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Jaj, hol a maszkom? Túl közel mentem az előttem állóhoz a 
sorban! Két hónapja nem találkoztam az anyukámmal! Mikor 
fertőtlenítettem a kezemet utoljára? Nem mostam kezet, 
mielőtt megsimogattam egy családtagomat! Naponta több-
ször futnak át agyunkon ilyen és ehhez hasonló gondolatok. 
Ha egy évvel ezelőtt mesélte volna ezt valaki, azt mondjuk, 
biztos valami kényszeres betegsége van. Egy éve a várakozás 
öröme járt többnyire az eszünkben, meglepetéseken törtük 
a fejünket és ajándékötleteken. Most itt állunk az adventi 
időszak közepén és nincs kedvünk vásárolni menni, nem 
tudunk közösségi programokat szervezni, és azt se tudjuk, a 
családi asztalt hányan fogjuk körbeülni?

Amikor ezeket a sorokat írom, már van halálos áldozata Nagykovácsiban is a koronavírus 
járványnak. Valóban elért bennünket is, bekúszott a hétköznapjainkba a jogos félelem, el- 
érte szeretteinket is a betegség, kezdjük igazán komolyan venni, hogy nagy a baj. Amíg csak 
mások meséltek a betegségről, amíg nem ismertünk senkit, aki lélegeztető gépen van, amíg 
hittük is meg nem is, hogy a vírus az oka egy-egy halálesetnek, addig hittük azt is, hogy min-
ket és a hozzátartozóinkat nem érheti baj. Aztán a második hullámban odáig jutottunk, hogy 
szinte nincs olyan család, akinek az ismeretségi körében ne jelent volna meg a betegség, és 
egyre közelebbről jönnek a súlyos tünetekkel küzdőkről a hírek és bizony, halálesetek is egyre  
többször köthetők az oly annyira utált vírushoz. Kezdjük elhinni, hogy már nem az a kérdés, hogy 
elkapjuk-e ezt a betegséget, hanem az, hogy mikor?
Mit is tehetünk, hogy ne fokozódjon a baj, és mit tehetünk annak érdekében, hogy jövőre is minden 
szerettünk helyet tudjon foglalni a család ünnepi asztalánál? Tudom, unalomig ismételt, de akkor 
is leírom: maszkviselés, távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés, kijárási korlátozás betartása, vásár-
lási idősáv figyelembevétele, a betegség tüneteivel pedig szigorú karantén! Ezek azok, amiket az 
egyén szintjén tehetünk. Emellett az önkormányzat is megtesz mindent, hogy segítsen a nagyko-
vácsiaknak a védekezésben: védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek, intézményi dolgozók tesztelése, 
közterületek fertőtlenítése, közösségi programok elhagyása és tájékoztatás. 
Fontos lépés volt, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóit már az állami tesztelések meg-
kezdése előtt teszteltettük, így tudtunk több pozitív esetet is kiszűrni mind az óvodában, mind a 
polgármesteri hivatalban. Ezzel sikerült időben megakadályoznunk, hogy veszélyes gócpontok 
alakuljanak ki Nagykovácsiban. Igen, ezzel és a nagykovácsiak többnyire szabálykövető magatar-
tásával jelenleg még működhetnek intézményeink, még kezelhető mértékű a betegeink száma. És 
fontos, hogy ez továbbra is így maradjon, hogy a kórházak ne érjék el kapacitásaik végét, hogy az 
egészségügyi dolgozók győzzék a betegek ellátását. 
Ne foglalkozzunk a vírustagadókkal, tőlük is ugyanúgy várjuk el a szabályok betartását és enged-
jük el a fülünk mellett sértő megjegyzéseiket és cinikus gúnyolódásaikat. Védjük meg őket saját 
maguktól is, ne fordulhasson elő, hogy az ő felelőtlenségük miatt bárki egészsége vagy élete ve- 
szélybe kerül. Fogjunk össze, figyelmeztessük a felelőtleneket, becsüljük meg a szabálykövetőket, 
csak együtt sikerülhet megküzdenünk a járvánnyal! 
Hajlamosak vagyunk szem elől téveszteni a dolgok lényegét, így van ez a karácsonnyal, az adventtel 
is. A sok rossz mellett idén végre szóljon arról az advent, amiről valójában kellene. A közösségi ünne-
pek helyett a belülre fordulásról, a számvetésről, az ajándékvásárlás helyett az egymásra figyelésről. 
Szánjunk időt az elmélkedésre, a bűnbánatra, lelki megnyugvást tud hozni. A bolti tolongás he-
lyett, idén tényleg legyen saját készítésű az ajándék: sütemény, aszalt gyümölcs, gyertya, asztali 
dísz, gyerekrajz, egy vers, mindegy is talán, de amikor elkészül, akkor fog először jó érzést okozni, 
másodszor pedig, az átadáskor. 
Idén legyen idő egymásra, legyen idő a családra, közös esti mesére, mézeskalács sütésre, legyen idő 
nevetni, legyen idő szeretni! Jó egészséget és békés, boldog karácsonyt mindenkinek!

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

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

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

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

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

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

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

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

Pénzügyi és Adóügyi Osztály 06-26-389-327
penzugy@nagykovacsi.hu • ado@nagykovacsi.hu
Osztályvezető: Perlaki Zoltán perlaki.zoltan@nagykovacsi.hu 124 mellék
Baráthné Nagy Judit barath.judit@nagykovacsi.hu  109 mellék
Pappné Molnár Afrodité molnar.afrodite@nagykovacsi.hu  102 mellék
Virágh Zsuzsanna viragh.zsuzsanna@nagykovacsi.hu  133 mellék
Balázsi Krisztián balazsi.krisztian@nagykovacsi.hu  123 mellék
Csáki Ágnes csaki.agnes@nagykovacsi.hu  115 mellék
Dervalics Lászlóné dervalics.laszlone@nagykovacsi.hu  108 mellék 

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

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

Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály 06-26-389-127
muszak@nagykovacsi.hu 
Osztályvezető: 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

Önkormányzati hírek

Tisztelt Ügyfeleink!
A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 19/2020. (X. 16.) 

önkormányzati rendelet alapján
a Polgármesteri Hivatal december 28-31-ig zárva tart.

A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt telefonos ügyeletet tart.

Rendkívüli ügyintézés haláleset anyakönyvezése esetén van.
Ügyeleti telefonszám: 06-30-479-5270

Minden kedves nagykovácsi lakosnak 
áldott békés ünnepeket  

és boldog új évet kívánunk.

 Kiszelné Mohos Katalin Papp István 
 polgármester jegyző
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazá-
sa szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Ennek alapján Kiszelné Mohos Katalin polgármester novemberben 
több döntést hozott a képviselőkkel történt előzetes írásbeli egyeztetés 
és tájékoztatás után. A nem határidős kérdéseket a Képviselő-testület a 
veszélyhelyzet megszűnését követően fogja tárgyalni.
Polgármester asszony támogatási kérelmet nyújtott be „Települési 
önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának 
támogatására” kiírt pályázatra 7.171.099 forint összegben.
A belterületi utak hó- és síkosságmentesítése tárgyában kiírt közbeszer-
zési eljárás eredményesen zárult. A Jäger Kft. egyedüli ajánlattévőként a 
következő 3 évben ellátja ezt a közszolgáltatást.
Sorra került a folyó évi költségvetési rendelet munkatervben szereplő 
módosítása, ami tartalékból történő, valamint költségvetési főösszeget 
nem érintő átcsoportosításokat és a 2019-es pénzmaradványok beemelé-
sét tartalmazza.
Írásos tájékoztató készült a 2020. évi költségvetés háromnegyed évi 
végrehajtásáról.
Megtörtént a helyi adó rendelet felülvizsgálata, és kis mértékű módosí-
tásra került sor. Ennek részleteiről külön írás készült.
Módosult az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló rendelet. A végrehajtás során szerzett tapasztala-
tokat építettük be a szabályozásba, a lényege nem változott.

A veszélyhelyzet fennállása alatt a Száva utcai rendelőben a fül-orr-gé-
gészeti szakrendelésekért a bérleti díj felét kell fizetni.
Elkészült a Kispatak Óvoda beszámolója a 2019/20. nevelési évről, és a 
munkaterve a következő nevelési évre vonatkozóan.
Újabb 10 évre köt bérleti szerződést az Önkormányzat a Magyar Telekom 
Nyrt.-vel a mobiltelefon bázisállomás üzemeltetéséhez szükséges adó-
torony területének használatára.
A műfüves sportpálya használatáért a Nagykovácsi Utánpótlás Sport 
Egyesület – kérelmére – a használati díj 50%-át fizeti a koronavírus-
járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt.
Az Önkormányzat 2021-ben 4 felsőfokú tanulmányokat folytató nagyko-
vácsi fiatalt részesít Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban, összesen 
havi 35.000 forint összegben.
Az Önkormányzat fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására ingyenes fe-
ladat-ellátási szerződést köt a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi 
Karának Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetével. Az éjszakai és hét-
végi ügyelet helyszíne: 1088 Budapest VIII. Szentkirályi u. 40.
Támogatja az Önkormányzat Rohály Ferenc törzszászlós körzeti megbí-
zotti kinevezését, Nagykovácsi székhellyel.
Telekhatár-rendezés történik az adótoronnyal érintett önkormányzati 
tulajdonú két szomszédos telek esetében.
Az előterjesztéseket és a Képviselő-testület nevében hozott polgármes-
teri döntéseket a nagykovacsi.hu honlapon közzétettük.

Papp István
jegyző

Tájékoztató önkormányzati döntésekről

Adóügyek
Tisztelt Adófizetők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy november hónapban megkezdődtek a behaj-
tási eljárások, azon adózóknál, akiknek adótartozása van, és nem jelezte 
felénk, hogy a befizetést nem tudja teljesíteni. 
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, anyakönyvi ügyintézés.
Csáki Ágnes: iparűzési adó, behajtások.
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Tegzes Endre már az első szabadon választott Nagykovácsi Képviselő-
testület tagja is volt. A harmadik ciklusát töltő „városatyát” kérdezzük 
a helyi lehetőségek és döntések hátteréről, hiszen ezeket talán senki 
sem ismeri jobban, mint Ő. 

