer” egyszerű: legyünk jó hallgatóság, azt halljuk meg, amit 
mondanak és nem azt, amit hallani akarunk. Ez nem könnyű és elég 
fárasztó, de e nélkül nincs értelme a munkánknak.
Végül, hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a szerephez, 
változott-e a kép önről?
Remélem nem változtam sokat, vagy csak jó irányba. Nagy, nagy köszönet 
a feleségemnek és gyermekeimnek, mert esténként és hétvégenként 
sokat vagyok távol, amit nem lehet könnyű tolerálni.

Ember a képviselő mögött Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve  

meghirdeti a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjpályázatot

•  a felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév 
második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan  
(Bursa_palyazati_kiiras_A_2021), illetve

•  a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
(Bursa_palyazati_kiiras_B_2021).

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a csatolt dokumen-
tumokban, valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtábláján 
olvasható.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkeze- 
lési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), 
aláírva a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfél- 
szolgálatán kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:
–  A felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogvi- 

szony igazolás (csak „A” típusú pályázat esetében!)
–  Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 

főre jutó havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat  
esetében!)

–  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány. („A” és „B” típusú pályázat 
esetében!)

–  Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és abból kinyomtatott pá-
lyázati adatlap

BURSA 2021 FELHÍVÁS
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Önkormányzati hírek

Sáry László zeneszerző, zenetanár, Magyarország Érdemes és Kiváló 
Művésze kapta Nagykovácsi Nagyközség díszpolgára címet ebben az 
évben. Ebből az alkalomból kérdeztem életéről, művészetéről és a helyi 
kötődéséről.

Mit érzett, mit gondolt, 
amikor megtudta, hogy 
díszpolgári címmel 
tüntetik ki?
Őszintén, meglepődtem, 
nem számítottam erre 
a gyönyörű címre, de 
nagyon örülök neki. 
Sokan ismernek a 
faluban szomszédként 
és zeneművészként, 
gondolom így esett 
rám a választás. Nagyon 
köszönöm azoknak, akik 
gondoltak rám. 
Milyen kötődése van  
művész úrnak Nagyko- 
vácsihoz?
38 éve élünk Nagy- 
kovácsiban. Budapestről 
költöztünk ide, aminek 
nagyon egyszerű mo- 
tivációja volt, alig fért el a 

pianínó a régi otthonunkban. Két fiam van, akik zenésznek tanultak és egy 
kicsi, vékony falú lakásban laktunk Zuglóban, ahol a lakótársakat zavarta 
az állandó gyakorlás, minden áthallatszott. Mi mindent megtettünk, 
még hárfa pedált is tettünk a hangszerre, de hiába, költöznünk kellett. 
Szerencsénk volt, mert egy idősebb házaspárral sikerült elcserélni a lakást 
a Park utcába. Most is itt lakunk.
Milyen volt akkor itt, hogy nézett ki az a régi Nagykovácsi?
Nagyon kezdetleges állapotok voltak 1982-ben például nem mindig volt 
víz a csapban és akkor még cserépkályhával fűtöttük, mert gáz sem volt 
az utcában. Ezeket a nehézségeket azonban kárpótolta és ellensúlyozta 
a gyönyörű kilátás, a búzatáblák, mert akkor még csak a temetőig tartott 
a falu. Nagykovácsihoz való kötődésemet, és az itteni munkámat két 
esemény is erősítette, egyrészről Szomolányi Attilával együtt alapítottuk 
a Linumot, másrészt a NAMI zeneiskolának is alapító tagja vagyok, ahol 
sokat tevékenykedtem. 
Kérem meséljen önmagáról a művészről, a magánemberről, például mi 
akart lenni gyermekkorában?
Apám vasutas volt Győrasszonyfán, én ott születtem, a falunkból látni 
lehetett a Pannonhalmi Apátságot. Két út volt előttem a vasút és a zene. 
Viszonylag gyorsan kialakult, hogy a zene lesz az én életem, amiben nagy 
szerepe volt Jóska bátyámnak, aki szintén zeneszerző lett. A vasúti kötődés 
miatt, és tisztelegve édesapám emlékének, 1996-ban komponáltam a 
mozdonyokról egy „Etűdök gőzmozdonyokra” c. művet, majd ebből a 
„Lokomotív szimfónia” c. művet, amely mozdonyhangok és a környezeti 
hangok felhasználásával készült, hangszerek nélkül. Érettségi után két 
évig a Tinódi Lantos Sebestyén zeneművészeti szakközépiskolába jártam, 
majd onnan vettek fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára 1961-
ben, ahol 1966-ban végeztem zeneszerző tanszakon, Szervánszky Endre 
növendékeként. Csodálatos évek voltak ezek, mindig zenéltünk. 
A főiskola után légüres térbe kerültünk, mert mi olyan zenéket írtunk, 
amelyek nem voltak kedvesek az akkori világnak, mivel nem illettek bele 
az akadémikus stílusba. Erre válaszul megalapítottuk az Új Zenei Stúdiót, 
amely otthont adott ennek az új irányzatnak, és egyben egy kísérleti 
műhely is volt. 1970-ben szerencsénkre teret kaphatott a mi zenénk is, 
pl. a klasszikus hangszereket más megközelítésben más hangzásban 
szólaltattuk meg, ilyen volt a citera másfajta hangolása, át- és elhangoltuk 
a húrokat, ami által olyan hangzást sikerült kicsiholni a hangszerből, ami 
addig nem volt ismert. A nagy gongokat is más módon szólaltattuk meg, 
nem ütővel, hanem különféle anyagok felhasználásával. Ez nagy hatást 
gyakorolt a közönségre, akikkel mi is együtt nevelődtünk. 

Jól gondolom, hogy ez akkor egyfajta kakofóniaként hangzott a 
„hagyományoshoz” szokott közönségnek, hasonlóan Bartókhoz?
Igen, jól gondolja, mert Bartók volt a példaképünk, aki olyan hangzást 
hozott létre, ami nem volt ismert azelőtt, és először disszonáns volt a 
hallgatónak. Stílust hoztunk létre, és ezt építettük be a saját műveinkbe, 
valamint ezt illesztettük össze a hagyományos hangzásvilággal és 
hangszerekkel. A megoldás az volt, hogy ha elég sokszor játszottuk el 
a közönség hozzászokott a hangzáshoz, a másfajta harmóniához és be 
tudta építeni a megszokott világába. Ebben az időben együtt dolgoztam 
Kurtág Györggyel, Eötvös Péterrel, Jeney Zoltánnal, Vidovszky Zoltánnal 
és volt egy stúdió együttesünk 20-25 fővel. A szervezők rájöttek arra, hogy 
ha beillesztik az új stílust Bach, Mozart és a hagyományos koncertek közé 
az jót tesz a közönségnek, így kerültünk be a Filharmóniába is.
Visszatekintve a 80 évre és félretéve a szerénységet mi az, amire büsz- 
ke az életében?
Több száz zeneművet írtam, szólóműveket és kórusműveket egyaránt. 
Életművem összefoglalása az Eucharisztikus Kongresszusra íródott 
kantátám, amelynek a bemutatója sajnos a pandémia miatt elmaradt 
ebben az évben. Ez egy 12 tételes, kb. 1 órás zenemű, szakrális kantáta, 
a világ teremtésétől egészen az eucharisztikus himnuszig. Jelenleg a CD 
felvétel készül, amely kb. 2 hét múlva már hallható is lesz, 42 előadóval, 
énekes- és hangszeres szólistákkal, vonósokkal, fúvósokkal, kórusokkal 
dolgozom együtt a felvétel során.
Másik büszkeségem, hogy 20 évig tanítottam a Színművészeti Egyetemen 
és ott kialakítottam egy új oktatási módszert, ez a „Sáry módszer – kreatív 
zenei gyakorlatok”, ami különböző etűdökből jött létre. Ez olyan, mint 
egy társasjáték, az is meg tudja szólaltatni a kompozíciót, akinek nincs 
zenei képzettsége, pl. ütőhangszer és/vagy taps, test által képzett hangok 
képzése által. 
Nagyon büszke vagyok a családomra is! A legnagyobb segítségem a 
feleségem, Alíz. Ő minden koncertemen ott van, kíséri a munkámat 
és Ő a legnagyobb kritikusom. Két fiam van az egyik Bánk, szintén 
Nagykovácsiban lakik és zeneszerző, Egerben az EKE-n tanít és jövőre 
lesz egy közös koncertünk. Balázs fiam a sportban jeleskedik, karate 
mesterként itt Nagykovácsiban is tart edzéseket. Unokáim Farkas és 
Terike itt járnak iskolába és óvodába, Dorka és Sebestyén unokám pedig 
most végzi a gimnáziumot. 
Végül azt kérdezem, hogy Ön szerint kötelez-e valamire a díszpolgári cím?
Nagyon is. Örülnék, ha írhatnék egy darabot a helyi zeneiskola művészeire, 
amit ők adnának elő.
Akkor kicsit provokálva kérdezhetem, hogy ezek szerint Nagykovácsi 
kaphat egy nekünk szóló művet?
Igen, igyekszem és nekilátok. Komponálni fogok a nagykovácsiaknak.

Sáry László Nagykovácsi díszpolgára
Fegyveres-Fiskál Gábor

Mit tesz az önkormányzat a település belterületén sokszor 
előforduló vaddisznók és rókák elűzése érdekében?  
A vadállatok a kedvező élettani körülményeik miatt jelentősen 
elszaporodtak a környéken, így a megfelelő búvóhely és a vonzó  
táplálékforrások miatt gyakori vendéggé váltak Nagykovácsi bel- 
területén is. A lakossági bejelentések az önkormányzat számára 
cselekvési kényszert jelentettek, közegészségügyi, közbiztonsági 
szempontok alapján, valamint köz- és magántulajdon megóvása 
érdekében. Ahogy korábbi számunkban olvashatták, a Budaörsi 
Rendőrkapitányságtól kértünk és kaptunk egy vadászengedéllyel 
rendelkező személy számára vadkilövési engedélyt a belterületre, 
azokra az utcákra, ahol vadállatok előfordultak. Alapos előkészítés 
után szeptember 13-án sor került egy vaddisznó elejtésére. Az állatok 
figyelése és kilövése folytatódik.
A lakosság is tehet azért, hogy ne találjanak a vadak ennivalót. Na- 
gyon fontos szabály, hogy az állatokat nem szabad etetni, az élelmük-
ké válható hullott gyümölcsöt össze kell szedni, a háziállatok étel-
maradékát el kell takarítani.
A közös fellépés megakadályozhatja a vadállomány elszaporodását.