Immár harmadszor választották meg képviselőnek. 2019-ben milyen 
személyes motivációk ösztönözték arra, hogy ismét elvállalja ezt a 
pozíciót? 
Kezdjük azzal, hogy szívesen beszélgetek az emberekkel és erre mindig 
szakítok időt, mert nekem fontosak az itt élők. Az írás, a nyomtatott szó 
azonban komoly dolog, mert azt sokféleképpen lehet magyarázni és azt 
sokan sokféleképpen is akarják értelmezni. 
1984-ben kezdtünk el építkezni, és 1988- ban költöztünk ki Nagykovácsiba, 
négy fiatal család egy óbudai közösségből, aminek már akkor aktív tagja 
voltam.   
1990-ben választottak meg elsőként képviselőnek, Dr. Schmidt Imre és 
Zupán Tibor polgármestersége alatt és én akkor még egy teljesen új arc 
voltam a faluban. Szabadon választhattunk, de abban az időszakban az 
aktívak a „kerekasztalból jöttek össze”, a pártok javasolták és állították 
össze közösen a jelöltek listáját. Tanultuk a demokráciát. 
Visszatérve a jelenre, én egy tenni akaró és a közösségért dolgozó ember 
vagyok, ezt még Óbudáról hoztam. Az előző ciklusokban túl sok volt a 
feszültség, az egyéni érdek, ami kicsúcsosodott. Közösségünk tovább 
épült, és a 2019- es választáson a Szépkovácsi Egyesület mellett döntött a 
lakosság számottevő része.
Mit gondol erről a tisztségről, milyen embereknek szabad ezt el- 
vállalnia? 
A hétköznapokban mindenki teszi a dolgát, de csak annak szabad ezt 
elvállalnia, akinek még van energiája ezen felül a közösségért is dolgozni.  
Önnek milyen személyes erősségei vannak? 
Én eredetileg építőmérnök vagyok, amikor egy hidat, egy házat, egy 
kerítést vagy egy padot készítünk, akkor ahhoz személyesen oda kell állni. 
Kitartó vagyok, de emellett hajlandó vagyok kompromisszumot kötni, 
nem ragaszkodom erőnek erejével a saját véleményemhez, legalábbis 
így látnak a barátaim. Ez jellemző a képviselői munkámra is. Szeretek 
csapatban dolgozni. 
Van-e példaképe a múltban vagy a jelenben? 
Fiatal koromban a politika rányomta a bélyegét az életünkre, ebből 
a bezártságból egy családi barát nyitotta fel a szemem és a lelkem a 
közösségekre, a csapatban való együttműködés fontosságára. Példa 
továbbá, amit otthonról hoztam, a családból az édesapám precizitása és 
önzetlensége, másik oldalról édesanyám takarékoskodása és munkabírása 
volt a minta. 
Melyik a 3 legfontosabb célja, mint képviselő? 
Sok munka vár még ránk, és ehhez hiányzik még az adóbevételek teljessé- 
ge, amit a jelenlegi helyzet még nehezebbé tesz. A fő utca a legfontosabb 
és annak a rendbetétele – vízelvezető árok, parkolóhely, valamint a 
kerékpárút és a gyerekek miatt a járda, a biztonságos átkelőhelyek. 
Folyamatosan járva az országot, látom a polgármesteri hivatalok 
korszerű épületeit, ami szembesít a legnagyobb fájdalmunkkal – a saját 
polgármesteri hivatal épületének jelenlegi, már-már elfogadhatatlan 
állapotával. Megjegyzem, az alapvető munkavédelemnek sem felel meg, 
hogy pl. 3x3 m-es vályogfalú szobákban dolgoznak 4-en, de erre sincs 
pénz és a jövőben nem is látok erre közeli megoldást. Nagyon sokan nem 

tudják, hogy mennyire szerteágazó az a terület, amire a lakosság tőlünk 
vár megoldásokat, de anyagi helyzetünk miatt a prioritás mindig más 
sorrendre kényszerít. 
A fejlesztésekhez anyagi erőforrásra van szükség, miből tudja ezt a 
település előteremteni? 
Pályázatok és pályázatok. Mivel nem engedünk be olyan vállalkozásokat 
a községünkbe, amely nem környezetbarát, ezért egyéb bevételünk 
nincs a helyi adókon kívül. Az iparűzési adót kellene növelni, azokra 
hatást gyakorolni, akik Budapesten üzemeltetik a cégeiket, mert ebből 
a fővárosnak van bevétele, nem a mi közösségünknek. De bátran 
mondhatom: „ITT ÉLNI JÓ”. 
Önről mindenki tudja, hogy a zene az élete, mi ösztönözte erre?  
Óbudán éltem évtizedekig és ott csellóztam 15 évig, az óbudai 
kamarazenekarban játszottam. Ezt a közösséget váltottam fel 
Nagykovácsival, amikor három barátom arra ösztönzött, hogy itt építsünk 
közös házat. 
Nálunk az egész család zenélt, apu citerázott, édesanyám és a bátyám 
hegedültek, a nővéreim pedig zongoráztak. Nekem a cselló tetszett, 
amit az akkori orosz tanárnőmtől tanultam, Ő volt a zenetanárom is.  
A hangszerváltást a közösségi élet ösztönözte, mert a csellót nem lehetett 
elvinni a nyári táborokba, így lett hangszerem immár több, mint 40 éve 
a gitár. Zenélek a katolikus templomban egy kis csapattal, tagja vagyok 
a nagykovácsi tanárokból és zenészekből alakult Tanband zenekarnak,  
és különböző felkéréseknek is örömmel eleget teszek zenésztársaimmal 
különböző jeles napokon, pl. augusztus 20, ballagás... 

A 2020-as önkormányzatiság már nem ugyanaz, mint 1990-ben. Mi kell 
ma ahhoz, hogy egy Képviselő-testület népszerű legyen?  
Kommunikáció! Ebben iszonyú nagy ellentmondás van a településen belül, 
mert sokan reklamálnak, hogy szerintük nem megfelelő a tájékoztatásunk, 
közben nem hajlandóak olvasni vagy kérdezni. Mi kitesszük a szívünket és 
lelkünket, hogy mindenkit elérjünk a rengeteg kommunikációs csatornán 
és színtéren, hiszen nekünk azoknak az érdekeit is képviselni kell, akik 
nem ránk szavaztak. 30 éve jobban ismerték egymást, figyeltek egymásra 
az emberek, de ma már nem jönnek be személyesen a választók és nem 
tudják, hogy milyen sok egyeztetés, bizottsági ülés van egy-egy döntés 
mögött. A 90-es években nyitottabb fronton, de sok veszekedéssel zajlott 
a folyamat, ma lépésről lépésre haladunk, azonban az előző ciklusban is 
volt széthúzás, még az együtt indulók között is. 
Utolsó kérdésként: hogyan viszonyulnak a családtagok és a barátok a 
szerephez, változott a kép önről? 
Nagyon érdekes, hogy otthon nincs erről sok szó, támogatnak, de nem 
szólnak bele, hagynak dolgozni. 30 éve másfajta kép volt a képviselőkről, 
akkor egy közösséget képviseltünk, ami mára valahogy megváltozott. Ma 
a családok elfordulnak a politikától, de én nyugodt szívvel megyek ki az 
utcára, mert egy faluban élek és a céljaink a faluért valósulnak meg. Én 
magam jogkövető ember vagyok, már az is zavar, ha valaki egy megkötött 
szerződést megkérdőjelez, vagy ha nem fizeti határidőre a csekkjeit.  
Képviselőként is megmaradtam közösségi embernek, mint ahogy 
„országos” szinten is, mivel novemberben büszkén ünnepelhettem meg, 
ami 48 év alatt teljesült be – hogy 500 alkalmas – 100-szoros vér-, és 
400-szoros plazmaadó lettem.  

Ember a képviselő mögött – Tegzes Endre
Fegyveres Fiskál Gábor 
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Lassan másfél éve annak, hogy az Önkormányzat 2019. áprilisában 
komoly, de szükségszerű döntést hozott és 2019. december 31. napjával 
felmondta a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött víziközmű 
bérleti-üzemeltetési szerződést. Ez a mondat első olvasatra egy hivatalos 
közlés, jogi állásfoglalás vagy képviselő-testületi előterjesztés része is 
lehetne. Azonban nem azzal a céllal írom e sorokat, hogy jogi okfejtésbe 
kezdjek, hanem hogy tájékoztassam Nagykovácsi lakosságát mindazon 
fejleményekről, amelyek a fenti döntésből az elmúlt időszakban 
következtek. Az egészséges és tiszta ivóvíz biztosítása ugyanis közös 
ügyünk. Az Önkormányzat és a szolgáltató vállalat felelőssége és a 
nagykovácsiak jogos elvárása, hogy a létünkhöz szükséges alapvető 
elemből, a tiszta vízből soha ne szenvedjünk hiányt.
Mi vezetett ahhoz, hogy az Önkormányzat ilyen helyzetbe került?
A döntéshez vezető út hosszú és fájdalmas volt, melyet komoly viták, érvek 
és ellenérvek, valamint bírósági eljárás is szegélyezett. Az Önkormányzat 
álláspontja azonban mindvégig tiszta és világos volt: a nagykovácsiak 
biztonságos vízellátását minden körülmények között biztosítani kell, az 
ennek érdekében szükséges fejlesztéseket el kell végezni, a fejlesztéshez 
a forrásokat meg kell teremteni, az írásban vállalt kötelezettségeket a 
szolgáltatónak be kell tartania. Mivel ezeknek az egyébként törvényben 
előírt elvárásoknak a korábbi szolgáltató nem volt képes eleget tenni, az 
Önkormányzat, mint felelős tulajdonos úgy vélte: a legjobb, ha elválnak 
útjaink.
Fontos tudni, hogy a víziközmű rendszer minden eleme, a csövek, 
csatornák, szivattyúk, átemelők az Önkormányzat, azaz a nagykovácsiak 
tulajdona. Ezért különösen nagy a felelősségünk abban, hogy ezek 
működtetése és fejlesztése átlátható módon, a közösség érdekeit 
szem előtt tartva történjen meg, minden érintett szereplő a jó gazda 
gondosságával óvja és gyarapítsa közösségünk vagyonát. Éppen ezért 
indítottunk pert még jóval a szerződés felmondása előtt a korábbi 
szolgáltató ellen, melyben igazságos és számunkra kedvező közbenső 
ítélet született és várhatóan a bíróság jövőre jogerősen is kimondja: 
az Önkormányzat követelése jogos, a szerződésben rögzített közel 
félmilliárd forintos bérleti díjat a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-nek 
meg kell fizetnie részünkre.
Honnan is hiányzik pontosan ez a közel félmilliárd forint?
A kijárási korlátozások időtartama alatt több alkalommal is csőtörések, 
illetve üzemszünetek hátráltatták a nagykovácsiak életvitelét, nehezebbé 
téve a pandémiás helyzettel együtt járó bezártságot és otthoni 
munkavégzést. Kijelenthető, hogy egy gondosan karbantartott, a 
megfelelő és időben lebonyolított felújításokkal működtetett víziközmű 
rendszer biztonságos ellátást garantál minimális meghibásodás mellett. 
A bírósági per tárgyát képező közel félmilliárd forint felhasználásának 
célja pontosan a felújítások finanszírozása, közösségünk vagyonának 
megőrzése és gyarapítása, ellátásunk biztonságának garantálása lett 
volna.
A bírósági eljárás és a szolgáltatóváltás célja, hogy a közös vagyonunkat 
képező közműveket megfelelő hozzáértéssel, a jó gazda gondosságával 
eljáró szolgáltató kezelje, a felújítások és fejlesztések kellő időben 
megtörténjenek, így a nagykovácsiak életminősége hosszú távon is 
biztosítható legyen.
A fentiek olvasása után felmerülhet Önökben a kérdés: hogyan lehet az, 
hogy még mindig a korábbi szolgáltatótól kapok csekket? Mi történt az 
elmúlt közel egy évben? Jogos kérdések ezek és fontosnak tartom, hogy 
megfelelő választ adjak rá.
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy Nagykovácsi vízellátása a 
szolgáltatóváltás miatt soha egy percig sem volt és ezt követően sem 
lesz veszélyben. Nem fordulhat elő, hogy az otthonok és családjaink víz 
nélkül maradjanak, ezt a hatályos jogszabályok sem engedik meg, az 
Önkormányzat és személyesen én is ezért a célért dolgozom. A Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. jelenleg az állami hatóság által kijelölt 
szolgáltatóként látja el feladatait, ez mindaddig így is marad, amíg az 
Önkormányzat nem köt új szolgáltatóval szerződést.
Ezen új szerződés megkötése érdekében az elmúlt időszakban az 
Önkormányzat minden lehetséges eszközzel kereste és keresi a leginkább 

alkalmas szolgáltatót. A tapasztalatok alapján azonban elmondható: nincs 
könnyű helyzetben az, aki ilyen lépésre szánja el magát. A jogszabályok 
számos helyen ellentmondanak egymásnak és az állami hatóságoktól 
sem kapunk hathatós segítséget. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
állhatatos munkája és szakértelme azonban mindvégig segítségünkre volt 
abban, hogy valamennyi, a jog által biztosított lehetőséget kihasználjunk. 
Az év folyamán állandó levelezésben álltunk a korábbi szolgáltatóval és 
a területért felelős állami hatósággal, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatallal annak érdekében, hogy a szolgáltatóváltáshoz 
elengedhetetlen adatokat beszerezzük. Olyan adatokhoz kellene 
hozzáférnünk, amelyek megismerésére több jogszabály alapján is jogunk 
van, azonban akár a szolgáltatótól, akár az állami hatóságtól kérjük azok 
rendelkezésünkre bocsátását, állandó elutasítást kapunk. Lehet azonban, 
hogy falakba ütköztünk, de nem adtuk fel és nem adjuk fel ezután sem, 
mert számunkra a nagykovácsiak ellátásbiztonsága a legfontosabb.
Jogaink érvényesítése mellett tárgyalásokat folytattunk, megkerestünk 
minden, földrajzilag szóba jöhető szolgáltatót és azok tulajdonosait 
is azért, hogy a nagykovácsiak érdekeinek legmegfelelőbb megoldás 
mellett tehessük le a voksunkat. Lehetőségünk nyílt egyeztetni a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, találkoztam a tulajdonos Fővárosi 
Önkormányzat részéről Karácsony Gergely főpolgármester úrral és 
egyeztettem a területért felelős Tüttő Kata főpolgármester-helyettes 
asszonnyal is. Megkerestük továbbá az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t, 
valamint dr. Csőzik László urat, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét, a 
lehetséges együttműködés részleteinek kimunkálása érdekében. Tettük 
mindezt úgy, hogy egy Európában 100 éve nem tapasztalt méretű járvány 
tombol, mely jelentősen megnehezítette, sokszor pedig ellehetetlenítette 
azt, hogy a személyes találkozás erejével hitelesítsük az Önkormányzat 
elkötelezettségét a nagykovácsiak biztonságos vízellátásának ügyében. 
Valamennyi tárgyalópartnertől komoly ígéreteket kaptunk, azonban a 
járvány okozta helyzet minden oldalon megnehezíti és jelentősen lassítja 
a döntéshozatalt.
Legnagyobb sajnálatunkra minden erőfeszítésünk ellenére az ügy még 
nem jutott nyugvópontra. Fontos részeredményeket elértünk ugyan, de 
rajtunk kívül álló akadályok nehezítik munkánkat, melyekkel szembesülve 
az ember gyakran azt érzi, mintha az egész világ fogna össze ellenünk. 
Ezek az akadályok sokszor elhitethetik velünk, hogy a helyi közösség 
érdekeinek érvényesítése lehetetlen, de újra és újra fel kell állni és meg kell 
próbálni véghez vinni a lehetetlent. Jelenleg csupán néhány lépés választ 
el bennünket az új szolgáltatóval való szerződéskötéstől. Ezek a lépések 
azonban nem tőlünk függnek, az Önkormányzat minden lehetséges jogi 
és politikai eszközt megragadott annak érdekében, hogy érvényesítse 
közösségünk jogait. 
Így állunk most, másfél évvel a szolgáltatóváltásról szóló döntés 
meghozatala után. Sokat dolgoztunk a helyzet megoldásán és dolgozunk 
továbbra is, akkor is, ha látszólag minden körülmény ellenünk szól, akkor 
is, ha néha úgy tűnik: egyedül a nagykovácsiaknak fontos, hogy mi 
történik velük. Hiszem, hogy nem vagyunk egyedül, hiszem, hogy kellő 
elszántsággal és közös akarattal most is célba érünk, mert a nagykovácsiak 
megérdemlik, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba.

Öntsünk tiszta vizet...
Kiszelné Mohos Katalin polgármester
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 
alapján lezajlott „Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzata 
módosítása és az Amerikai Nemzetközi Iskola tervezett bővítése” című 
tervmódosítás partnerségi és államigazgatási egyeztetése. 
A módosítást elsősorban az Amerikai Nemzetközi Iskola területének 
bővítése indokolja, de a dokumentáció tartalmaz egyéb pontosításokat, 
illetve kisebb hibajavításokat is. 
A véleményezési tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, ún. egyszerűsített 
eljárás keretében, partnerségi és lakossági egyeztetése Nagykovácsi 
partnerségi rendelete szerint került lefolytatásra. A koronavírus 

miatti veszélyhelyzeti jogszabályokat figyelembe véve, az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 
lakossági egyeztetés részét képező lakossági fórum a nyilvános, személyes 
megjelenés helyett elektronikus úton történt meg.
A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett 
ingatlantulajdonosok, a település területén működő vallási közösségek, 
valamint a polgármesterhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település 
területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek, továbbá a 
módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezetek élhettek. 
A véleményezési tervdokumentáció megtalálható az alábbi linken: 
h t t p s : / / n a g y k o v a c s i . h u / h i r e k / h e s z - m o d o s i t a s - p a r t n e r s e g i -
velemenyezese-2020-november
A Partnerségi véleménynyilvánítás 2020. november 20. és december 7. 
között zajlott. 
Köszönjük az írásban közreműködők észrevételeit!

Tájékoztató HÉSz módosítás 
partnerségi véleményezéséről 
Györgyi Zoltán főépítész

A helyi adózásról szóló rendeletet évente felülvizsgálja a Képviselő-
testület. Ennek során áttekinti, hogy az egyes adónemek jól szolgálják-e 
a kitűzött célt, a közfeladatok ellátásának finanszírozhatóságát. Megfelelő 
módon működik-e az adóhatóság, ügyel-e a kintlevőségek beszedésére, 
a szociális méltányosság gyakorlása érvényesül-e.
A novemberi adatokból azt lehetett megállapítani, hogy a pandémia 
miatt az önkormányzat véglegesen elveszítette a gépjárműadót, mivel 
helyi adóból központi adó lett. Ez évente mintegy 35 millió forint 
bevételcsökkenést eredményez Nagykovácsiban. Az idei évre az volt 
jellemző, hogy a helyi iparűzési adóbevételek a szokásos ütemhez képest 
késve érkeznek, mivel a 2019. év beszámolójának a határideje május 31-e 
helyett szeptember 30-a volt. A korábbi évekhez képest kis mértékben 
nőtt a fizetési halasztást, illetve részletfizetési lehetőséget kérő adózók 
száma, ebben a kérdésben nyitott és együttműködő volt az adóhatóság.
Az iparűzési adóbevétel mértéke egyenesen arányos a gazdaság 
teljesítményével, így az esetleges visszaesés igazán a következő egy-két 
évben jelentkezik majd. Már most több vállalkozás jelezte, hogy nincsen 
árbevétele, ezért kéri az adóelőleg elengedését.
Mindezek ismeretében úgy foglalt állást a Képviselő-testület, hogy 
2021-től az adómértékek maradjanak változatlanok. Kis mértékben 
módosult a rendeletnek az a szakasza, amely az építményadóval 
kapcsolatos kedvezmények igénybevételéről szól.
Az az adóalany, aki a lakóházban, lakásban január 1-jén lakóhellyel 
rendelkezik, 65%-os adókedvezményt vehet igénybe az adóalap első  

100 m2-re után. Az új szabályok szerint két együttes feltétel megléte 
szükséges ehhez. Az adókedvezményt akkor veheti igénybe az 
adóalany, ha az adótárgy ingatlanra vonatkozóan rendelkezik 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére jogosító 
szerződéssel, és az adóév 1. napján 10.000 forintot meghaladó 
végrehajtható helyi adó tartozása nincsen.
Az első feltétellel azt szeretné elérni a Képviselő-testület, hogy minden 
család vegye igénybe a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatást, és ne 
más úton oldja meg a keletkező hulladék eltüntetését. A második eset 
azt a célt tűzte ki, hogy kedvezményt csak olyan polgár kapjon, akinek 
nincsen tízezer forintot meghaladó adótartozása január elsején. Nem 
minősül tartozásnak a fizetési halasztás és a részletfizetési kedvezmény, 
ha azt rendszeresen teljesítik.
Változik a 65 éven felüliek kedvezménye. Az átlagnyugdíj változásával 
arányosan 90 000 forintról 105 000 forintra emelkedik az egy főre jutó 
havi jövedelemhatár, ami alatt a 15 000 forint kedvezmény igénybe 
vehető. Így növekedhet azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik a 
kedvezményt igénybe tudják venni. 
Végezetül az adóhatóság vezetőjeként a település közössége 
nevében is megköszönöm minden érintett adózónak, polgárnak és 
vállalkozásnak egyaránt, hogy lehetőségükhöz mérten teljesítették 
kötelezettségüket. Eredményes új esztendőt kívánok és számítok a 
további együttműködésükre.

Változások a helyi adórendeletben
Papp István jegyző

Hagyományosan minden  
évben az Önkormányzat  
támogatja a rászoruló  
családokat és nyugdíjasokat 
télen is. Az elmúlt hetekben 
38 szociálisan rászoruló  
család és kisnyugdíjas  
részére szállított ki  
egy helyi vállalkozó  
összevágott, hasogatott, 
száraz tűzifát 1–1 köbméter 
mennyiségben családonként 
az Önkormányzat  
finanszírozásából.
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Adatvédelmi szabályok miatt a hozzátartozó vagy az erre felhatalmazott 
személy írásos nyilatkozatával lehet csak a médiákban megjelentetni 
az elhunyt személyek nevét. Erről a 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) 
rendelkezik, amelynek idevonatkozó paragrafusát alább olvashatják.

9. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése  
az érintett halálát követően

25. § (1) Az érintett halálát követő öt éven belül a 14. § b)-e) pont- 
jában, illetve – az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó 
adatkezelési műveletek esetén – az általános adatvédelmi rendelet 15-
18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat 
az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett 
nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, 
a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy 
jogosult érvényesíteni.
(2) Ha az érintett nem tett az (1) bekezdésnek megfelelő jognyilatkozatot, 
a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában 
is jogosult a 14. § c) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet 
hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános 
adatvédelmi rendelet 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés már 
az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett 
halálával megszűnt – a 14. § d) és e) pontjában, az általános adatvédelmi 
rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános 
adatvédelmi rendelet 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat 
életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt 
éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a 
közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.”