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Sok tekintetben rendhagyóan kezdődött az idei 
tanévünk. Nagyon örültünk, hogy végre élőben 
is láthatjuk a tanítványainkat, megrázta a 
pedagógusszíveket is az elmúlt félév kényszerű 
iskolabezárása, az áttérés a digitális oktatásra. 
Most végre ismét élőben lehet nevelni, tanítani, 
hiszen az a legharmonikusabban a személyes 
kapcsolatokon keresztül folyhat. Természetesen 
tudjuk, hogy a vírusfertőzés árnyékában kell 
tevékenykednünk, betartva a többtucatnyi 
előírást, sőt, ha lehet, a helyi viszonyokra szabva 
még szigorúbban, hogy ez az élő tanítási 
állapot minél tovább megmaradhasson. Ez lett 
a közös célunk, pedagógusoknak, szülőknek, 
gyerekeknek együttesen.
Néhány információ köré szeretném csopor- 
tosítani az iskola életéről szóló cikk további 
részét. Az első téma az iskola épületének 
mostani helyzetéről, az évkezdésről, a második 
több pedagógusunk és munkatársunk 
elismeréséről, kitüntetéséről, a harmadik pedig 
az idei terveinkről szól.
Az első témáról: Mint eddig minden évben, 
idén nyáron is történt valamilyen épülés-
szépülés az iskolában. Még zajlik a tető 
felújítása, talán egy hét kell még és hasonlóan 
szép lesz az iskolánk felének a tetőzete, mint 
a két éve megújult másik szárnyé. Köszönjük 
az Érdi Tankerületi Központnak, Sárközi 
Márta igazgató asszonynak a támogatását. 
Egy konténerrel is bővül majd az iskola 
termeinek a száma. Ugyanis annyira megnőtt 
a gyermeklétszám, hogy az épületben már 
nincs mód a további elhelyezésre. Addig, míg 
meg nem épül az új szárny, ami a tervek szerint 
a felső tagozatot fogja befogadni, szükséges 
a konténer. A telepítése folyamatban van, az 
Érdi Tankerületi Központ és a Nagykovácsi 
Önkormányzat összefogása eredményeként 
fog elkészülni. Önkormányzatunk alakíttatta 
ki a helyét az udvari játszótéri terület egy 
részének a felhasználásával, megvalósítva a víz, 
a csatorna és az áram bekötési lehetőségeket. 
Tudomásunk szerint az Érdi Tankerület már 
csak az építési engedély megérkezésére vár és 
telepítteti majd a konténertermet a vizesblokkal 
egyetemben. A nyáron önkormányzati 
segítséggel megvalósult az iskola udvarán 
levő sportpályát fedő sátor felújítása is, sőt, 

labdafogó hálóval még biztonságosabbá lett 
téve az építmény. Köszönjük Kiszelné Mohos 
Katalin polgármester asszonynak és a Képviselő-
testületnek, hogy lehetővé tették a testnevelés 
számára oly fontos objektum megújulását. 
Több fontos kérdésben segítségünkre volt az 
Alapítvány, a Remeteszőlősi Önkormányzat, az 
Iskolai Szülői Szervezet is. Hálásan köszönjük 
azt, hogy mindig számíthatunk az iskola 
partnereinek a támogatására.
Idén ismét jelentősen növekedett a létszámunk 
az iskolában, közel 680 tanulóval kezdtük a 
tanévet! 4 elsős osztályt indíthattunk – közel 
száz fővel. 26 osztályunk van, a mostani 
hetedikeseink osztályösszevonásával. Köszö- 
nöm a szülők, a kollégák és tanulóink 
támogatását, megértését és segítségét. 
A második témáról: Az idei tanév különösen 
szépen kezdődött több kollégám számára. 
Pedagógus karunk kiemelkedő munkásságát 
miniszteri szinten is elismerték. Miniszteri 
elismerő oklevelet kaptak kiemelkedő 
pedagógusi munkájukért: Dutkainé Bödő 
Gabriella, Bárány Judit, Kakukné Lehrreich 
Emília, Erdei Sándor, Eperjesi Tamás, Veres 
Ildikó, Tábi Gyöngyike, Meszlényiné Ritli Márta 
és Kuti Imréné. Nyugdíjba vonult kolléganőnk, 
Tóth Mihályné Pedagógus Szolgálatért 
emlékérmet vehetett át.
2020. augusztus 20-án, nemzeti 
ünnepünkön, Tábi Gyöngyike pedagógus 

és Pereszlényi Gáborné, iskolatitkárunk 
vehetett át önkormányzati kitüntetést, 
Nagykovácsiért Emlékérmet. Gratulálunk nekik! 
Mindannyiuknak további sok sikert kívánunk 
munkájukhoz!
A harmadik témát az idei terveinkről ígértem. 
Idén is minden adva van ahhoz, hogy az iskolánk  
a szokásos kiemelkedő tehetséggondozó mun- 
kát folytatva sikeres lehessen. Arra törekszünk, 
hogy a covid vírus adta krízishelyzet ne 
nagyon legyen befolyással az iskolai életünkre, 
teljesítményünkre. Azonban a legfontosabb 
a tanulóink és a kollégáink biztonsága, utána 
jöhet bármi más is. A múlt tanév végére, dacolva 
a vírushelyzettel, pedagógus karunk nagy része 
elvégezte az Eszterházy Károly Egyetem 120 
órás módszertani továbbképzését, a komplex 
alapprogram képzést, amit egy éve, 2019 őszén 
kezdtünk. Mivel ezen módszer alkalmazása a 
tanórákon szoros együttműködést, párban, 
illetve csoportban történő együttdolgozást 
követelne, a vírushelyzetre való tekintettel 
idén nem tettük kötelezővé. Hiszen most 
valóban nem tanácsos diákjainknak túlságosan 
összehajolva dolgozni a tanórákon. 
A vírushelyzet enyhülésével, elmúltával 
azonban kibontakozhat minden varázsával 
majd egy módszertanával egységesen 
megújult pedagógus közösség, még nagyobb 
támogatást nyújtva az iskola tehetséggondozó 
irányának.

Tisztelt Olvasó!
Fehér Imre intézményvezető

Nagyon vártuk a szeptember elsejét! Nagyon 
készültünk rá három hónap digitális oktatás és 
két és fél hónap nyári szünet után. Végre újra 
együtt vagyunk! A közösségnek semmihez sem 
fogható ereje van!  
Köszönet az iskola pedagógusainak és 
dolgozóinak a hatalmas munkáért, az 
áldozatvállalásért és az összefogásért! Köszönet 
a szülőknek az együttműködésért!
Minden pedagógus számára nagyon nagy 
boldogság volt a gyerekek szemébe nézni, 
látni és hallani őket „élőben". Mindenki nagy 
lelkesedéssel és szeretettel ment be az órákra a 

gyermekek közé. Voltak olyan tanító nénik, akik 
megkönnyezték a gyerekek hangos olvasását, 
annyira hiányoztak nekik. 

Sok-sok ilyen napot még, pont száznyolcvanat 
kívánunk 2021. június 15-ig!Az évnyitó napja

Dér Viktória intézményvezető-helyettes 
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A pandémia idején most a pedagógusok 
legfontosabb feladata a sok-sok járványügyi 
előírás betartatása annak érdekében, hogy 
a tanítást biztosítsuk. Mind a tanári, mind az 
osztályfőnöki feladatok e miatt megnöveked- 
tek. Sokkal több odafigyelésre, kíséretre, 
ellenőrzésre van szükség minden évfolyamon. 
Nagy örömmel látjuk, hogy diákjaink és az iskola 
dolgozói nagyon fegyelmezetten betartják a 
szigorú szabályokat. 
A gyermekek biztonsága érdekében reggel az 
iskolába belépés előtt minden gyermek kezét 
speciális kézfertőtlenítővel lefújjuk. Napközben 
is többször használjuk a kézfertőtlenítő 

eszközöket és a tanulókat szinte minden 
szünetben kézmosásra ösztönözzük.
Mindenki viseli a maszkot a folyosókon és a 
mosdókban. A folyosókon a sorban álláskor 
pöttyök figyelmeztetik a gyerekeket a 
távolságtartásra. 
Az osztályok teremváltása között a nyelvi, 
a fejlesztő, a hit- és erkölcstan és etika 
termekben, az informatika teremben és az 
ebédlőben a kötelező felületfertőtlenítést 
pedagógusaink végzik alázatos munkával. A 
testnevelő tanárok folyamatosan, minden óra 
után fertőtlenítik a testnevelés eszközöket és az 
öltözőket. A higiéniára törekszünk azzal is, hogy 

a pedagógusok osztják ki az evőeszközöket és 
a tálcákat.
Annak érdekében, hogy az osztályok minél 
kevésbé keveredjenek, kialakítottunk egy 
udvari ebédlőrészt is, hogy minél kevesebb 
tanuló tartózkodjon az ebédlőben egyszerre. 
Mosdóhasználati rendet alakítottunk ki és 
felosztottuk az udvart is. Meghatároztuk, 
hogy melyik osztály, hol tartózkodhat, milyen 
sorrendben vonulhat fel a kinti szünet után.
Kérjük a szülőket, hogy továbbra is csak 
egészséges gyermek érkezzen az iskolába, 
ezen kívül és a délutáni és a hétvégi programok 
szervezése során is legyenek figyelemmel 
a járványügyi előírásokra! Kérjük mindezt a 
közösség érdekében és azért, hogy minél to- 
vább tudjunk tanítani, a gyerekek itt lehessenek 
az iskolában és a szülők dolgozhassanak.

Vigyázzunk egymásra!
Kuszál-Gombos Adrienn intézményvezető-helyettes

Bizonyára sokunkban felmerült a kérdés 
– hogyan tud működni az iskola, meddig 
járnak a gyerekek a jelenlegi helyzetben? 
Számos elmélet kering ezzel kapcsolatban a 
köztudatban, de egy biztos: állami intézmény 
csak a minisztériumi rendeletek alapján 
működhet, minden kérdésben az EMMI, illetve 
az intézmény fenntartója dönt. Esetleges 
megbetegedés esetén az Operatív Törzs 
határoz a digitális oktatásra való átállásról.
A fertőzés megelőzésének érdekében komoly 
erőfeszítéseket tesz az iskola személyzete 
és tantestülete. Azt már érkezéskor látják, 
tapasztalják a szülők, hogy nem léphetnek be 
az iskola területére. Tudom ez sok elsősnek 
nehéz, de sajnos most el kell ezt fogadjuk, 
hiszen a cél az, hogy minél kevesebb esélyt 
adjunk a fertőzés terjedésének. 
A gyerekek lázát reggel megmérik, kezüket 
fertőtlenítik – mindhárom bejáratnál. A NATÜ 
munkatársai és a pedagógusok folyamatosan 
fertőtlenítik az étkezőt, gondoskodnak az 
étkezés zökkenőmentes lebonyolításáról. A 
felsős osztályokban megszűnt a vándorlás, 
minden osztály a saját termében marad. A 

folyosókon és termekben sokat szellőztetnek, és 
ha az idő engedi, akkor az oktatást a szabadban 
tartják meg, ezzel is csökkentve a veszélyt.
A testnevelés órákat csak szabadban lehet 
tartani, ami most még a kellemes időben 
nagyon praktikus. Hűvösebb időben a felsősök 
a felújított sátorban tudnak sportolni, míg 
az alsósok a kertben tudnak játszani. Fontos, 
hogy a szülők gondoskodjanak a megfelelő 
váltóruháról, amiben kényelmesen tudnak 
mozogni a gyerekek.
A tanév rendjét a szokásos módon 
összeállították, próbálják az eseményeket 
csökkentett tartalommal megtartani. Az 
ünnepségek előadásait rádión keresztül 
hallgatják a gyerekek. A programokat helyben 
tartják – nincs buszos utazás, nincs ottalvás.
A központi rendelkezések értelmében bármilyen 
megbetegedés esetén a gyermeket 10 napig 
otthon kell tartani. Ennek eredményeként 
nagyon változó a hiányzók száma. Volt olyan 
nap, amikor 140 gyerek hiányzott az iskolából, 
de a héten ez a szám 60 fő volt.
Az iskola épületében semmilyen délutáni 
foglalkozás nem kaphat helyet, így az edzések 