Adatvédelem  
az elhunytak esetében

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykovácsiban a hó- 
és síkosságmentesítési feladatokat továbbra is a NATÜ szervezi, 
koordinálja és ellenőrzi. 
A feladatot közbeszerzési pályázat nyerteseként a Jäger Kft. végzi 
mind az aszfaltozott, mind a murvás útfelületeken.
Kérjük a lakosságot, hogy a lakóingatlanokon belül parkoljanak 
gépjárműveikkel, hogy a hó- és síkosságmentesítési munkát ne 
akadályozzák!
Extrém hideg, jegesedés esetére, gyűjtőpontokra kihelyezve, 
környezetbarát síkosságmentesítési anyagot biztosít az 
önkormányzat a lakosoknak közterületi használatra.

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAG TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT 
GYŰJTŐPONTOK:

1.Radnóti – Semmelweis u.
2. Erdő u. – Csendes u.
3. Dózsa György u. teteje
4. Rákóczi u. - Erdőalja u.
5. Kálvária sétány – Bakony u.
6. Kálvária sétány vége (a Kerekhegyi sétány felől)
7. Zsíroshegyi út – Balta u.
8. Zsíroshegyi út – Kút u.
9. Forrás u. teteje
10. Tátika u. – Nefelejcs u.
11. Muskátli u. teteje

A lakókörnyezethez legközelebbi gyűjtőpontokról a SZÜKSÉGES 
MÉRTÉKBEN, saját eszközzel (lapát) és szállításra alkalmas hordozóban 
(vödör), INGYEN VÉTELEZHETŐ SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI ANYAG.

Kérjük, hogy a vételezést követően zárják le a tárolóedény fedelét. 
A síkosságmentesítő anyag pótlásáról, időről-időre a NATÜ 
gondoskodik.
Az önkormányzat közterületein (autóparkolók, közterek, üzemeltetett 
orvosi rendelők, sportlétesítmények környezete), valamint a 
buszmegállókban és közvetlen környezetükben – környezetbarát 
kalcium-klorid anyagot használva – a NATÜ az intézmény dolgozóival 
látja el hó- és síkosságmentesítési feladatait.

A síkosságmentesítéssel és hóeltakarításással kapcsolatos 
felvilágosítás és panaszügyintézés:

Jäger Kft.
Munkanapokon hétfőtől péntekig 06.00 – 16.00 óráig

telefon: +36 26 555 522 
e-mail: info@jager.hu

Készenléti ügyelet NAKO-SECURITY Biztonsági Szolgálat 
munkanapokon 16.00 – 06.00 óráig,  

extrém időjáráskor egész nap
Munkaszüneti- és ünnepnapokon 00.00 - 24.00 óráig

telefon: +36 20 363 81 11; +36 30 973 20 08
Nagy Péter János NATÜ, közterületi csoportvezető

Munkanapokon hétfőtől péntekig  
08.00 - 14.00 óráig 

telefon: +36 30 483 9721; +36 26 355 159
e-mail: uzemeltetes.natu@nagykovacsi.hu

Tájékoztató Nagykovácsi hó- és síkosságmentesítéséről

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



92020. december

Aktuális

Budakeszi Egészségügyi Központ
A Budakeszi Egészségügyi Központban a környék lakói 
számára is elérhető (NEAK finanszírozott) szakrendelések 
indultak, így ezek miatt nem kell Budapestre beutazni a 
nagykovácsi lakosoknak sem.
A rendelésekre előjegyzés szükséges és a várakozási idő 
csökkentésén is dolgoznak, folyamatosan növekvő ka-
pacitással várják a betegeket.

Beutaló nélkül igénybevehető rendelések:
•  Fül-orr-gégészet (Dr. Balogh László,  

   Dr. Szentpéteri Szabolcs)
•  Szemészet (Dr. Hertelendy Anna, Dr. Szabó Szilvia)
•  Sebészet (Dr. Barabás Loránd, Dr. Egyed Tamás,  

   Dr. Mester Gábor)
•  Urológia (Dr. Csúsz Gábor)
Beutalóval igénybe vehető szakrendeléseink:
•  Ortopédia (Dr. Ijjas Lőrinc, Dr. Tompai Ferenc)
•  Reumatológia (Dr. Hutás Mihály,  

   Dr. Matyasovszky Eszter)
•  Kardiológia és diabetológia (Dr. Tóth Angéla)
•  Gyógytorna és fizikoterápia
A rendelő címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Mozgásszervi részleg: 2092 
Budakeszi, Fő utca 98.
Előjegyzés: 06-20-362-7065 (sürgős 
esetben soron kívül látjuk el pácien-
seinket).
https://ek.budakeszi.hu/

A felnőtt háziorvosok rendelésére 
vonatkozó szabályok  

a járványhelyzet idején
1.  KIZÁRÓLAG foglalt időponttal lehet a rendelőt felke- 

resni, ennek legegyszerűbb módja az online Erodiu-
mos foglalás, illetve a telefonközpont. Ha valaki nem 
talál szabad időpontot és sürgősnek ítéli az ügyét, fel-
tétlenül hívja a rendelői telefonszámot konzultáció mi-
att, és ha indokolt, adunk neki soron kívül időpontot.  

2.  A lázas, köhögős, izomfájdalmas, szaglásvesztett 
betegek nem kereshetik fel a rendelőt, kérjük, hogy 
ők minden esetben telefonáljanak!  

3.  Minden más nem sürgős esetben (pl. adminisztratív 
ügyek, stabil állapotú betegeknek szokásos gyógyszer 
írása, több hetes panaszok) kérjük, hogy NE telefonál-
janak, hanem elsősorban email-en vagy az Erodiumon 
keresztül küldjenek üzenetet. Az SMS, Viber, Messen-
ger stb. üzeneteket NEM olvassuk a rendelőben, eze-
ken kérjük, ne keressenek. 

4.  Ha valaki mégis komplexebb ügy miatt telefonon  
szeretne konzultálni, kérjen VISSZAHÍVÁST email-en 
vagy az Erodiumon/telefonközponton keresztül. Őket 
akkor tudjuk visszahívni, amikor nem épp beteget lá-
tunk el és nyugodtan tudunk beszélni. 

Gyermekorvosi rendelők szabályai

Kedves Szülők és Gyerekek!
A tömeges koronavírus megbetegedések miatt to- 
vábbra is szigorú eljárásrend szerint dolgozunk. 
1. Beteget csak időpontra tudunk fogadni!
2.  Kérnénk mindenkit, hogy elsődleges kommunikációs 

csatornának az emailt használják, mellőzzék az SMS, 
Viber és Messenger alapú megkeresést. Feltétlenül 
írják bele a gyermek nevét és születési dátumát az 
üzenetbe, az anyuka neve kevés információ. Nagy 
segítség, ha a szülő fotót küld  a gyermek torkáról-
manduláiról, és a bőrkiütésekről. Informatív lehet egy 
rövid hangüzenet vagy videó a köhögésről.

Telefonon csak nagyon fontos esetben  
keressenek!

3.  Az email alapján visszajelzünk, hogy elég-e telefonon 
beszélnünk vagy szükséges a rendelői megjelenés 
előre egyeztetett időpontban. 

4.  A gyógyszereket a felhőbe tesszük fel, kivétel ez alól az 
antibiotikumos orrcsepp és a „keverős" készítmények.

5.  Az igazolásért, táppénzes papírért, beutalóért  be kell 
jönni!

Elérhetőségek és rendelési idő a Közérdekú tudnivalok oldalán. ( 26. oldal)

Mikor költözik a Polgármesteri Hivatal a Linum Udvarba?  

A Linum bevásárlóudvar tervezésekor, 2016-ban önkormányza-
tunk előszerződést kötött a beruházó Vörösvár Invest Kft.-vel, 
az ingatlanon létesítendő irodaépület polgármesteri hivatalként 
való bérléséről, illetve az esetleges vétel feltételeiről. Ha ez a 
lehetőség megvalósulhatott volna, az igényes, XXI. századi felté-
teleket és méltó környezetet teremtett volna a házasságkötésekre, 
az ügyintézésre egyaránt. Büszke lehetett volna rá Nagykovácsi. 
A beruházás azonban az ismert okok miatt jelentős akadályokba 
ütközött, elhúzódó peres eljárások után kezdődhetett meg a ki- 
vitelezés.  A több évig tartó késlekedés azt eredményezte, hogy 
a 2016-ban még igen kedvező bérleti és vételi kondíciók 2020-ra 
jelentősen módosultak. A beruházó szerint az építési költségek 
az eredeti tervekhez képest olyan mértékben emelkedtek, hogy 
új ajánlatában mind a bérleti díjat, mind a vásárlási opciót a 2016-
os szinthez képest több, mint háromszorosára emelte.

A Képviselő-testület 2020. július 16-án azt a döntést hozta, hogy 
a település költségvetése nem bírja el ezt a terhelést, így eláll az 
Önkormányzat az új Linum Udvarban épülő irodaházba költözés 
lehetőségétől.  

Gyakran ismételt  
kérdések (GYIK)
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Mindannyian, akik itt lakunk Nagykovácsiban, ismerjük azt az érzést, mikor 
hazafele tartva végighajtunk a Nagykovácsi utat szegélyező fasor alatt, úgy 
érezzük hazaértünk, itthon vagyunk. Ez a gyönyörű fasor nyáron árnyékot 
vet az útra, télen védi az utat a hóátfúvásoktól.
Azt azonban évek óta látjuk, hogy a fasor elöregedett, sok fa teljesen 
kiszáradt. A 2014-es jégkár idején ezek a fák nagyon megsérültek, a 
leszakadó ágak miatt napokig el volt zárva a település. Tudtuk, hogy 
hamarosan eljön az idő, amikor ezek a fák már közvetlen életveszélyt 
fognak jelenteni ránk, autóval közlekedőkre, és ki kell vágjuk az elöregedett 
egyedeket.
2017 tavaszán egy közös bejárást tartottunk a Magyar Közút, 
az Önkormányzat, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Nagykovácsi 
Természetvédő Egyesület tagjaival, munkatársaival. Akkor minden 
résztvevő egybehangzóan kijelentette, hogy a nyárfasor menthetetlen, a 
fák kivágását záros határidőn belül meg kell valósítani. Ezeknek a nyárfáknak 
az élettartama sajnos igen rövid, ezért az új egyedek telepítésénél figyelni 
kell a telepítésre kerülő fák hasznos élettartamát, a növekedés ütemét, a 
különböző betegségekre való hajlamosságot.
Ebben az évben ezt a munkát már nem lehetett tovább halogatni. Az 
időjárás hamarosan hidegre fordul, gyakoriak lesznek a heves széllökések, 
hóterhelés, jegesedés, ami tovább terheli a már részben, vagy esetenként 
teljesen kiszáradt fákat. A hatalmas fákról leszakadó ágak, vagy a kidőlő 
fák közvetlen élet- és balesetveszélyt jelentenek az úton közlekedő 
járművekben tartózkodókra.
Ezért Nagykovácsi egyetlen be- és kivezető útjának, a 11104. j. országos 
bekötőút környezetének gondozását, a kiszáradt, életveszélyes fák 
kivágását kértük a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságától. Ennek 
alapján november elején kijelölésre kerültek a kivágásra szánt, teljesen 
kiszáradt, életveszélyes fák. A Hill Side lakópark és az NK-2 átemelő között 
34 darab fa kerül kivágásra, mely ott a teljes fasort jelenti. Ezen felül az 
Amerikai Iskola és az Erdészház között – a Budapest felé vezető oldalon – 
további 20 fa kerül kivágásra. Ez nem jelenti azt, hogy eltűnik a mindenki 
által szeretett fasor, hiszen még közel 30 hatalmas nyárfa marad az út 
mellett, amelyeknek az állapotát folyamatosan figyeljük, a szükséges 
gallyazásokról, kivágásokról a Közútkezelő a későbbiekben gondoskodik. 