máshol kerülnek megtartásra. Egyedül az 
iskolával azonos telephelyen lévő, köznevelési 
intézmény – a NAMI azon növendékei 
használhatják az iskola épületét, akik itt 
tanulnak. 
Az iskola folyamatosan készül fel az online 
oktatásra. Márciusban 4 napjuk volt az átállásra, 
és az első hullám 4 hónapja alatt derültek ki a 
kisebb és nagyobb hibák. Senki nem volt még 
ilyen helyzetben, így a szülői, tanári és tanulói 
visszajelzések alapján próbálták a tanítás soha 
ki nem próbált módját kivitelezni.
Mára új Google Classroom rendszert állítottak 
fel, amely biztosabb, nagyobb tárhellyel 
rendelkezik, így nem lesz gond a terjedelmes 
anyagok feltöltése. Dolgoznak az online órák 
megtartásának lehetőségén – a hiányzó 
gyermek online csatlakozhasson az órához – de 
ehhez a gyerekek és szülők együttműködésére 
is szükség van. 
Az iskola informatikai háttere fejlesztésre szorul, 
frissíteni kell a gépállományt. Projektorok, 
laptopok, hangszórók, videokamera beszerzése 
szükséges. Idén sajnos elmarad a jótékonysági 
bál, aminek bevételéből tudják az ilyen jellegű 
fejlesztéseket finanszírozni. Kérem, amennyiben 
tehetik támogassák az iskola alapítványát, hogy 
ezeket a problémákat mielőbb meg tudják 
oldani. 

18945597-1-13 
A Nagykovácsi Gyermekekért 

Alapítvány
A jelenlegi helyzet mindannyiunk számára 
szokatlan és bizony sok esetben kényelmetlen. 
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni a felelős 
szülői magatartás fontosságát. Ha bármilyen 
tünetet tapasztal a gyermekén, vagy fertőzött 
közelében tartózkodott, akkor kérjük ne küldje 
őt iskolába. Közös érdekünk, hogy az iskola – ha 
szigorú intézkedések között is – de működni 
tudjon.

Protokoll, szabályok, intézkedések –  
a Nagykovácsi Általános Iskola működése járvány idején
Szemesy Barbara alpolgármester
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Az iskolai alapítvány az év elején számos 
berendezési eszközt vásárolt működésünk 
segítésére. A 8.a és a 4.c osztály szerelte össze 
a kapott padokat technika órán. A tetőtérbe 
pedig szép sötétítő rolókat kaptunk. Nagyon 
köszönjük e hasznos, mindennapi használatban 
lévő eszközök beszerzését az iskola számára!

Köszönet!

Hagyományteremtő céllal indítottuk el 3 évvel 
ezelőtt a Közösségi Garázsvásárt az általános 
iskola udvarán. Motivációnk az volt, hogy 
megkönnyítsük az iskolakezdést a nagykovácsi 
családok számára méghozzá úgy, hogy ezzel 
együtt a Földünkre is gondolva csökkentsük a 
környezeti terhelést: a máshol már feleslegessé 
vált kinőtt ruhák, ünneplő cipők, könyvek új 
gazdára leljenek.
Örömmel mondhatom, hogy célunk 
megvalósult, sőt ki is nőtte magát. Évről 
évre egyre többen jelentkeznek árusítani és 
jönnek vásárolni is. Már nyár közepén kapjuk a 
kérdéseket, hogy ugye idén is lesz garázsvásár. 
Egyre több kincs találja meg boldog 
tulajdonosát. Már nemcsak az iskolakezdéshez 
nyújtanak az árusok segítséget, hanem 
háztartási gépek, játékok, elektronikai eszközök 
is megjelentek többek között a palettán.
Amit nem terveztünk, mégis megvalósult: 
közösségi találkozó helyszíne lett a vásár. 
Ilyenkor kötetlenül beszélgetnek egymással 
a szomszéd árusok, eladók-vevők, akik lehet, 
hogy csak látásból ismerték egymást, vagy még 
úgy sem. Az idő nem számít, nincs rohanás, 
lassú, nyugodt délelőttök ezek.
Azon is elgondolkodtunk, hogy ne augusztus 
utolsó hétvégéjén nyissuk meg a kapukat – 
amikor még sokan kihasználják a nyár utolsó 
napjait, óráit – hanem szeptember első 
hétvégéjén a nagypiaccal párhuzamosan 
rendezzük meg az aktuális vásárt.
Köszönetet mondunk Földes Juditnak a minden 
évben újragondolt plakátok elkészítéséért. 
Külön köszönet illeti Csipler Kingát is az árusok 
összeírásában, koordinálásában nyújtott 
pótolhatatlan segítségéért.
Köszönjük Mindenkinek, aki ellátogat a 
vásár napján az iskola udvarára. Jövőre újra 
találkozunk! Hogy mikor? Júliustól figyelje 
mindenki a hirdetményeket. :)

Közösségi 
Garázsvásár

Parkolás az iskolánál  
reggel 7:00 és 8:00 óra között
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Önkormányzati hírek

Ez a rendkívül népszerű és igazán hasznos program Karcagról indult és 
Nagykovácsi a Nagykovácsi Természetvédők (NATE) kezdeményezésére 6 
éve csatlakozott hozzá. 
Mivel egyesületünk szívén viseli a kertészkedést, különösen annak 
vegyszermentes formáját, nagy örömmel látjuk, hogy egyre többen élünk 
azzal a lehetőséggel, hogy saját magunknak megtermelhetünk különösebb 
erőfeszítés nélkül dolgokat a kertünkben. A közösségi kertünk ehhez jó 
alap, egyre többen fedezik fel, jönnek el hozzánk időnként tanácsért, élnek 
azzal a lehetőséggel, hogy tagjaink közül többen is termesztenek saját célra. 
Annak is örülünk, hogy egyre több online szerveződés (facebook csoport) 
jön létre ebben a témában településünkön, és a szakmai segítségnyújtás, a 
tanulási lehetőségek mellett remek közösségek is alakulnak ilyen formában. 
A zsűrizést az önkormányzat által kiírt Virágos Nagykovácsiért versennyel 
közösen, az önkormányzat által delegált zsűritagokkal együtt végeztük el, így 
mindkét kategóriát alaposan megismerhettük, sok kedves kerttulajdonossal 
ismerkedhettünk meg idén is.  
A konyhakertes versenyre 12 résztvevő jelentkezett, különböző 
kategóriákban. Mindannyiuk kertje példaszerű, ápolt, hangulatos volt, a 
zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, amikor el kellett dönteni, mi legyen a 
sorrend, kiket jelöljön az országos versenybe.  
Úgy igazságos, ha minden résztvevő nevét megemlítjük, mert ezzel is 
megköszönjük a részvételüket, és talán kedvet csinálunk vele mások 
számára is az aktív kertészkedéshez.
Íme a névsor: Bakó család, Bányai Gabi, Bedő Antalné, Dóró család, Harcsa 
Péter, Koji László, Lerner Jánosné,  Ludányi család, Monoki Péterné, Mucsi 
Gábor, Müller Imre, Nate közösségi kert.  
Közülük az országos díjra jelöltek:
Közösségi kert kategóriában: NATE
Normál kert: 1. Müller Imre, 2. Bányainé Pajor Gabriella és Dóró család 
megosztva.
Mini kert: Monoki Péterné
Szurkolunk nekik, reméljük, idén is bekerül Nagykovácsi a legjobbak közé!  
A NATE részéről minden résztvevőt megajándékoztunk egy-egy 
ajándékcsomaggal, amit gazdagíthattunk a szponzorainktól kapott értékes 
ajándékokkal. Ezúton is köszönjük a szponzoroknak a hozzájárulást! 
Támogatóink voltak: Ildikó Virágbolt, Tandem Könyv és Kávé, Eszterkrém 
Manufaktúra, Nor-garden Kft., Zöld Moszkvics, illetve az a szponzorunk, aki 
nem kívánja felfedni magát. 

Nagykovácsi legszebb 
konyhakertjei
Legszebb konyhakertek 2020 országos verseny

NATE csapata

Hagyománnyá vált, hogy az Önkormányzat és a hozzá csatlakozó 
NATE minden évben részt vesz a népszerű Magyarország legszebb 
konyhakertjei programban. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat 
által alapított „Virágot Nagykovácsinak” helyi verseny is meghirdetésre 
került. A jelentkezők között több országos elismeréssel rendelkező  
kert található, azonban új résztvevőkkel is találkozhattunk. A zsűri 
tagjainak igazán nehéz döntés volt kialakítani a helyezéseket. Láttunk 
rengeteg ötletes megoldást, díszes kerti tavat, nagy szakértelemmel 
művelt konyhakertet, magaságyásokat és számos példát a 
komposztálásra. 
Az idén rendhagyó módon került sor az eredményhirdetésre, melynek 
helyszíne ebben az évben a NATE közösségi kertje volt. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony köszöntötte a résztvevőket 
és elismerő szavakkal méltatta a hosszú évek óta szorgosan, kitartóan és 
szakszerűen művelő kerttulajdonosoknak, akik jó példát mutatnak ezzel 
másoknak is. Megköszönte a koordinátorok és a zsűritagok munkáját 
a verseny lebonyolításáért, majd átadta a díjakat. Az Önkormányzat 
minden résztvevő kerttulajdonost emléklappal és pénzutalvánnyal 
jutalmazott, melyet helyi üzletekben lehet levásárolni.

A „Legszebb konyhakertek 2020” díjazottjai
Mini kategória 1. hely Monoki Péterné
Normál kategória 1. hely Müller Imre
 2. hely Doró Antal 
 2. hely Bányainé Pajor Gabriella
Közösségi kert 1. hely NATE közösségi kert

A „Virágot Nagykovácsinak 2020” díjazottjai
Kicsi virágos kert 1. hely Doróné Tenk Éva
 2. hely Bakó család
Nagy virágos kert 1. hely Koji László
 2. hely Bányainé Pajor Gabriella
 3. hely Monoki Péterné 
Minden kerttulajdonosnak gratulálunk és további sikeres kertészkedést 
kívánunk!