Ahogy eddig is, ezután is a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival és a 
NATE-val együttműködve hozzuk meg ezeket a döntéseket, választjuk ki 
a kivágásra, majd a telepítésre kerülő fákat. A kivágásra ítélt fák helyére 
szeretnénk hosszú élettartamú, ellenálló, nagy árnyékot vető, honos 
fákat telepíteni, amelyek sok-sok éven át kísérnek majd haza minket a 
Nagykovácsi út mentén.

A fasor, ami hazavezet
Szemesy Barbara – alpolgármester

A NATÜ munkatársai nevében  
boldog, békés karácsonyt  
és eredményekben gazdag  

új esztendőt kívánok  
minden nagykovácsi lakosnak:

Kántor Ágnes
intézményvezető

Nagykovácsi 
Településüzemeltetési
Intézmény
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Önkormányzati hírek

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 2016 júliusa óta a katasztrófavédelem 
kijelölt kéményseprőipari szerve, közfeladatként végzi a kéményseprést. A 
természetes személyek ingatlanában, társasházakban és lakásszövetkezeti 
házakban működő több mint kétmillió égéstermék-elvezetőt 
magába foglaló ellátási terület folyamatosan növekszik. Várhatóan 
2025-re a lakossági szektorban az ország valamennyi településén a 
katasztrófavédelem veszi át a kéményseprőipari feladatokat.
A szervezet kéményseprői évente 17 megye 1 millió 602 ezer háztartásának 
biztonságáért dolgoznak, és csaknem 2 millió égéstermék-elvezetőt 
vizsgálnak meg. A társasházak rendszeres felülvizsgálata az érintettek 
kiértesítésével sormunkában történik, míg az egylakásos ingatlanban – 
jellemzően családi házban – élőkhöz a tulajdonosok kezdeményezésére, 
egyeztetett időpontban érkeznek a szakemberek. Természetes 
személyeknek a szolgáltatás ingyenes.
A gazdálkodó szervezetek számára a kéményseprőipari felülvizsgálatot 
nem a katasztrófavédelem végzi. A szolgáltatást egy kéményseprő cégtől 
kötelező megrendelni, szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, 
gázfűtést használóknak kétévente, és a megrendelt kéményseprésért 
fizetni kell.
A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a fűtésrendszer 
biztonságos működésének ellenőrzése, az esetleges problémák kiszűrése, 
a balesetek megelőzése. A vizsgálat során kívül-belül megnézik az 
égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, 
hogy a fűtés működéséhez van-e az adott helyen elég levegő, illetve 
biztosított-e a levegő utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből 
távozó égéstermék összetételét. Ha problémát tárnak fel, fontos, hogy 
saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról.
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntet- 
nie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett 
műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői 
készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles 
munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka 
elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, 
arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és 
a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a 
katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük 
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

A feladat ügyfélkapcsolati hátterét a kormányzati ügyfélvonalhoz 
kapcsolódó 1818-as, ingyenesen hívható call-center biztosítja és egy 
regisztráció nélkül működő, online ügyintézési lehetőséget kínáló honlap 
támogatja (www.katasztrofavedelem.hu/333/ugyfelszolgalat), illetve a 
szolgáltatást a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu e-mail címre 
küldött levélben is meg lehet rendelni.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. 
§ (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari tevékenységet az alábbi 
szervezetek végezhetik:
•  a kéményseprő-ipari szerv (katasztrófavédelem) végzi a tevékenységet 

a természetes személy tulajdonában lévő ingatlanban, mely nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, 
fióktelepeként, valamint a társasházakban, lakásszövetkezeti 
lakóingatlanokban;

•  a kéményseprő-ipari szolgáltató végzi a tevékenységet minden más 
ingatlanban, vagyis gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy olyan 
ingatlanban, amely gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, 
fióktelepeként van bejegyezve;

•  a még fennálló önkormányzati szerződés alapján működő kémény- 
seprő-ipari közszolgáltató végzi a tevékenységet a szerződésben 
meghatározott településeken valamennyi ingatlan tekintetében, a 
szerződés megszűnésének napjáig.

Kéményseprő-ipari tevékenységet kizárólag az a szolgáltató végezhet, 
melyet a székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, 
mint tűzvédelmi hatóság, nyilvántartásba vett. A nyilvántartás adatait az 
igazgatóság a honlapján közzé teszi.
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a BM OKF az 
igazgatóságok nyilvántartásainak adatai alapján ingyenesen és korlátozás 
nélküli hozzáférés lehetőségével, naprakészen közzéteszi internetes 
honlapján a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó szolgáltatók 
nevét, címét, elérhetőségét, működési helyét, ellátási területét. 
Nagykovácsi vonatkozásában ez 17 szolgáltatót jelent. (A településünkön 
szolgáltatni jogosultak névsora a www.katasztrofavedelem.hu/177/
kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa 
táblázat Pest Megye munkalapján, a Nagykovácsit feltüntető sorokban 
olvasható.) 

Amit a kéményseprésről tudni kell 
Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat

 Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó 
 megnevezése Elérhetőségei Ellátási kör

 BM Országos Katasztrófavédelmi  Törökbálint, Raktárvárosi út 1.  természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó  
 Főigazagtóság Gazdasági Ellátó Központ  tel: 1818 9.1-es menüpont levelezési szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként 
 Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu be nem jegyzett ingatlanok, társasházak,  
  www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu lakásszövetkezeti lakóépületek

 Kéményunió Kéményseprőmesterek Kft. 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 13. 6. em. 2.  ua. 
  Tel.: 30/224-5996  www.kemenyunio.hu  
  E-mail: kemeny@kemenyunio.hu 

 Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36.  ua.
  tel: 06 30/6750-629
  e-mail: okeszkft@gmail.com
  www.okeszkft.hu"  

 Tiszta Kémény Kft. 1108 Budapest, Kozma utca 7/B.  ua.
  +36 70/773-7758  
  info@tisztakemenykft.hu  
  www.tisztakemeny.hu  
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„Erről az évről majd utólag mindenkinek a vírus jut az 
eszébe, de sok millió magyar most, erre a 2-3-4 órára talán 
nem csak a sok szenvedésre gondolt."

                                           (Szalai Ádám, magyar válogatott labdarúgó)

Tökéletes mottó Szalai Ádám nyilatkozata, amit a fociválogatott idei 
nagyszerű szereplése után mondott. 
A NUSE edzők, játékosaik valami nagyon hasonlót éltek át itt kicsiben, 
Nagykovácsiban, sokszor láttuk a szülők arcán a meghatottságot, amikor 
focistáink néhány órára ünnepet varázsoltak a pályára ezeben a vészes 
hétköznapokban. Vártuk ezt az évet, csupa pompás programmal készül-
tünk, hiszen a hivatalos adatok szerint 10 évesek lettünk, valójában már a 
tizenharmadikat tapossuk, de aki jól figyelte eddigi híradásainkat, az ezt 
pontosan tudja.
Aztán az sem titok, hogy a vírus mindent felforgatott, online edzések, 
leálló félidős végeredményt hirdető bajnokságok és állandó egészségü-
gyi előírások vették át a főszerepüket a folyamatos játék, a felhőtlen 
öröm helyett.
Aztán szépen fokozatosan megtanultunk együtt élni ezzel a helyzettel, 
két csapatunk is bajnok (első) lett. Nem hagytuk magunkat, a rendkívül 
komoly óvintézkedések betartása mellett játszottunk, edzéseket hir- 
dettünk és újra mosolyt csaltunk a nagykovácsiak mindennapjaiba, nyári 
táborunk ismét kiválóan sikerült.
Augusztusban volt bennünk félsz, mennyien térnek vissza, sokan felad-
ják majd kérdeztük egymástól, aztán rövid idő alatt kiderült, nemhogy 
csökkent a létszámunk, hanem újabb fiatalok jelentkeztek, bizonyítva 
azt, hogy a tisztességes munka a rengeteg befektetett energia meghoz-
za a gyümölcsét! 
A NUSE 10 éve Nagykovácsiban igazi sikertörténet!
Augusztusban jött is az újabb érem, hiszen felnőtt csapatunk egy ku-
paezüsttel gazdagodott, tovább gyarapítva, a lassan három vitrinnyi 
díjainkat... Szeptembertől elindultak a bajnokságok és rengeteg ok volt 

az izgalomra, hiszen a felnőtt csapat osztályt váltott, újraalakulása után 
már a megye 3-ban indult. De feljebb lépett az U17 is, ők a Pest Megyei 
1. osztályban futottak ki a gyepre ezen az őszön. Az U15 pedig élete 
első nagypályás idényére készült, míg az U14-esek nagy része az első 
bajnoki pontvadászaton mutatkozott be. Aztán nem győztük kapkodni 
a fejünket, több olyan forduló is volt ősszel, amikor minden csapatunk 
győztesen hagyta el a játékteret, sőt kétszer is előfordult, hogy egy teljes 
hétvégén nem kaptak gólt a csapataink. Aki ismeri az utánpótlás focit, 
azt tudja, mennyi munka kell az ilyen eredményekhez.
A legkisebbek is vitézkedtek, két hazai rendezésű Bozsik tornán bizonyí-
tottak a büszke szülők előtt.
Aztán jött a második hullám, ami szerencsére nagyrészt elkerülte spor-
tolóinkat, ennek ellenére elérkezett a pillanat, amikor a Kormány óvintéz-
kedéseket vezetett be, ennek hatására mi is, és még sok megyei egyesü- 
let a bajnoki mérkőzések felfüggesztése mellett döntött. Tettük mindezt 
azért, mert ugyan a pályán minimális a fertőzésveszély, de az öltözőkben, 
a közös meccsre utazásokon szinte lehetetlen lett volna megfékezni a 
vírus terjedését.
Most itt állunk, és azt mondjuk, hogy a jubileumi évünk nagyszerűen 
sikerült, de tökéletes nem lehet a boldogságunk, hiszen bár a szabályok 
maximális betartásával tartunk edzéseket, de a mosolyunk csak akkor 
lesz újra felhőtlen, ha végre visszatér a normális élet és újra kizárólag a 
játéké lesz a főszerep. 
Persze egy évértékelő nem lehet teljes, ha nem tekintünk  végig a korosz-
tályokon, így hát tegyük meg:
U7-es korosztály Az idei szezonban sok új ifjú focista kezdett el nálunk 
focizni. Talán az eddigi legkisebb átlagéletkorral kezdtük el az edzéseket, 
a gyerekek az ügyes munkájukkal gyorsan fejlődtek. Az összes ősszel  
megrendezett Bozsik fesztiválon a többi csapat ellen mindig szép 
létszámmal lelkesen játszottak a focista csemetéink, de náluk még 
nincsenek feljegyzett eredmények, csak a tanuláson van a hangsúly.
U9-es korosztály Kemény ősz áll a srácok mögött, hiszen a vírus sajnos 
sok mindent megnehezített, de szerencsére vettük az akadályt. U9 óriási 
létszámmal jelent meg mindig az edzéseken, nem kis odaadással. Ez a 
Bozsik fesztiválon is megmutatkozott, hétről hétre egyre szebb játékot 
játszottunk, amivel kivívtuk az ellenfelek tiszteletét.