Eredményhirdetés
Martinek Zsuzsa polgármesteri asszisztens
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2020. rendhagyó év, nincs ez másként a Crosskovácsi életében sem. A 
COVID járvány miatt a Crosskovácsi Bikeschool által szervezett nemzetközi 
olimpiai kvalifikációs versenyt törölnünk kellett, illetve a Crosskovácsi 
MTB Marathon Magyar Kupa és Columbia Montrail Terepfutó Verseny 
időpontjait is három hónappal el kellett halasztanunk. Így is hónapokig 
bizonytalanság lengte körül a verseny szervezését, hogy a halasztott 
időpontokban vajon lehetséges lesz-e megtartani a rendezvényeket. 
Mi szervezők alkalmazkodtunk a megváltozott körülményekhez, és 
folytattuk a szervezői munkát. Járványügyi szabályokat hoztunk és 
alkalmaztunk a versenyzők, a közönség és a szervezők biztonsága 
érdekében. A legtöbb felmerülő problémára sikerült megoldást találni, 
de voltak terveink, amiket sajnos nem tudtunk megvalósítani. Például 
elmaradt a nagyszabású ünnepség, mellyel megünnepeltük volna 
a negyedszázados évfordulónkat, mivel 1995-től kezdődően 25 éve 
eddig minden évben MTB versenyt szervezünk Nagykovácsiban. Sajnos 
elmaradt a járványhelyzet miatt az évenként több mint 300 Nagykovácsi 
Általános Iskolás részvételével zajló közösségi futóversenyünk is.  
De végül az ideálisnak nem mondható körülmények ellenére is egy 
fantasztikus versenyt sikerült lebonyolítanunk, melyről nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapunk. 
Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek akik idén, 
vagy az elmúlt 25 évben segítették munkájukkal a Crosskovácsi MTB és 
futóversenyek létrejöttét. Ebben az évben közel száz önkéntes dolgozott 
a versenyek megvalósításában, és össze sem tudjuk számolni, hogy 
1995 óta hányan segítették a 
munkánkat Nagykovácsiban. 
Közülük sokukat nem is láthatjuk 
a versenyen, hiszen a verseny 
előkészítésében vesznek részt. Ők 
azok, akik egy telefonon történő 
megkeresésre is azonnal igent 
mondanak, pedig a segítség a 
szabadidejük feláldozását jelenti.  
A Crosskovácsi csapatának 
tagjai minden évben egy egyedi 
grafikával ellátott rendezői 
pólót kapnak, amiben a verseny 
napján dolgoznak. De hogy 
mit jelent valójában ez a póló? 
Számomra azt, hogy aki ezt 
hordja, vagy bármikor hordta az 
elmúlt huszonöt év alatt, olyan 
ember, aki képes szabadidejét 
feláldozva, rengeteg önkéntes 
munkát elvégezni a közösség, 
a barátai és a falunkba látogató 
versenyzők érdekében. 
Mint főszervezőnek, engedjenek 
meg még egy gondolatot. 
Minden évben rengeteg 
problémával kell megküzdenünk 
egy ilyen esemény létrehozása 
során, ennek ellenére engem 
személy szerint két dolog motivál 
évről évre. Az egyik a siker, melyet 
a szervezőkkel, támogatóinkkal, 
segítőinkkel és persze az ők 
családtagjaikkal (hiszen ők 
teremtik meg a nyugodt hátteret 
munkánkhoz) elérünk. A másik, 
hogy ilyen csapattal dolgozhatom 
EGYÜTT, akik támogatnak 
céljaink megfogalmazásában 
és rendkívül sokat dolgoznak 
az elérése érdekében. Csak azt 
kívánhatom minden esemény 
szervezőnek, hogy ilyen motivált, 
nagy munkabírású és jól képzett 
csapata legyen!

Crosskovácsi 2020 
Mátyus Attila Crosskovácsi 
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Bringás körökben Nagykovácsi neve összefonódik a Crosskovácsi 
kerékpáros rendezvénnyel. Minden évben többszáz versenyző és 
amatőr méri össze tudását és erejét a települést övező erdőkben, 
viszi jóhírét a versenynek és persze településünknek. Az idei év kettős 
örömre adhatott okot, hiszen azon túl, hogy a pandémia okozta 
helyzet sem tudta megakadályozni a verseny megrendezését, az U19-
es korosztályban Nagykovácsi sikernek örülhetünk, településünk fiatal 
lakója Gerely Attila nyerte meg a kategóriát.  

Hogyan kezdődött a kerékpározás nálad, rögtön rátaláltatok egymásra 
vagy volt másfelé is próbálkozás? 
Többfajta sporttal is megpróbálkoztam a kosárlabdát például elég 
hosszú ideig űztem, de aztán apukám tanácsára elkezdtem biciklizni 
és hamar rájöttem, hogy ez az igazi. 11-12 éves lehettem, és ekkor itt 
Nagykovácsiban még nem volt kerékpáros egyesület, bár a Crosskovácsi 
verseny már akkor is megrendezésre került. Apukám, Gerely Gábor 
alapítója az egyesületnek, ahol aztán komolyabban elkezdtem edzeni.  
Jelenleg U19-es korosztályban versenyzel és tagja vagy az országos 
junior válogatottnak. Melyik versenyeredményedre, eredményeidre 
vagy a legbüszkébb? 
2016-ban nyertem meg az első bajnoki címemet egy cyclocross 
versenyen, ez mindenképpen meghatározó lépcsőfok volt a sport 
karrieremben. Amire pedig a legbüszkébb vagyok az Eliminator EB 2018-
ban, ahol ezüstérmes lettem.  
Idén megnyerted a Crosskovácsit a saját korosztályodban. Mennyire 
befolyásolta a felkészülésedet a Covid járvány okozta vészhelyzet és 
milyen volt a verseny belülről? 
Szerencsére a kerékpáros sportot nem nagyon érintette a járványhelyzet. 
Nem voltak korlátozások és szabadba űzött sportként végig tudtunk 

edzeni. Viszont so- 
kat kellett egyedül 
készülnöm, ami azért 
nehezítette egy ki- 
csit a felkészülést, 
hiszen hiányzott a 
versenytársak motiváló 
ereje. Az idei verseny 
nem különbözött az 
eddigiektől, persze vol- 
tak kötelező óvintéz- 
kedések és mindenki 
igyekezett odafigyelni a 
szabályokra, de például 
a rajtban, amikor fel kell 
állni és egyszere elindul 
mindenki szinte lehe- 
tetlen betartani, hogy  
ne legyünk közel 
egymáshoz. Aztán kint 
a pályán már semmit 
nem éreztünk ebből, 
hiszen ott már mindenki 
egyedül teker.  

Itthon és külföldön is sok versenyen vettél már részt. Megállja a helyét 
ezek között a versenyek között a Crosskovácsi? 
Büszkén mondhatom, hogy nem csak megállja, de még a külföldi 
versenyek között is kevés ilyen akad. A szervezés, a pálya előkészítése 
és jelölése szuper, itt soha nem fordult még elő, hogy valaki eltévedt 
volna. Jó lenne, ha több külföldi versenyző jönne és vinné hírét a 
Crosskovácsinak. Magyarországi viszonylatban pedig állíthatom, hogy 
ez a legjobb maratoni kerékpáros verseny az országban. A szervezéshez 
nagyban hozzájárul a verseny természeti adottsága, idén is volt több olyan 
versenytársam, aki megkérdezte tőlem, hogy nem tudok-e eladó házat, 
mert szívesen ideköltözne. A jó szervezéshez persze elengedhetetlen 
azoknak az önkénteseknek a munkája, akik évről-évre jönnek segíteni és 
láthatatlanul munkálkodnak azon, hogy minden rendben legyen.  
Ilyen eredmények eléréséhez mennyit kell edzeni és hogyan tudod ezt 
összeegyeztetni az iskolával? 
Ez egy nagyon  nehéz kérdés, ami sok szervezést és lemondást követel. 
Heti 12-14 órát edzem és ez csak a kerékpáros edzés, erre még rájönnek 
az erőnléti edzések. Az iskolámba nagyon megértőek és segítőkészek a 
tanárok, valamint az igazgató is maximálisan támogat, de az edzőtáborok 
miatti lemaradásomat pótolnom kell, és ez néha nagyon fárasztó főleg, 
hogy egy fizikálisan megterhelő edzőtábor után kell nekiállnom tanulni. 
Nagyon fontos a sport de nem szeretném a tanulást sem elhanyagolni, 
mert ez nem tart örökké és utána szeretném, ha lenne egy diplomám, 
amivel sporton túli életben is sikeres lehetek. A kerékpárral azért 
nagyon szerencsés vagyok, mert ebben a sportágban 22-25 éves korra 
mindenképpen kiderül, hogy hosszútávon is érdemes-e ezzel foglalkozni 
vagy  marad hobbiként és akkor sem késő még elkezdeni a tanulást. 
Utolsó kérdésként nézzünk egy kicsit a jövőbe. Mi a következő állomás, 
mire készülsz jelenleg? 
A következő nagy verseny az októberi Világbajnokság  az ausztriai 
Leogang-ban, ahová a junior csapatot is kiviszik. Szeretnék minél jobb 
eredményt elérni a világ legjobbjai között, célom, hogy ne kerüljek 
körhátrányba és végig tudjam csinálni a versenyt. Nem lesz könnyű, 
hiszen ez egy nagyon erős nemzetközi mezőny, ahol bitangul meg tudják 
rúgni a pedált.  

Az idei U19-es nyertesünk 
Ábrahám Móni
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Bagladi Ágnes
2008-ban végeztem az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola Óvodapedagógus szakán.

1995 óta foglalkozom gyermekekkel, így 
gyakorlatban ismerhettem meg a csecsemő-, 
kisgyermek-gyermekkort, és a fogyatékkal élő 
gyermekek „világát".

Ez alatt az időszak alatt született meg 6 saját 
gyermekem, akiktől szintén rengeteget 
„tanulhattam".

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek érezzék  
jól magukat az óvodában, – hasonlóan 

mint otthonukban – kapják meg tőlünk, óvónőktől a szeretetet és a 
biztonságot.

Arra törekszem, hogy minden gyermek életkorának megfelelő, 
differenciált fejlesztést kapjon és az óvodáskor végére elérje az 
iskolakezdéshez szükséges érettséget.

Hitem szerint a kisgyermekkor-óvodáskor az az alap, ami meghatározó 
egész életünk szempontjából, ezért kiemelkedően fontos, hogy sok-sok 
jó tapasztalat, élmény érje gyermekeinket!

Új óvodapedagógusok bemutatkozása
Horváthné Tóth Anna – nyugdíjas óvodapedagógus 
Ki gépen száll föléje annak térkép e táj. 
Nekem az életem, hiszen több mint 40 éve a 
családommal itt élem az életem. 

A Dózsa György utcai oviban dolgoztam, 
innen mentem nyugdíjba. Ide jöttem vissza, 
amikor hívtak, hogy szükség van rám.

Hiányoztak a gyerekek, a kollégák és az 
elfoglaltság. A sok év tapasztalata és a 
gyerekek szeretete visszahozott. Szívesen 
jöttem. Szeretettel fogadtak. Jó itt lenni!

Szeretném ha az óvodások is így éreznének ebben a közösségben!

Koczka Lajos Péterné – Zsuzsi néni
Pályámat a XV. kerületben 
kezdtem, ahol 35 évet töltöttem 
el. Ezek után az élet úgy hozta, 
hogy munkahelyet váltottam. Új 
munkahelyem a VII. kerületbe 
szólított, ahol három nehéz, de 
szeretettel teli év következett. Ott 
bizonyosodott be, hogy az évek 
alatt megszerzett tapasztalat, a 

szereteten alapuló nevelés, a kreativitásom, a kollégákhoz való pozitív 
viszonyom min-mind megállja a helyét az óvoda életében. A szülők 
visszajelzése, a gyerekek ragaszkodása a legmagasabb elismerés volt 
számomra.

A 2019-es tanévet az Orbánhegyi óvodában kezdtem, egy gyesen lévő 
kolléga helyettesítőjeként. Időközben a kolléga visszatért a pályára, így 
munkám sajnos befejeződött.