Jubileumi év  
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U11-es korosztály Különös és nehéz év volt ez online edzésekkel, foly-
tonos átszervezésekkel kezdődött. Egy valami nem változott egy perc- 
re sem: a 25-30 fős létszám és a foci szeretete. Ősszel nagy örömünkre 
„élőben" részt vehettünk a Bozsik tornákon, ahol idén egy erősebb cso-
portban szerepeltünk, ráadásul sikeresen. Mindenki sok játéklehetőséget 
kapott, amivel élt is, végighajtva a meccseket. Új edzőnk, Marci moso- 
lyogva mesélte, hogy a tornákon a legtöbbször elhangzott mondat az 
„Ugye, visszacserélsz minél hamarabb Marci?" volt. Ezt nevezem sport- 
élménynek! Ez a korosztály is szorgalmának köszönhetően nagyon jó 
úton halad.
U13-14-es korosztály Ebben a korosztályban kezdik megtanulni a srá-
cok, milyen is bajnokságban játszani. Legnagyobb probléma ilyenkor 
még a koncentrációval volt. Nagyon hullámzó a mérkőzésekre való 
mentális felkészültségünk. Ennek ellenére a csapat erősségét mutatja, 
hogy 6 mérkőzésen 5x győztesen hagyhatta el a pályát. A Pilisvörösvár 
elleni egyetlen őszi vereség miatt sem kell csüggedni, ha ilyen ütemben 
fejlődik a társaság, akkor tavasszal visszavágunk... 
U15-ös korosztály A tavaszi bajnoki cím után indult útjára a csapat az 
újabb megmérettetésnek. Ez a társaság már több mint másfél éve nem 
talált legyőzőre, erre méltán lehet büszke! Ugyanakkor az is látszódik, 
hogy nagyon megérződik, ha egy-egy játékos hiányzik, betegség vagy 
sérülés miatt. A 9 őszi mérkőzésen elért 7 győzelmen és 2 döntetlen után 
várjuk a fantasztikus tavaszi folytatást!
U17-es korosztály Mit lehet mondani? A másik tavaszi bajnokunk ősszel 
kemény fába vágta a fejszéjét egy roppant erős mezőnyben indult. A 
csapat sok elmaradt mérkőzése ellenére a bajnoki táblázaton előkelő 

pozícióban tanyázik, 1-2 pontra a dobogótól. Eddig jó, sőt 
nagyszerű, egyre férfiasabban, sokszor már felnőttesen 
gondolkodva, okosan játszva, igazi csapatként. Le a kalap-
pal. 
U19-es és Felnőtt korosztály Finoman szólva sem volt 
izgalmaktól mentes a felnőtt, és így a vele szorosan 
összefüggő ifi csapat 2020-as éve. A tavaszi szezonnak úgy vágtunk volna 
neki, hogy akár a feljutás is sikerülhetne, erre jött a vírus, berekesztették a 
bajnokságokat. Aztán nyáron a helyezésünk alapján mégis feljutottunk a 
megye III-ba; ahol aztán az ősz nem teljesen a reményeknek megfelelően 
indult, nehezen jöttek  az eredmények. Teltek a hetek, és lassan kezdett 
összeállni a csapat, feljebb is mozdult a tabellán. Nagy tiszteletet érde-
mel az ifi csapat, mely eredményessége sokszor attól függött, hogy épp 
melyik fiatalnak kellett feljátszani a felnőttbe, így a keret folyton válto-
zott. A lényeg talán mégis az, hogy lassan, de biztosan a korkülönbségek 
ellenére kiváló közösséggé kovácsolódik a csapat.  

Kellemes ünnepeket, 
viharfelhőktől mentes évet kívánunk!

Hajrá NUSE, hajrá Nagykovácsi!

Köszönjük a szurkolók (szülők) biztatását és segítőink támogatását!
Ha tetszett az írás, kövess minket Facebook csatornánkon, ahol a leg- 
gyorsabban értesülhetsz egyesületünk életéről!
Ha pedig már 5 éves, vagy annál idősebb vagy jelentkezz hozzánk focizni!
info@nuse.hu              tel: 06 30 857 3836                     www. nuse.hu

Fiatal kora ellenére Viczián Anna  
neve ismerősen csenghet olvasóink 
számára. Júliusban adtunk hírt 
arról a kimagasló tudományos 
elismerésről, amelyet ő és ku- 
tatótársa Halmos Zita nyert el a  
29. 2019/2020 évi Ifjúsági és 
Innovációs Tehetségkutató Verse- 
nyen, majd szeptemberben arról  
számolhattunk be, hogy Nagy- 
kovácsi Önkormányzata elismerő 
oklevélben részesítette Annát 
Államalapításunk ünnepének alkal- 
mával. A siker óta eltelt időszakról 
és az addig vezető útról kérdeztem 
Annát – a pandémia újabb hulláma 
miatti óvatosságból – egy online 
beszélgetés alkalmával.  

 
Harmadik díjjal jutalmazták azt az „Ebcsont beforr, avagy csontpótlás 
meglepő anyagokkal” biokerámia projektet, amelyben egy csont 
inplantátumot hoztatok létre. Hogyan kezdtél neki? Honnan jött az 
ötlet? 
Az egész kutatás talán az első fizika órán kezdődött a Baár-Madas 
gimnáziumban, ahol sikerült valami okosat mondanom, amire a 
tanárom Horváth Norbert tanár úr felfigyelt és óra után megkérdezte: 
„nincs-e kedvem matatni?” Ő vitt el Csillebércre, ahol a KFKI Fizikai 
Kutatóközpontban, velem hasonló érdeklődésű fiatalokkal együtt vettünk 
részt különböző kutatási projektekben, a legkülönbözőbb témakörök- 
ben. A témákat a tanárok hozzák és ők is osztják be a csapatokat, 
akik aztán együtt dolgoznak a feladaton. Az évek alatt Zitával több 
projektben is dolgoztunk együtt, így már ismertük egymást és jól tudtunk 
együttműködni.  
Jelenleg egyetemista vagy. Befolyásolta-e a választásodat a kutató 
munkád?  
Persze nagyon is. A BME fizika szakán vagyok első éves hallgató, és bár 
mindig is érdekeltek a természettudományos tárgyak, azért nem voltam 
benne biztos, hogy hosszú távon evvel szeretnék foglalkozni. Az első 
lökést már nagyon fiatalon kaptam a természettudományok irányába, 

amikor hatodikos koromban a szüleimmel és a testvéreimmel kimentünk 
négy évre Hollandiába, ahol egy angol nyelvű és az angol-szász metodika 
alapján működő iskolába jártunk. Itt már az első évben tanultuk azt a 
blokkot, amelyben kémiát, biológiát és fizikát tanultuk, ami meghatározó 
volt számomra.  
Mennyiben különbözik ez a rendszer a magyar oktatási szisztémától? 
A lexikális tudás mennyiségében mindenképpen, itthon sokkal többet 
kell tanulni, kint inkább a gyakorlatorientált oktatás a jellemző. A másik 
nagy különbséget a gyerekek és a tanárok motiváltságában éreztem, ez 
a holland iskolában nagyon magas szinten volt. Persze azért azt is el kell 
mondanom, hogy ez egy magániskola volt, ahová válogatott gyerekek   
jártak, akik már fiatalon is tudatosabban álltak a tanuláshoz.  
A családod részéről volt-e ellenállás, illetve mit szóltak ehhez a „fiús” 
szakhoz? 
A családom mindig nagyon támogató volt, soha nem erőltettek és 
nem is tiltottak semmit, se nekem se a két öcsémnek. Hagyják, hogy a 
saját utunkat járjuk és persze amikor szükség van rájuk, akkor ott állnak 
mögöttünk.  
Kicsit még a „fiús” szaknál maradva, az egyetemen nem ér hátrányos 
megkülönböztetés csak azért, mert lány vagy? 
Szerencsére ilyen még nem fordult elő, sőt kuriózumnak számítunk, mivel 
a 38 fős csoportomból csak 5-en vagyunk lányok. Néha az is előfordul, 
hogy pályázatokon külön lány díjakat is hirdetnek, hogy minél jobban 
ösztönözzék a hölgyeket a részvételben.  
Az idősebb generáció részéről sok kritika fogalmazódik meg a mai 
fiatalokról. Te hogyan látod a saját generációdat? 
Szerintem nem szabad és nem is lehet általánosítani, mert senki nem bír az 
általános igazsággal egy egész generációról. Azok, akikkel én érintkezem 
szinte kivétel nélkül nagyon tudatosak, és nagy erőfeszítéseket tesznek 
azért, hogy jó eredményeket érjenek el, legyen szó az érettségiről vagy 
arról hogyan képzelik el a jövőjüket. Azt gondolom mindig megvolt és 
meg is lesz ez a véleménykülönbség a generációk között, valószínűleg 
a mai idősebb korosztály is ugyanezt hallgatta akkor, amikor ők voltak 
fiatalok.  
Utolsó kérdésem hadd szóljon Nagykovácsiról és arról, hogy milyen itt 
élni tizenévesen? 
Az általános iskola első öt osztályát itt jártam és aztán ide költöztünk 
vissza Hollandia után. Én nagyon szeretek itt lakni, élvezem, hogy az 
utcánk végén ott az erdő, ahol apukámmal sokat kirándulunk. Persze picit 
messze vagyunk mindentől, de szerintem ez kezelhető és sok minden 
kárpótol azért, hogy kicsit macerás a bejutás a városba.

Tudóspalánta 
Ábrahám Móni
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Elmarad, zárt ajtók mögött kerül megrendezésre, más időpontra 
halasztjuk, stb. Tavasz óta sajnos szinte minden rendezvény 
és közösségi program kapcsán ezeket a szavakat halljuk. Nem 
történt ez másként az idei Összefogás napi hagyományos 
kolbásztöltő és sütő rendezvény alkalmával sem, amelyen 
ebben az évben immáron hatodik alkalommal emlékeztünk 
volna a jégkár okozta elzártságra és nehéz órákra. Az elmúlt 
évek képeiből válogattunk, hogy ezzel idézzük meg a vidám 
pillanatokat, kitartásra és ismételt összefogásra buzdítva 
minden Nagykovácsit! 