Ezek után érkeztem Nagykovácsiba, a Dózsa György utcai tagóvodába. Itt 
folytathatom szeretett hivatásom immár nyugdíjas kollégaként. Ismét azt 
érzem, hogy a „helyemen vagyok”. 

Köszönöm, hogy itt lehetek!

Patak Zsuzsanna Beáta
Egy dél-alföldi városból, Kiskunfélegyházáról 
származom.
2001-ben a bajai főiskolán szereztem 
óvodapedagógus diplomát és felsőfokú 
gyógypedagógiai szakképesítést.
Ekkor kerültem Budapestre, ahol hét évet 
értelmileg akadályozott tanulók iskolai 
nevelését, oktatását, fejlesztését végeztem.  
Itt szerzett tapasztalataimat óvodapedagó- 
gusi munkám során is hasznosítani tudom. 
Gyermekprogramok, szabadidős programok 
szervezését is segítettem munkahelyemen. A gyerekekkel való 
kapcsolatomban a játékosságot, következetességet tartom fontosnak. 
Mindezt szeretetteljes, derűs, közvetlen, érzelmi biztonságot nyújtó, 
családias légkör megteremtésével igyekszem megvalósítani. Törekszem 
minden gyerekből „kiszeretni" a jót. Szeretettel kihozni, kibontakoztatni 
a benne rejlő tehetséget.
Folyamatos önképzéssel igyekszem szakmailag fejlődni. 
A Nagykovácsi Kispatak Óvodában július közepe óta dolgozom, a Maci 
csoport egyik óvó nénije vagyok. Megragadott az óvoda pedagógiai 
programja „A természet útjain – természetes neveléssel", melynek 
alappillérei a természet felé fordulás, nyitottság, a hagyományok és 
jeles napok, illetve a szabad játék tisztelete, a kölcsönös elfogadás és 
az élményközpontú tapasztalatszerzés. Mindezt magaménak érzem és 
igyekszem megvalósítani munkám során. 
Szabadidőmben is szívesen vagyok a természetben. Szeretek kirándulni.  
Nagykovácsiban korábban többször jártam, már akkor megfogott a 
település szépsége, hangulata. 
Örömmel tölt el, hogy ennek a közösségének tagja lehetek. 
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Kispatak Óvoda

Különleges kalandban vettek részt a Kispatak Óvoda Levendula 
csoportjába járó gyerekek, akik a varázslatos szépségű Dunakanyarba, 
egészen pontosan a Nagymaros határában fekvő Börzsöny hegységbe 
látogattak el egy egynapos túrára.
A „levendulások” augusztus 31-én reggel 9 órakor gyülekeztek a 
nagymarosi temetőnél, innen pedig a Latorvölgybe vezetett az utuk 
tovább. A céljuk az volt, hogy a hegyet megmászva elérjenek a hegytetőn 
álló Farkas Lakhoz. Az odáig vezető út azonban minden ovist kihívások 
elé állított, ugyanis kettő kilométer hosszan kellett felfelé mászniuk, 
miközben négyszáz méter tengerszint feletti magasságot is le kellett 
küzdeniük.
A hegymászás izgalmain kívül a gyerekek számos újdonságot megtanul- 
tak a természet élővilágáról. Bekukkanthattak például egy rókakotorékba. 
A ravaszdik „lakása” általában a föld alatt hosszan elnyúló járatok 
rendszere, olyan, mint egy labirintus, amelynek több kijárata van. A 
levendulások által talált odú lakatlannak tűnt, de lehet, hogy Vukék annak 
egy másik szegletén pihenték ki az esti vadászat fáradalmait. Az előző 
napi esőktől vizes földrészeknél többféle erdei állat nyomára bukkantak. 
Látták például szarvaspaták helyét. A magyar erdők királyaiként is ismert 
büszke szarvasok pont ezekben a napokban élik az év legizgalmasabb 

idejét, a szarvasbőgést. 
Ilyenkor különösen 
fontos számukra, hogy 
a még meleg napokon 
elegendő folyadékot 
szerezzenek, vagy 
dagonyázva hűtsék 
testüket, ezért az erdők 
vizes részein gyakran 
megtalálhatóak, ahogy 
ezt a jelek is mutatták. 
Az ovisok vaddisznó 
lábnyomokra is buk- 
kantak. Szüleiktől már  
többen hallották, hogy  
a sertevadként is be- 
cézett állatok egyre 
gyakrabban fordulnak 
elő a települések 
közelében, mert az  
országban nagyszám- 
ban élnek és élelem 

reményében sokszor bemerészkednek az elhagyatott telkekre, vagy 
kukák közelébe. A kalandor csapat azt is megtanulta, hogy a vaddisznók 
nemzetsége nem egy félős népség, ezért mindig óvatosan kell viselkedni 
a velük való találkozáskor.

Ilyen és hasonló élményeket 
szerezve értek fel az ovisok a 
Farkas Lakhoz. A mászás után 
a gyerekek számára kijárt a 
megérdemelt pihenés, amely 
során megnézték a házban 
található állatokat, a kiállított 
koponyákat, karmokat, bő- 
röket, és minden egyéb 
érdekességet. Mihelyt min- 
denki kinézelődte magát,  
kreatív feladatok meg- 
oldásával folytatták a nap 
kihívásainak sorát. Először 
elkészítették saját indián 
fejdíszüket, amelyhez éket 
több mint száz madártoll 
közül választhattak. Második 
feladatként a levendulások 
bőrből készült nyakláncot 
„barkácsoltak”, amelyekre 
„farkas” fogakat aggattak, így egy lépéssel közelebb kerültek a 
farkaskölyökké váláshoz.
Rövid pihenővel egybekötött ebéd után a csapat bátorságpróbája 
következett. Hat méter magasan vagy egy fából és kötélből készült 
függőhídon, vagy a völgy felett átívelő hintán mutattatták meg 
tettrekészségüket és rettenthetetlenségüket. Végezetül a pazar kilátást 
nyújtó Dunakanyartól való búcsú után a kicsik visszaindultak és immár 
hivatalosan is farkaskölyökként szállhattak fel a hazafelé tartó buszra.

Farkaskölykök lettek a Levendulások
Kovács Gergely – szülő

Kicsit másként!
Sok rendezvényhez hasonlóan idén az Idősek Világnapja is a 
pandémia áldozatává vált Nagykovácsiban. Az önkormányzat 
úgy gondolta, hogy biztonságosabb, ha nem kerül 
megrendezésre – a résztvevők kitettsége okán – az évek óta 
megszokott vidám, beszélgetős, vendéglátós rendezvény. 
Természetesen nem feledjük szépkorú lakóinkat, sőt ebben az 
embert próbáló időszakban folyamatosan gondolunk rájuk és 
kívánjuk nekik, hogy hasznosan, jókedvvel és reményekkel telve 
vészeljék át ezt az időszakot. 

Kedves Szépkorú Nagykovácsiak!
Ma, az Idősek Világnapján rendhagyó módon köszöntjük Önöket, 
akik itt élnek közöttünk, velünk. 
A jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy egy mosollyal, 
odafigyeléssel boldoggá tegyük azokat, akiknek hálával 
tartozunk. Köszönjük, hogy felneveltek, tanítottak minket, együtt 
örültek vagy szomorkodtak velünk, és a mindennapokban 
mutatták a helyes utat. 
Az idei évben – az Önök védelme érdekében – hagyományos 
módon nem ünnepelhettük meg ezt a napot, ezért ezzel a pár 
sorral és tiszteletünk minden jelével szeretnénk köszönteni 
mindannyiukat ezen a szép napon. 
Családjukkal, szeretteikkel együtt, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzata és egész 
községünk nevében kívá- 
nok jó egészséget, sok 
örömet és békés napokat. 
Vigyázzanak magukra, 
vigyázzunk egymásra!

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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Könyvajánló
Charles Dowding Stephanie Hafferty
Ásásmentes biokert
Ventus Commerce Kft., 2020

Egyre többen foglalkoznak Nagykovácsiban is 
a kerttel, a benne rejlő lehetőségekkel, amely a 
pihenés mellett – és nem utolsósorban – egész-
séges táplálékot is adhat nekünk mind a négy 
évszakban. Ehhez jelent óriási segítséget a szoros 
mezőnyből is kiemelkedő, díjnyertes kézikönyv. 
Gyönyörű kivitelével és rengeteg hasznos 
tanácsával segíti a kezdő és haladó kertészeket 
az örömteli és egyszerű kertművelés, növény-
termesztés, tartósítás, újrahasznosítás témában.

Christelle Dabos
A tél jegyesei – Tükörjáró trilógia
Kolibri, 2020

Ifjúsági irodalomba sorolt, de felnőtt olvasóknak is letehetetlen a fran-
cia szerző trilógiája. A jelentéktelennek tűnő főhősnőt végigkísérhetjük, 
ahogy kénytelen eligazodni egy ismeretlen szabályrendszer mentén 
működő, illúziókkal teli világban. Miközben sorra fejti meg a rejtélyeket, 
és lát be egyre jobban a titkok mögé, ez a részleteiben kidolgozott világ 
magába szippant minket is.

Túraajánló
Közös őszi túrára hívjuk Olvasóinkat az Országos Könyvtári Napok al-
kalmából a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár könyvtárosaival és 
az ottani túrakörrel. Arra gondoltunk, jelen helyzetben inkább menjünk 
a szabad levegőre!
Találkozó október 10-én szombaton 9 órakor Nagykovácsiban a Tisza 
István téren.
A Csergezán-kilátónál találkozunk velük, onnan együtt elmegyünk az 
Anna vadászházhoz. 
A táv 11 km, szintemel-
kedés 230 m. Vissza- 
érkezés Nagykovácsiba 
15 óra tájban. 
Vezetőnk Szabó Gábor 
lesz, köszönjük, hogy 
elvállalta csapatunk ka-
lauzolását!
Kicsit és nagyot szeretet-
tel várunk, nem csak a 
könyvtár tagjait!

Könyvtári hírek
Illés Gabriella – Magyar Judit

„Nagykovácsiban élő művészek a karantén idején” címmel nyílt kiállítás az 
Öregiskolában szeptember 11-én 18.00 órakor Baloghy Éva, Benedek Olga, 
Bereczki Kata, Fáskerti Zsófi, Gaszner Ildikó, Gerlóczy Gábor, Görgényi Gá-
bor, Héra Gábor, Kővári Béla, Köves Szilvia, Morovszki-Halász Ildikó és Vladár 
Csaba alkotásaiból.
A kiállítás megnyitót különböző zenei stílusok és hangulatok színesítették 
Dudinszky Nóra, Görgényi Gábor, Lorenz Dávid és Marge előadásában.

Az Öregiskola Művészbejáró sorozata, amit eddig a Tájolóban és facebook 
oldalunkon láthattak az érdeklődők, most életre kelt.
A sorozat indulásának első pillanatától minden megkeresett művész na- 
gyon lelkesen és szívesen mesélt arról, hogyan telnek napjaik a bezártság 
ideje alatt, milyen új alkotásokat hoztak létre, mivel foglalkoztak amire ed-
dig nem jutott idejük, milyen kihívások vártak rájuk. 

A MŰVÉSZBEJÁRÓ  
kiállítás megnyitójáról
Diószeghy Tünde
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A hosszú karantén után június 29-én találkozhattunk személyesen az 
Öregiskolában, boldogan köszöntöttük egymást, mindenki egészségesen 
átvészelte ezt az időszakot. Megbeszéltük, hogy július 20-án gulyáspartit tar-
tunk és megünnepeljük az elmaradt születésnapokat. A Faluházban a gye- 
rekek nyári táborozása zajlott, ezért Hajdu Klári néni kertje volt a helyszín.
Meghívásunkat elfogadta Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony és 
Furulyás Katalin intézményvezető asszony.

A szakács szerepét Oszlánszkyné Joli töltötte be. A finomabbnál-fino- 
mabb süteményeket a klubtagok készítették. Felköszöntöttük a születés-
naposokat, (egy-egy muffin tortácskát sütöttem az ünnepelteknek) és koc-
cintottuk az egészségükre.
Búcsúzóul kis sziklakerti virágot kapott mindenki ajándékba.
Kéthetenként (nyári szünet kivételével) találkozunk klubnapokon.
Újabb főzés augusztus 17-én volt a már felszabadult Faluházban a 
szabadban, terülj-terülj asztalok mellett. Köszöntöttük a születésnapjukat 
ünneplőket és pezsgőt bontottunk az egészségükre.
Az összejövetelen meglepett bennünket a helyi kábel tévé és Koszec Gyu-
lának Tomposné Marika nótákkal kedveskedett.
A vírus terjedése miatt lemondtunk a Kecskemétre tervezett kirándulásról, 
helyette szeptember 21-ére helytörténeti sétát egyeztettünk Furulyás Kata-
lin intézményvezető asszonnyal.
Furulyás Katalin (helytörténeti kutató) idegenvezetésével napsütéses 
szép időben indult a séta. Elsőként meghallgattuk a Tisza István téri első 
világháborús emlékmű építésének, rombolásának majd újjáépítésének tör-
ténetét. Megtudtuk, hogy a református imaházat, – mai Faluház – egy régi 
parasztházból alakították át annak idején a hívők. A Faluház előtti ivókutat 
az önkormányzat építtette, és a kutat díszítő címer elemei utalnak a törté-
nelmi időszakra. Felsétáltunk a Szent Anna kápolna emlékhelyhez, majd in-
nen utunk a Kolozsvár térre vezetetett. Az Ördög-árok feletti híd két oldalán 
láthatjuk a kitelepítési emlékműveket. A svábok kitelepítési emlékművének 
szimbóluma a kitört hársfa, a felvidékiek kiűzésének emlékműve pedig a 
csónakon útnak induló családoké.
Helytörténeti utazásunk első része itt véget ért, melyet természetesen 
folytatunk.

Nyugdíjas Klub
Fábos Éva 

Bemutatkozásuk során betekinthetünk a 
művészeti ágakhoz vezető útjaikba, amit 
megoszthattunk olvasóinkkal.
A Művészbejáró élőben is sok újdonságot 
tudott nyújtani az érdeklődő közönségnek.
A művészek jelenlétükkel, kötetlen beszélge-
téssel tették még személyesebbé, közvetle-
nebbé a megnyitót, meséltek alkotásaikról, 
különböző technikákról, műveik születésé-
nek körülményeiről.
A kiállítás zenei közreműködői külön erre az 
alkalomra, a kiállítás sokszínűségéhez válasz-
tották a megnyitón elhangzó darabokat.
A kiállítás a 18. Nagykovácsi Művészeti 
Napok eseményeként október 2-ig volt 
megtekinthető az Öregiskolában.

Néhány fotóval szeretnénk bemutatni a 
megnyitó hangulatát, megköszönve min-
den közreműködőnek az alkotásait és zenei 
közreműködését, a kiállítás berendezésében 
nyújtott segítségüket is.
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A kiállítás látogatóival beszélgetve és a vendégkönyv bejegyzései  
szerint is a turistaházakat bemutató idei helytörténeti kiállítás legna- 
gyobb újdonsága a Sasok házának leírása. A másik két ház létéről több- 
nyire van tudásuk az érdeklődőknek, de a Sasok „nagy-szénási” otthona 
végképp feledésbe merült, hiszen ez a ház a háború után már bizonyosan 
nem működött, míg a másik kettő (Nagy-Szénás és a Zsíros-hegy) még a  
nyolcvanas-kilencvenes évekig működött.
Minden feljegyzés ellenére a Sasok otthona a mai elnevezések szerint, a 
Zsíros-hegyen, az Erdész utca végén volt. Alapos nyomozás, feltárás volt 
szükséges, amelyben Schőnviszky László, a Magyar Turista Egyesület el-
nöke, a magyar tájfutás, turista ügy doyenje és Györgyi Zoltán főépítész, 
aki szintén tájfutó volt segítségünkre. Főépítész úr adatait Schőnviszky úr 
többszöri terep bejárás, és térképek szerinti mérés alapján erősítette meg. 
Schőnviszky László édesapja a Sasok egyik alapító tagja volt, így érthető 
az elkötelezettsége az ügyben. Az atyai hagyaték része az a kötet, amelyet 
a kiállítás idejére kölcsön kaptunk, a könyv címe: Sasok szárnyán. Ebből 
a könyvből emeltük ki a legfontosabb adatokat a Sasok történetéből. 
A Putz-majort (ahogy az eredeti forrás említi) később, a tulajdonváltást 
követően Kund-majornak hívták. Ezért is kellett több oldalról körüljárni, 
hogy valóban ugyanarról a majorról, ugyanarról az épületről van-e szó. 
Az alapos terepbejárás és a helyszíni fotók igazolták, a bokrokkal, ágakkal-
indákkal benőtt kert mélyén ugyanaz a ház-építmény rejtőzik, amelyet a 
fellelt korabeli képeslapokon láthatunk. 
A fent említett forrás, a Sasok szárnya így ír az alapításról: a Magyar Tu-
rista Egyesület taglétszámának növekedése létrehozta a tagozódását: így  
létrejött a Csütörtökiek, majd a Péntekiek, a Szögesek csoportja, így a 
Sasok Társasága is. Az Asztaltársaság 1914-ben jött létre. Kazár Győző volt 
a védnök, majd 1923-tól Plökl Nándor. A Sasok célja volt: az ifjúságot tömö-
ríteni és szakszerű, fegyelmezett turistákká nevelni, jó turistavezetőket 
nevelni, a turistairodalmat művelni és támogatni. 
A Társaság kebelében kirándulási-, barlangkutató-, fotó-, sí- és 
sziklamászó-csoport alakult. A budai hegyvidék távolabbi részei, a 
Nagyszénás és a Nagykopasz vidéke 1923 előtt alig látogatott terület 
volt. A Nagyszénás, ez az alpesi jellegű, mészkőből ülepedett hatalmas 
hegyrönk méltán megérdemelte, hogy ismertté váljon a turisták körében: 
nagyszerű kilátópont. 
„Még 1918-ban felvetődött a gondolat, hogy társaságunk menedékházat 
létesít. Megindult a gyűjtés és jelentős összeg állt rendelkezésünkre 
– papírkoronában.... Ez természetesen évek folyamán elértéktelene-
dett. Plökl Nándor elnökünk indítványára az 1923. augusztus 30-iki 
intézőbizottsági ülésen 225 000 koronát adtak össze a tagok s ezzel 
megalapoztuk a turistaotthon létrehozását. A további gyűjtés is megin-
dult, műsoros estéket rendeztünk a menedékház alap javára. Nem voltak 
pénzes embereink, mecénásaink, mindenki megérezte, hogy adott: volt 
olyan, aki félhavi fizetését áldozta fel e célra. 
A menedékház gondolatát Plökl Nándor váltotta valóra. Fiatalabb ko-
rában túrái közben eljárogatott a Putz-majorba s ott ismeretséget kötött 
a tulajdonossal. 1923-ban özv. Putz Jánosné a turisták részére házában 
lakószobáját díjmentesen felajánlotta. Az egy szobából később három, 

majd négy szoba lett és egy szép terrasz a nagydiófa árnyékában.  
Máriaremetén megvásároltuk a deszkákat és egyéb faanyagokat. Fuvarra 
nem volt pénz, tehát a turisták szombaton esténként a vállukon cipelték 
fel az emeletes ágyakhoz, asztalokhoz, padokhoz szükséges anyagokat. 
Szakember egy sem volt közöttünk, mégis elkészült a nagy munka. Oly 
erősek lettek a háromemeletes ágyak, hogy 15 év multán alig lehetett 
szétszedni őket. 
1925. július 19-én tartotta a társaság a menedékház ünnepélyes avatását 
szépszámú turistaközönség előtt. 1938-ban két különbejáratú hálószoba 
15-20 fekvőhellyel és teljes felszereléssel, egy nagy, 70 személy befoga-
dására alkalmas ebédlő áll rendelkezésre, melynek fala faburkolattal van 
bevonva. Tél idején megfelelő világítás és jó kályhák teszik kellemessé az 
ottlétet. 
Külön élményt jelent az évek óta szokásos gulyásvacsora. Holdvilágos 
nyári estéken nagy bográcsokban fő a finom gulyás. Fiatal asszonykák, 
tettrekész leányok sürgölődnek-forgolódnak a lobogó tűz körül. Markos 
legények hordják a tüzelőt, élesztgetik a tüzet. A nagy diófa alatt, a lam-
pionokkal díszített kertben étkezik a társaság. Vacsora után zeneszó, halk 
nótaszó, vagy a dalárda kardala hangzik fel. S a nyári este csillagos ege 
alatt öregek és fiatalok egyaránt örülnek az életnek, amelynek néha kel-
lemes mozzanatai is vannak...
Hasonló vonzerővel bírnak a családi körben eltöltött Szilveszter es-
ték. Télapó ilyenkor rendszerint zord időt bocsát a hegyekre s csak az 
edzettebbek merészkednek fel Nagyszénás csúcsára, hogy éjfélkor meg-
gyújtsák a jelzőtüzet, mely az új év hajnalát jelenti. 
Szüreti mulatságok, jubileumi ünnepségek teszik változatossá a mene-
dékház életét. No, de téli időben is van forgalom, ha a „rókavadászat” vagy 
a síverseny van programon. Szándékosan adtuk menedékházunknak 
a „turistaotthon” elnevezést, mert úgy érezzük, hogy ez a ház a „Sasok- 
otthona” szerepét tölti be valóban. Ha valaki nem tud távolabbi túrára 
menni, vagy a rossz időjárás kétségessé teszi a túra sikerét, úgy egyszerűen 
a Sasotthonnak irányítja a lépteit. Itt mindig akadnak ismerősök, jóbará-
tok és odahaza érzi magát mindenki. 
A Sasok barlangász tevékenységéhez a „nagyszénási” menedékház az 
Ördöglyukbarlang közelségével sokat tudott segíteni. A menedékház kö-
zelebb hozta a fővároshoz ezt a föld alatti labirintust, amelynek bejárása 
igazi kalandot jelentett. Nemzetközi Barlangkutató Kongresszus helyszíne 
is lett a Sasotthon, azonban a feltárás vezetői, az úttörők, mindvégig a 
turisták maradtak: a Sasok családjának tagjai.”
Idézzünk most Dr. Cholnoky Jenő, világhírű földrajztudós, a Magyar Tu-
rista Egylet elnöke, a „Sasok” Társasága dísztagja előszavából a Sasok Ju-
bileumi könyvéből, 1941-ből. A turistáskodás eszmei lényegének és a kor 
szellemiségének szép lenyomata az idézett előszó.
„Hajdanában elérhetetlen vágynak tartottuk olyan magasból széttekin-
teni a világ fölött, mint ahogyan a sas teheti. Ma már nem elérhetetlen 
ez a vágyakozásunk, mert mi emberek is tudunk repülni s tudunk a ma-
gasból letekinteni erre a szép sárgolyóbisra. Ámde nem elég csak nézni a 
magasból, nem elég, ha csak testi szemünk bámulja az alattunk elsurranó 
mezőket, hegyeket, völgyeket, vizeket és erdőket. Nekünk embereknek 

Hol volt a Sasok-otthona,  
a „harmadik” nagykovácsi turistaház?
G. Furulyás Katalin
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lelki szemünkkel látnunk is kell. Meg kell látnunk a szépet, a természet 
nagyszerűségét, az alattunk elterülő világ csodálatos harmóniáját! Csak a 
művelt lélek tud igazán a természetben gyönyörködni s az emberi életnek 
a legszebb fényoldala a természet alkotásaiban való, értelmes gyönyörkö-
dés. Ez feledteti velünk a létért való küzdelem nyomorúságát, az élet szo-
morú, sötét oldalait. Ezért érdemes élni!
Már pedig a természetben való gyönyörködést elsősorban a turistáskodás 
teszi lehetővé. A turista benne jár a természetben. Testi szemével nem 
felülről nézi, mint a sas, mert akkor csak felületes szemlélete lesz, hanem 
ott jár benne, lépdel föl sziklákon, bujkál erdő lombja alatt, keresztülgázol 
a csobogó patakon, tehát megfigyelheti a részleteket, az igazán bájos, fi-
nom részleteket, amelyek egyenkint olyanok, mint egy-egy virágszirom, 
összetételükben maga a színpompás virág. De a részletek fölött lelkünk 
magasra emelkedik, sasszárnyakon lebegve tör fel a magasba, hogy felül-
emelkedjék minden földi nyomorúságon, szennyen és alávalóságon s 
a legszebb gondolatok azúrjában élvezze a gondolkodni tudó, emberi 
mivoltát. (...) Az ilyen gondolatokkal járó turista az igazi boldog ember s 
az ilyen ember a leghasznosabb tagja a hazának és a társadalomnak. (...) 
Ezért nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntöm a Sasok Társaságát s ké-
rem, hogy mindig emelkedjenek föl a „sasok szárnyán”!
Az augusztus végén nyílt, Sej, haj Rozi című helytörténeti kiállítás októ- 
ber hónapban  az Öregiskolában, a  könyvtári nyitvatartás szerint láto-
gatható.

Immáron 70. alkalommal került volna megrendezésre hazánkban a 
Bányásznap, amelynek központi rendezvényének idén Oroszlány adott 
volna otthont. Sajnos a Covid járvány erősödése miatt az esemény nem 
került megrendezésre és így nem kerülhetett átadásra az a megtisztelő 
kitüntetés, melyet a településen élő bányásznyugdíjasok, közösségek 
és szervezet támogatásáért, működésük segítségért, a bányászemlékek 
és hagyományok őrzéséért és ápolásáért ítélnek oda, és amelyet idén 
Nagykovácsi polgármesterének Kiszelné Mohos Katalinnak ítéltek oda. 
Az átadó ünnepség elmaradt, ám Dr. Horn János, gyémántokleveles 
olajmérnök, okleveles gazdasági mérnök, okleveles szakközgazda, a 
Bányász Kultúráért Alapítvány elnöke, a BDSZ Bányászati-Dolgozók 
Szakszervezete elnöki főtanácsadója levelet írt Polgármester 
Asszonynak és az Önkormányzatnak, így adva át legalább virtuálisan a 
kitüntetést. Alább az említett levélből olvashatnak:   
 
Tisztelt Polgármester Asszony !
Tisztelt Képviselőtestület! 
A bányászat egyik legnagyobb ünnepe a Bányásznap. 2020. szeptember 
3-ára szóltak az Oroszlányi Művelődési Központba a 70. központi 
Bányásznapra a meghívók, igaz a korábbi 400 fő helyett csak 200 
meghívottnak, ahol minden második szék le lett takarva. Minden 
előkészület megtörtént, elkészült 200 darab erre az alkalomra készített 
bányászmaszk és 200 darab korsó, sőt megrendelték a 200 „úti csomagot”. 
Augusztus 31-én robbant a „bomba”, amikor is az egyik rendező szövetség, 
a Magyar Bányászati Szövetség kezdeményezte, hogy a pandémia miatt 
az ünnepség elmaradjon és jövőre kerüljön megrendezésre Oroszlányban. 
Szeptember 3-án az ITM-ben online közvetítéssel az ünnepség 
„megtartásra” került, ennek ismertetése a BDSZ lapjában meg fog jelenni, 
de mind polgármester asszonynak, mind a könyvtárnak is megküldtem a 
teljes anyagot. 
Itt is felolvasásra került a kitüntettek neve, és itt gratulálhattak 
Polgármester Asszonynak, aki – sajnos csak virtuálisan – átvehette 
a kitüntetést (emléklap és bányászgyűrű), melyet a településen élő 
bányásznyugdíjasok, közösségek és szervezet támogatásáért, működésük 
segítségért, a bányászemlékek és hagyományok őrzéséért és ápolásáért 
ítélnek oda. 
A díjat minden esetben a bányász szakszervezet szervezetei ítélhetik oda, 
évente 3 díj kerül átadásra, most volt az első és talán utolsó, hogy egyéni 
javaslatot tettem és örömömre azt a két kongresszus közötti döntéshozó 
Országos Tanács egyhangúlag fogadta el. 
Remélem, a következő ülésen már átadhatom és Polgármester Asszony 
kezén már látható lesz a bányászgyűrű. 

Köszöntöm Önöket és Nagykovácsi 
lakosait, kívánok a továbbiakban is 
sok sikert, eredményt, vírusmentes 
jó egészséget és mindezekhez 
az 1894-ben Selmecbányán 
elfogadott bányászköszöntéssel 
búcsúzom: 
Jó szerencsét ! 
  Dr. Horn János

A kitüntetést végül 2020. 
szeptember 24-én a Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatának 
2020. évi Közmeghallgatásán 
Dr. Horn János ünnepélyesen 
és személyesen átadta Kiszelné 
Mohos Katalin polgármester 
asszonynak. 
Polgármester asszony az Emléklap 
és a bányászgyűrű átvétele után 
megköszönte az elismerést, és  
köszönetet mondott a Képviselő-
testület együttműködéséért és 
G. Furulyás Katalin helytörténeti 
munkájáért, amely lehetővé tette a 
díj odaítélését. 

Gratulálunk az elismeréshez! 

70. Bányásznap 
Ábrahám Móni

Dr. Horn János  
gyémánt okleveles olajmérnök,  

okleveles gazdasági mérnök,  
a BDSZ (Bányászati Dolgozók 

Szakszervezete) elnöki főtanácsadója
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Az ősz beköszöntével sok munka vár mindannyiunkra a 
kertekben és házunk táján!
A fák, bokrok lehullott lombjait gondosan összegyűjtjük, vete- 
ményeseinkben és a virágágyásokban ásással, tápanyagozással 
felkészítjük a terepet a megfelelő, tápanyagdús tavaszi indulásra. Fontos 
feladat a füves talaj fellazítása, a mohák, gyomok kihúzgálása. A tavaszi 
szép, dús gyep eléréséért, a terület trágyázása ilyenkor elengedhetetlen. 
A nyárra a kertbe, vagy egyéb terekre, balkonra költöztetett dézsás, ládás 
virágokat be kell vinnünk melegebb helyekre és egynyári növényeink 
elvirágzása után jól ki kell takarítanunk virágládáinkat, hogy tavasszal 
elővéve azokat, újra beültethessük színes virágokkal. 
Ezeket a munkákat a NATÜ dolgozói is elvégzik a parkokban, 
zöldterületeken és az üzemeltetett sportlétesítmények, játszóterek 
környezetében. Megindul az önkormányzati játszóterek szokásos 
őszi nagy karbantartása is (játszótéri eszközök festése, korhadt részek 
cseréje, javítása stb.), hogy a téli, fagyos időjárástól megvédhessük a 
játszóeszközök állagát. 
Az idénymunkák mellett rendszeresen takarítják dolgozóink a 
buszmegállókat, hetente 3-4 alkalommal összegyűjtik és szállításra 
előkészítik a kihelyezett hulladéktartókba vitt lakossági szemetet. Az 
őszi esőzések kapcsán a sárfelhordásoktól, kavicsoktól, megtisztítják 
a balesetveszélyes települési utakat, gallyazzák a közutakra benyúló, 
közlekedést zavaró fákat, bokrokat, ritkítják, nyírják a sövényeket. 
Kollégáink pótolják és cserélik a megrongálódott közlekedési táblákat 
és kérésre segítik az önkormányzat intézményeit szállítási és egyéb 
munkával. 
Sok gondot jelent a közterületekre engedély nélkül 
kihelyezett hulladék elszállítása!
2020 évben nyáron és szeptember, október hónapokban a NATÜ 
munkatársai közel 25 m3 illegálisan közterületre helyezett zöld- és egyéb 
hulladéktól mentesítették községünk közterületeit. Az év folyamán 
ezekkel együtt már közel 40 m3 illegálisan lerakott hulladék begyűjtéséről 
és elszállításáról gondoskodtunk.

Az őszi esőzések során mind- 
annyiunknak kiemelt feladata 
az ingatlanjaink környezetében 
található vízelvezető árkok 
takarítása, tisztítása!
A falevelek és gallyak vízelvezető 
árkokból történő eltávolítása nagy 
mértékben csökkenti a dugulásokat, 
ezért ennek kiemelt fontosságára hívjuk 
fel az ingatlantulajdonosok figyelmét! 
A NATÜ dolgozói folyamatosan elvégzik 
a kézi és gépi hordalékmentesítést 
az árkokból és ülepítőkből. Tisztításra 

kerültek az alábbi árokszakaszok: a Kossuth Lajos utcai és a Kolozsvár 
utcai Ördögárok, (kitelepítési emlékművek környéke és az Erdő utca 
közötti szakasz, a Kolozsvár köz, és a Faluház mögötti szakasz a Rákóczi 
úti híd mellett), a Nagyszénás úti 
sportlétesítmények, továbbá a Kazal 
utcai „Nagyrét” melletti árok teljes 
szakasza, a Sebestyén kápolna és 
a Kastély előtti ülepítő, továbbá az 
esőzések során rendszeresen elduguló 
egyéb árokszakaszok. 
Szeptember hónapig az év folyamán 
65 m3 hordalék és iszap került kotrásra 
és elszállításra helyi vállalkozó 
igénybevételével.

Ismét beköszöntött az ősz!
Kántor Ágnes NATÜ 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
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Csáki tarhonyás töltött dagadó
Az e havi receptet szerintem sehol nem találjátok meg, mert ez a saját 
továbbfejlesztett változata egy egészen más ételnek, amit talán még 
senki nem készített, de én már igen, és nagyon, de nagyon különleges 
és finom. 
Hozzávalók:

Egy egész felszúrt dagadó alaposan sózva, borsozva
10 dkg füstölt kolozsvári szalonna felkockázva
3 db paprika
2 db közepes paradicsom
1 db nagyobb vöröshagyma
2 db tojás
1 bögre tarhonya majdnem készre főzve
2-3 kanál sertészsír,vagy olaj
só, bors

Elkészítés: 
A szalonnát  zsiradékon lepirítjuk, majd ezen készítünk egy lecsót a 
paprikából és a paradicsomból, amit összekeverünk a félig főtt tarhonyával 
és a két tojással, majd betöltjük a kívülről sóval, borssal befűszerezett 
dagadóba. Hústűvel összetűzzük, és így tesszük be egy kizsírozott római 
tálba vagy egy nagyobb tepsibe. 
Lefedve, kevés vizet aláöntve, 160 fokosra előmelegített sütőben kb. 60-
70 percig sütjük, majd a fedőt levéve 10-15 percig még rápirítunk.
Kis visszahűlés után ragyogóan szeletelhető, köret nélkül fogyasztható, 
hiszen ott a tarhonya.
Esetleg egy kevés tejfölös paprikás mártással tálalható.

Gasztro sarok
Bihari Ferenc

Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete 4. éve van jelen a település 
véradásának lebonyolításában. Éves szinten 5 véradást szervezünk, 
amelyekre nagyon büszkék vagyunk, hiszen minden alkalommal nagyon 
magas számban jönnek el nagykovácsi véradóink.  

A szervezet 2016-ban alakult 25 fős taglétszámmal. Tavaly már ifjúsági 
tagok is csatlakoztak az Alapszervezethez! Munkának a Pest Megyei 
Vöröskereszt segíti, általuk tudjuk megszervezni a véradásainkat.    
Szervezetünk fő tevékenysége a véradások megszervezése és 
lebonyolításának segítsége, ezen kívül rendszeresen szervezünk 
elsősegélytanfolyamokat. Véradóink tiszteletére minden év végén, 
egy úgynevezett „Véradóünnepséget” szervezünk, így köszönve meg 
az éves véradásukat, valamint a jubileumi véradóink kitüntetése és 
megjutalmazása is ezen a szép ünnepségen történik. Az elmúlt évek során 
rendeztünk csecsemőgondozási versenyt, ahol a területi védőnőkkel 
közösen készítettük fel az ifjúsági tagokat.  
Állandó véradóink nemcsak Nagykovácsiból érkeznek, de 
Remeteszőlősről, Ady ligetről és Hidegkútról is számos önkéntesünk jön 
el, hogy véradásával segítsen embertársain. 

Adj vért és ments meg három életet! 
Tinkó Szilvia Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezetének elnöke 

Véradás fontossága: A vér nélkülözhetetlen a rászoruló 
betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány 
mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, 
mesterségesen nem előállítható, csak véradással 
pótolható.  
Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt 
állítunk elő: vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-
koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. 
Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is 
megkaphatja. Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és 
ments meg három életet! 
Büszkén mondhatjuk el, hogy véradásaink sikeresek, 
magas létszámúak! 
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet köszöni a 
Lakosság véradását! 
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HÁZI GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE:
Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14.

I. körzet: dr. Kordé Izabella: 06-30-338-0265
E-mail: drkordei@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Fábosné Kovács Katalin tel: 06-30-476-4817
 Hétfő: 14.00–17.00   
 Kedd: 8.00–11.00 
 Szerda: 14.00–17.00       
 Csütörtök: 10.00–13.00 
 Péntek:  páratlan hónapban 8.00–11.00
                              páros hónapban    12.00–15.00
Egészséges tanácsadás: 
Hétfő: 12.00–14.00; Csütörtök: 9.00–10.00
Kizárólag előjegyzésre: 06-30-575-9469
II. körzet: Dr. Jakab Erika 06-30-364-5936
E-mail: jakabmedinfo@gmail.com
Rendelő: 06-26-389-522  (rendelési időben)
Asszisztens, időpont kérése: 
   Dajka Edina tel: 06-30-638-8763
 Hétfő: 8.00–11.00     
 Kedd: 14.00–17.00
 Szerda: 8.00–11.00    
 Csütörtök: 14.00–17.00
 Péntek: páros hónapban     8.00–11.00
                       páratlan hónapban   12.00–15.00 
Egészséges tanácsadás:
 Kedd: 11.30–14.00

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 RENDELŐBE SZIGORÚAN CSAK ELŐZETESEN  
EGYEZTETETT IDŐPONTRA LEHET JÖNNI. 

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

telefonos hívásra!
2020. október 1-én (csütörtökön) Dr. Koltay Angéla 

továbbképzés miatt nem rendel.
Helyettesítés: az aznap rendelőorvosok  

a saját rendelési idejükben és saját rendelőjükben 
fogadják a távollévő orvos betegeit.

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
október 2.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
október 9.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla    
október 16.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin
október 23. Munkaszüneti nap
október 30.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Koltay Angéla
november 6.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián

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

Újszülöttek
Augusztus

Natasa, Lili, Ábel Sebestyén,  
Alfonz Liam, Frigyes

Szeptember
Sára, Márk, Lizi, Mór, Max Alexander

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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Azért szeretek itt élni, mert gyönyörű a környezet, és az itt lakók legtöbbje 
odafigyel szűkebb környezetére. Sokan ismerjük egymást, a hentesnél 
mindenkit a nevén szólít az eladó, az étteremben tudják, hogy mi a kedvenc 
ételed. Ha megszólal a házon a riasztó legalább 3 szomszéd hív, hogy mi 
a gond. Ha elfogy a tojás vagy a tej, bármikor átcsöngethetsz a melletted 
lakóhoz, és biztosan kisegít. Amikor valaki feltesz egy kérést, esetleg 
keresést a közösségi hálóra, rögtön többen ajánlják fel a segítségüket. 
Vannak emberek, akiket minden nap látunk az étteremben, cukrászdában, 
boltban, de nem tudjuk a nevüket. Szeretnék ezzel a sorozattal változtatni 
ezen. Ismerjük meg azokat, akik velünk élnek, értünk dolgoznak. Elsőként 
a településünk közepén elhelyezkedő Nagyszénás Menedékház éttermet 
választottam.
A Nagy-szénás Menedékház Étterem
Szerintem kevés olyan helyi lakos van, aki még nem járt itt. Nyári estéken jó 
látni, hogy a teraszon minden asztal tele van, ahogy a munkából hazatérve 
leugranak egy vacsorára, beszélgetésre Nagykovácsi lakosai. Az autóval 
elhaladó ismerősöknek az ajtóból integetnek a pincérek.
Az étterem – az egykori turistaházról kapta a nevét. A falakon érdemes 
megnézni a régi képeket, amelyek településünk – különösen a turistaház 
múltját – elevenítik fel. Az ajtóban elhelyezett régi síléc a múltbéli komoly 

síegyesületnek állít emléket.
Az étterem üzemeltetője Grubits György, 
– a mi Gyurcink. Nemcsak az étteremben, 
hanem a település minden rendezvényén 
találkozhatunk vele és csapatával. Ők 
gondoskodnak arról, hogy ne legyünk 
éhesek vagy szomjasak egy-egy Búcsú, 
Crosskovácsi, vagy Varázskastély fesztivál 
alkalmával.
Gyuri gyermekkora óta él Nagykovácsiban, 
ezért nagyon sok embert ismer, sokakkal 

ápol szoros 
barátságot. Az 
é t t e r e m b e n 
sokszor ül oda az 
asztalokhoz, hogy 
m e g b e s z é l j é k 
a helyi híreket, 
e s e m é n y e k e t . 
Olyan, mint egy békebeli kocsmáros. 2011-ben vette át az akkor még 
Bayer Étteremnek nevezett vendéglátóhely üzemeltetését, amit 2013-ban 
átkeresztelték Nagyszénás Menedékház Étteremmé. Ma már mindenki 
Nagyszénásnak hívja a településen. 
A Nagyszénás Menedékház három oszlopos tagja – Viktor, Lali, és András. 
Ők azok, akik már régóta szolgálják fel a finomabbnál-finomabb ételeket 
és italokat a betérő vendégeknek. A pultban sokszor látjuk Gyuri lányait 
– Fannit és Rebit, akik tanulmányaik mellett segítik édesapjuk munkáját. 
Nem szabad elfelejtkeznünk Kuti László mesterszakácsról sem, aki a 
konyhában alkotja számunkra a fenséges fogásokat.
Gyuri állandóan tele van tervekkel. Most éppen egy „háztól-házig 
Nagyszénás” szolgáltatáson gondolkozik, aminek segítségével a kedves 
vendégeket a futárok szállítanák az étterembe és haza, így védve 
biztonságukat és jogosítványukat. 
Ahogy azt sokan látják, az étterem mögött bontási munkálatok kezdődtek. 
Ha minden a terv szerint halad, akkor hamarosan egy hangulatos grillterasz 
várja majd a vendégeket, ahol finom barbecue ételek és grill halak közül 
válogathatunk. 
A Nagyszénás Menedékház egy igazi kockás abroszos étterem, 
hatalmas adagokkal, finom ételekkel, és állandó jó hangulattal. Ha 
legközelebb betérnek a Nagyszénásba, már ismerősként köszönhet- 
nek az ott dolgozóknak. 
Tartsanak velem jövő hónapban is, amikor újabb ismeretlen isme- 
rőst mutatok be Önöknek a Tájoló hasábjain keresztül.

Ismeretlen ismerősök Nagykovácsiban
Szemesy Barbara alpolgármester



Több évtizedes hagyomány iskolánkban, hogy szeptember végén 
kivonul az iskola apraja-nagyja, hogy egy kirándulással köszöntse 
az őszt. Hagyományosan ez az időpont szeptember 29-hez, Szent 
Mihály napjához, közel eső péntek szokott lenni. 
Ez idén sem volt másként! A vírushelyzet miatt most csak a közeli 
erdőkbe mehettünk, de ez visszaadta a kirándulásnak az igazi ízét, 
varázsát! Megcsodálhattuk az őszbe forduló erdő-mező szépségeit: 
az épphogy sárgulni és hullani kezdő leveleket, a már pirosodó 
galagonya- és csipkebokrokat, a lepottyanó makkokat. 
Csodálatos helyen élünk, hiszen bármelyik irányba indultak is el az 
osztályok természeti szépségekben gyönyörködhettek! Ez így is volt! 
Az apróságok közelebbi célpontokat választottak, mint a kastélykert, 
vagy a Sebestyén-domb, a legnagyobbak Pilisszentivánig meg 
sem álltak! De voltak akik az Ördög-árok forrását, a Nagy-Szénást, 
Anna-lakot, Ilona-lakot, Remeteszőlőst, a Kutya-hegyet, a Zsíros-
hegyet vagy a Csergezán kilátót keresték fel. Bármerre is mentek, 
az osztályok újabb közös élményekkel gazdagodtak! Emlékezetem 
szerint ezen a napon az időjárás is mindig a gyerekek kedvét szokta 
keresni. Nem volt ez másként most sem! A délben érkező zápor csak 
a gyorsabb hazatérésre ösztönözte a kirándulókat!

Őszköszöntő kirándulás
Hanula Krisztina osztályfőnöki munkaközösség-vezető