Összefogás napja 2020  
ELMARAD



Fotók: Köves Szilvia és Ábrahám Móni
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Nehéz volt ezt a mondatot bepötyögni, egy 
ötvenes éveit taposó, alkotó ereje teljében 
lévő emberről. Karcsi... mindenki így ismerte, 
pedig vérbeli művész és tanár volt. Az a fajta 
ember, aki nem akart föléd kerekedni, hanem 
ha nyitottságot tapasztalt, maga mellé emelt 
és szinte mindenkivel meg tudta találni 
a hangot. Elkötelezett lokálpatriótaként 
rengeteget tett Nagykovácsiban a közösségi 
kohézió fejlesztéséért. Orgonaművészként 
számtalan koncertet adott a Nagykovácsi 
templomban és dédelgetett vágya volt, 
hogy az orgona egyszer újra eredeti minőségében szólalhasson meg. Ha 
szükség volt rá, rendezvényeken más művészeket kísérni, mindig szívesen 
és készségesen állt rendelkezésre. 
Kortárs reneszánsz ember volt, sokoldalú érdeklődéssel. Jómagam azokat 
a koncertjeit élveztem leginkább, ahol volt módja a hallgatóságot „kézen 
fogni" és rövid előadással képbe helyezni a művet a korral, a szerzővel 
kapcsolatban. Ő maga így emlékezett arra, hogyan talált rá arra az ösvényre, 
amin egész életében haladt, tragikus halála pillanatáig. 
„1976 őszén új énektanár jött az iskolánkba. Odajött hozzám és 
megkérdezte: szeretnél megtanulni orgonálni? Miért ne! Ugyan addig soha 
nem is láttam orgonát, de izgalmasnak találtam az ötletet. A Tanárnő a téli 
szünet előtt elvitt a II. kerületi zeneiskolába, ahol egy alacsony, kedves bácsi 
meghallgatta, hogyan bolyongok Haydn szonátájában, majd azt mondta: 
januártól gyere! Aztán mentem. Nem voltam valami szorgalmas, focizni 
jobban szerettem. Amikor már felvettek a konziba, a Tanár úr megkért, hogy 
menjek el regisztrálni Egerbe, a bazilikai koncertjére. A néhai Kokits Zsigával 
álltunk ott ketten Jóska mellett. Nagyon jó koncert volt az ereje teljében 
levő Tanár úrtól. Addig még nem hallottam akkora orgonát! Elhatároztam: 
ha lehet, veszek egy lemezt, ami ezen a nagy hangszeren lett felvéve. 
Egy ilyet találtam. Egy szakállas úr volt az elején. A lemezen Schumann és 
Reger művek voltak. Számomra ismeretlenek. Schumanntól addig csak 
a „Szilaj lovas"-t és a „Vidám földműves"-t ismertem. A B-A-C-H fúgákba 
azonnal beleszerettem! A szerelem azóta is tart. Schumann az egyik nagy 
kedvencem.

A fent említett szereplőkből Gergely Ferenc lánya Andrea, a csodálatos 
Tanár, Kárpáti József, aki mindig azt sugározta, hogy orgonálni klassz dolog 
és csak teljes lelkesedéssel érdemes, Ella István, a szakállas úr, mind fontos 
szereplői annak, hogy szombaton Schumannt is játszom a Szt. Ferenc Sebei 
Templomban.
És persze még ott lesz a Rieger Orgonagyár gyönyörű hangszere a 19. század 
közepéről és C. Franck és Liszt Ferenc és persze Bach, aki mindig mindenhol 
ott van.
És persze én is ott leszek!
És Te?
(A magyar tanárnőm mindig mondta: „és"-sel nem kezdünk mondatot!
Sajnálom, de én szeretem!)"
A fenti sorokat egy koncertje beharangozójában írta. 
Karnagyként az Orpheus kórust vezette hosszabb ideig. Tanított a Veres 
Pálné gimnáziumban és a Járdányi Pál zeneiskolában.
Remek fotós is volt, privát egzisztenciáját fotó termékek kereskedelmével 
és fotó eszközök szervizelésével és javításával teremtette meg. Utóbbi 
tevékenységével szakmai körökben országos hírnévre tett szert. 
Szívszerelme volt a néhai Nagykovácsi SE. futball csapata is. Éveken át all 
round figurája volt az egyesületnek. Ha kellett a szövetségbe járkált ügyeket 
intézni, hosszabb ideig az ifi csapatot edzette társadalmi munkában és 
„természetesen" szinte minden meccsünkön jelen volt „varázs " optikájával. 
Idegenben, hóban, sárban, ködben, kánikulában. Az ellenfelek is örömmel 
kértek tőlünk Karcsi remek akció fotóiból...
Végül, aki magánemberként is ismerhette, mint jómagam, az tudja, hogy 
milyen önzetlen, segítőkész és rendkívül családcentrikus ember volt. 
Imádta a feleségét és négy fiát, nagyon büszke volt rájuk. A barátaira 
mindig szakított időt és figyelmet! Életemben nem nagyon találkoztam 
ilyen művelt, széles spektrumú lexikális tudással rendelkező, ugyanakkor 
rendkívül puritán emberrel. Felemelő, hogy több mint húsz évig a barátja 
lehettem. 
Nagykovácsi közösségét fájó veszteség érte keserűen korai halálával.
Sivárabb hely lett a világ nélküle...

Varga László

In Memoriam Kalocsay Károly

(5 rúd, kb. 75 dkg/db)
Tészta hozzávalók: 20 dkg margarin, 10 dkg zsír, 2 csomag vaníliás cukor, 
6 tojás sárgája, fél citrom reszelt héja, 5 dkg élesztő, 1 kg liszt, kb. 1 liter tej 
a dagasztáshoz.
A tojássárgáját a zsiradékkal jól kikeverjük, az élesztőt 1,5 dl langyos 
cukros tejben megfuttatjuk, és 1 kg lisztet hozzá szitálunk a masszához. 
Az egészet összekeverjük, és simára eldolgozzuk, megdagasztjuk és kb. 
2 óráig meleg helyen kelesztjük. 5 db cipót szaggatunk belőle, ismét 
kelni hagyjuk. Ha megkelt, kinyújtjuk a cipókat, a tölteléket egyenletesen 
rákenjük és feltekerjük. A végeket szorosan lezárjuk. Jól kizsírozott tepsibe 
rakjuk, és olvasztott zsírral megkenjük a tetejét, úgy, hogy a beiglik közé is 
csorgatunk a zsírból. Megszurkáljuk villával a tetejét, és tovább kelesztjük 
a tepsiben. 
Mielőtt a sütőbe rakjuk megismételjük a kenési műveletet. Forró sütőben 
45 percig sütjük. Amikor kivesszük, olvasztott zsírral még egyszer 
megkenjük a rudak tetejét, hogy puha legyen a beigli héja.
Töltelék hozzávalók:
1 kg mák vagy dió, 80 dkg kristálycukor, 4-5 db alma lereszelve, és egy 
marék cukorral margarinon megdinsztelve, őrölt fahéj, szerecsendió, fél 
citrom reszelt héja, 1 dl rum.
A finomra reszelt dinsztelt almával forrázzuk le a cukorral bekevert mákot 
vagy diót, és adjuk hozzá a fűszereket, majd a legvégén 4 tojás keményre 
felvert habját.
A massza úgy jó, ha puha, jól kenhető. Ha szükséges, langyos tejjel 
lazíthatjuk

Beigli (bejgli) recept  
ahogy Midi néni készítette:
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Hamarosan elérkezik karácsony ünnepe, melyet már bizonyára 
mindannyian nagyon várunk. Ezzel természetesen nem vagyunk egyedül, 
hiszen a világ körül sok helyen már szintén nagyban zajlik a karácsonyi 
készülődés. Az ünnepi hagyományok egy része mindenhol hasonlóképpen 
alakul, azonban bizonyos szokások országonként nagyon eltérőek is 
lehetnek.

Svédországban a karácsony gyakorlatilag már december 13- án, Luca 
napján kezdődik. Ilyenkor a lányok fehérbe öltöznek, és egy hétgyertyás 
koszorúval a fejükön viszik szüleiknek ágyba a reggelit. Szenteste a családi 
vacsora előtt szaunáznak, majd a vacsora után a hagyomány szerint 
mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket 
egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza.
Finnországban (ne feledjük, az „igazi” Télapó ezen a vidéken, Lappföldön 
lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor ők alszanak. 
A család karácsony előestéjén ünnepi ételeket eszik, amelyek nem más, 
mint rakott krumpli, lazac, sonka és rizskása. 24-én reggel a család körbeüli 
az asztalt, fahéjas tejberizst reggeliznek, amelybe egy szem mandulát 
rejtenek, s aki ezt megtalálja, nagyon szerencsés lesz a következő évben. 
A finnek ilyenkor az állatokat is megvendégelik, 24-én délben pedig 
Turkuban, Finnország régi fővárosában kihirdetik a karácsonyi békét, amit 
a rádió is közvetít.
Indiában a karácsony hivatalos nemzeti ünnep, annak ellenére, hogy a teljes 
népesség csupán 3 százaléka keresztény. Itt december 24-én kezdenek 
ünnepelni, és ez eltart egészen az új év kezdetéig. A kisebb településeken 
fenyőfa híján banán és mangófát díszítenek fel „karácsonyfaként”.
Ukrajnában a karácsonyfa díszei között megtalálható a műpók és a 
műpókháló is. Karácsony reggelén pókot találni a karácsonyfán a hiedelem 
szerint szerencsét jelent.
Japánban a panírozott sült csirkecombot tekintik az ünnepi vacsora 
főfogásának, melyet már jóval karácsony előtt elő lehet rendelni. Ennek 
a szokásnak a kialakulásában valószínűleg a KFC marketingeseinek is 

volt némi szerepe. A japánok a csirkecomb után egy finom karácsonyi 
tortával zárják az étkezést. A felkelő nap országában  piros színű 
karácsonyi üdvözlőlapot küldeni valakinek nagy udvariatlanság, ugyanis a 
gyásztáviratokat is ilyen színnel nyomtatják.
Ausztráliában van olyan település, ahol a Mikulás szörfön érkezik, sokan 
ugyanis a tengerparton töltik a karácsonyt. Az ausztrál hagyományok 
szerint a Miklulás szánját 8 kenguru húzza.
Venezuela fővárosában, Caracasban december 16-24. között reggelente 
lezárják az utcákat a motoros forgalom elől azért, hogy a lakosság 
nyugodtan eljuthasson a korai misére. Ezt nem is akármilyen módon 
teszik, a legtöbben ugyanis görkorcsolyával közelítik meg a templomot.
Oroszországban a Julianus naptár van érvényben, így a karácsony 
január 7-re esik. Az ünnepet egy böjt előzi meg, hogy aztán a 12 apostol 
tiszteletére rendezzenek egy 12 fogásos vacsorát.
Etiópiában is a Julianus naptár van érvényben, a karácsonyt január 7-én 
ünneplik, melyet hosszú ideig tartó böjt előz meg. A karácsonyi mise 
kora hajnalban kezdődik, a résztvevők hagyományos fehér öltözékben 
vonulnak a templomba. A vallásos ünneplést követően egy hokira 
emlékeztető játékot játszanak, melyről úgy tartják, hogy Jézus születésekor 
is ezzel múlatták az időt a pásztorok.

Karácsonyi szokások 
a nagyvilágból

Boldog Karácsonyt !
Frohe Weihnachten !

Oh du fröhliche, oh du selige, 
gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ward geboren: 
Freue, freue dich, oh Christenheit!

Örömteli, békés Karácsonyt, és az új esztendőben  
jó egészséget és sok örömet kívánunk minden itthoni  
és határon túli Nagykovácsinak.

Wir wünschen allen in und ausser Ungarn lebenden  
Kowatscher fröchliche und friedliche Weinachtszeit und 
für das neue Jahr Glück, Gesundheit und Freude. 

Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Kowach

Dr. Klein Ferenc elnök 

A kitelepített Kovácsiak képviseletében  
Mandl Péter, Pitz Péter és Mandl Mátyás  

Ebben az évben 
10. alkalommal 
készteti megállásra 
a Tisza István téren 
felállított betlehemi 
istálló az arra járókat. 
A kezdeményező 
német nemzetiségi 
közösség örömmel, 
nagy szeretettel, 
gondossággal teljesíti 
ezt a hagyományőrző 
feladatát.

A német ajkú sváb lakosság szokása volt falunkban:
Az adventi „Máriavendéglés” szokása népszerű volt, és azt több csoporttal 
is művelték. A csoportokat vezető asszonyok a december 14-én tartott 
esti ájtatosságon egy-egy Mária-képet vettek át a plébános kezéből, és 
azt Szentestéig, december 24-ig minden nap másik családhoz vitték 
tovább. A „Mária-kép otthonkeresése” a rászoruló szomszédság tevőleges 
megsegítésével járt együtt. (forrás: Greszl Ferenc: Groß-Kowatscher 
Heimatbuch)

Betlehem építés
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Számos nyelvben ismert a címbéli közmondás, melyet annak kifejezé-
sére mondanak, hogy amit meg kell tenni, azt legjobb azon melegében 
elvégezni, mert később esetleg már sokkal több erőfeszítést igényel. 
Nos, különösen igaz ez az inváziós fajok elleni védekezésre. Az idegen-
honos – eredeti elterjedési területéről szándékosan behozott, illetve 
véletlenszerűen behurcolt – fajoknak szerencsére csak körülbelül 10%-a 
lesz özönfaj új élőhelyén. Európában jelenleg mintegy 12000 idegen-
honos faj él. A globális biodiverzitáscsökkenésben szerepük meghatározó 
mértékű, közvetlenül az élőhelypusztítás után következik. Az özönfa-
joknak komoly kedvezőtlen környezeti, gazdasági és társadalmi hatásai 
vannak, gondoljanak csak pl. a parlagfűre vagy számos rovarkártevőre. Ez 
az írás ez utóbbiak egyikéhez kapcsolódik.
A nyugati dióburok-fúrólégy, vagy dió buroklégy (Rhagoletis completa) 
a fúrólégyfélék családjába tartozó karantén károsító. Világszerte a dió 
termesztését, annak növényvédelmét alapjaiban meghatározó kártevő. 
A diófélék (Juglans nemzetség) géncentrumából, az USA és Mexikó 
területéről származik. Európába az 1980-as évek elején hurcolták be; 
hazánkból pedig 2011-ben mutatták ki. Kedvező klimatikus viszonyok, 
tápnövényének széles elterjedtségének, tápnövény egyedeinek szétszórt 
elhelyezkedése és a későn ébredő növényvédelem egyaránt elősegítette 
nagyon gyors elterjedését.
E legyek szárnyfesztávolsága 8–10 mm, testük barnás alapszínű, feje 
sárga, tora sötét, egy sárga félkör alakú folttal a pajzsocskán. Az imágók 
július elejétől szeptember közepéig folyamatosan rajzanak, mely 
időszakban történik a tojásrakás. A nyüveik augusztus elején kelnek ki, 
s kezdenek táplálkozni a dió zöld burkában. Ennek következményeként 
kisebb diók fejlődnek, sok dió korán lehullik, s mivel a burok nem nyílik 
fel, mint normálisan, ezért sok dióbél megpenészedik. A talajra került diók 
héjából a piszkosfehér, kifejletten 6 mm hosszú nyüvek kimásznak, a ta- 
lajban bábozódnak és ott telelnek át.
Vegyszeres védekezés ellenük nagyon nehéz, kiskertekben szinte ki- 
vitelezhetetlen, mert az elnyúló rajzási időben kb. kéthetente kellene – a 
diófák nagy mérete miatt – speciális nagy teljesítményű géppel perme-
tezni. Különösen nehéz ez kiskertes környezetben, hiszen a fák nagyterü- 
leten szétszórva állnak, gyakran közterületen (melyre szinte senki sem 
tekint úgy hogy ott teendője lenne), továbbá a madarak gyakran szét- 
hordják a diókat, ezért a környező erdőkben is sok helyütt előfordul a 
növény. Ugye mennyire ismerős ez a helyzet, már értekeztem erről a Tá-
jolóban is a vadgesztenye-levélaknázó molylepke kapcsán.

A tett halála az okoskodás
Madách Imre Az ember tragédiájában írja ezt azon tanakodva, hogy 
leszakítsa-e a gyümölcsöt a tudás fájáról. Számomra nem kétséges, hogy 
a megfelelő tudást megszerezve kell célszerűen cselekedni. A kérdés az, 
hogy tudunk-e tenni valamit. Nos az interneten, a youtube-n és a közös-
ségi oldalakon nehéz a jó megoldást fellelni, de annál inkább találhatunk 
elképesztő sületlenségeket (persze nem csak ebben a témában). A skála 
a fák kivágásától a lehullott lomb és a diók elégetéséig terjed. Felejtsük 
el a diófák kivágását, hiszen a cipőt sem dobjuk ki ha koszos lesz, ha-
nem kipucoljuk, s maguknak a fáknak semmiféle károsodást nem okoz 
a nyugati dióburok-fúrólégy. A levelek megsemmisítése sem megoldás, 
hiszen a lárvák nem is kerülnek kapcsolatba a levelekkel, ráadásul az ége-
tés során sok dioxin keletkezik, mely az egyik legerősebb ismert méreg az 
élőlényekre.

Nézzük meg, mit is tehetünk valójában. A kisebb fák esetében érdemes 
a diót leverni, mielőtt azok maguktól lehullanak és a lárvák a burokból 
kimászva bebábozódnak a talajba. Ezt követően hántsuk le a dióburkot. 
Ehhez gumikesztyű erősen ajánlott, mert a burokban lévő juglon az egyik 
legerősebb növényi festék. A lehántott burokban lévő lárvákat elpusz-
títhatjuk, pl. egy vödörben leforrázva őket. A diót ezután erős vízsugár-
ral megtisztíthatjuk a lárvák tevékenységének nyomaitól. A dióburok 
légy nem károsítja a dióbelet! Nagyon fontos, hogy ezt követően a diót 
megszárítsuk, különben meg fog penészedni! Egyébként a mosás, majd 
a szárítás az ipari betakarításnak is részművelete. Sok száz megfeketedett 
dió megtörése után saját tapasztalatom alapján állíthatom, hogy csak 
nagyon kis hányadát (~1-2%) kellett kidobni.
A bábok számát pedig úgy csökkenthetjük, hogy a fák alá szeptembertől 
átmenetileg pl. egy lyukmentes nylon lapot terítünk, így a lehullott diók-
ból a lárvák nem tudnak a talajba húzódni, s bebábozódni. Persze a le-
hullott diót minél előbb érdemes a fenti kezeléseknek alávetni. Ezzel a 
következő évre könnyítjük meg a dolgunkat jelentősen.
A népességük csökkentésének másik módszere a legyek befogása. En-
nek egyik hatékony, bár messze nem tökéletes módja a Növényvédelmi 
Kutatóintézetben kifejlesztett PALZ Csalomon csapdák alkalmazása  
(http://www.csalomoncsapdak.hu). Ez két módszert kombinál, az egyik 
a csapda sárgás színe erős vonzó hatása, amit a fúrólegyeket csábító il-
latanyag egészít ki. A csapdára jövő legyek pedig beleragadnak egy 
műanyag lapra kent, levegőre nem száradó ragacsba. Ezeket a teljes  
rajzási időszakban (egy cserével) ki kell függeszteni a fákra. Kis közepes 
fák esetében egy, nagyobb fák esetében több csapda nagyon nagy  
mennyiséget megfog a legyekből. Noha nem tökéletes, de olcsó és biz-
tonságos módszer, ami erősen csökkenti a legyek számát.

Nyájimmunitás és a NATE
E Covid-os időkben oly sok mindenkiből botcsinálta járványszakértő 
lett, de talán kivételesen haszna is van ennek, mert így talán keveseb-
bet kell magyarázzuk a nyugati dióburok-fúrólégy járványszerű terjedé-
sének megelőzése érdekében, illetve a fertőzöttségének enyhítésére a 
most javasolt NATE kezdeményezést. Könnyen belátható, hogy ha csak 
kevés helyen védekezünk, akkor nem fogunk sikerre jutni, hiszen mindig 
lesz a környezetünkbe olyan „nem-kezelt” diófa, ami fertőzési gócként 
fog működni (néhány száz métert repülnek ezek a kis legyek). Tehát a 
feladat az, hogy készítsük el a település diófáinak térképét, hogy minél 
több helyen tudjunk beavatkozni. Ezért januárban elindítjuk a lakossági 
online felmérést a településen fellelhető diófákról, illetve a 2020-as évi 
fertőzöttségről. Egyszerű, néhány percet igénylő feladat. Arra kérünk min-
denkit, hogy segítsen majd ebben, hiszen csak együtt sikerülhet!
Őszintén remélem, hogy közös erőfeszítéseinknek eredménye lesz, s 
jövőre a diófák nemcsak jótékony árnyékot biztosítanak, hanem már nem 
lesz hiány a diós beigli otthon termesztett alapanyagából sem. Ennek 
reményében kívánok Áldott Karácsonyi Ünnepeket a NATE nevében!
További bővebb útmutatást majd megújuló honlapunkon (nate.hu) ta-
lálhatnak.

Invázió – 
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
Peregovits László NATE

Nyugati dióburok-fúrólégy imágója PALZ Csalomon csapdába ragadt legyek Dióburok fúrólégy lárvák által péppé rágott 
dióburok
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Nagykovácsi Általános Iskola

Tisztelet a bátraknak! 
Hosszú évek óta köszönthetjük 
Trencsényi Lászlót, az 1956-os Magyarok 
Világszövetségének ügyvezető elnökét, egykori 
Corvin közi szabadságharcost az október 23-i 
iskolai ünnepségeinken. Az idei tanévben nem 
láthattuk vendégül Laci bácsit, így otthonában 
köszöntöttük a Nagykovácsi Általános Iskola 
tanulói nevében az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 64. évfordulóján. Reméljük, 
hamarosan az iskolában is találkozhatunk.

Nagykovácsi Általános Iskola hírei

Továbbtanulási fórum a 8. osztályosoknak 
Ebben az esztendőben második alkalommal szerveztünk egy beszélgetést a nyolcadik 
osztályosoknak a továbbtanulásról. Erre volt diákjainkat hívtuk meg, hogy meséljenek 
a középiskolájukról a felvételi előtt állóknak. Idén sajnos ezt online felületen tudtuk 
csak megtartani. Ez lehetőséget adott arra, hogy hozzájuk közel állóktól, diáktársaiktól, 
szerezzenek információkat a középiskolákról. Meghallgathatták, hogy a környékbeli, 
nagykovácsiak által gyakran választott középiskolákban milyen a diákélet, milyen 
követelmények vannak, milyenek a középiskolás tanárok. Nemcsak az iskolákról esett 
szó, hanem a felvételi folyamatáról. Kaphattak jó tanácsokat, hogyan érdemes készülni 
az írásbelire és mire lehet számítani a szóbeli felvételin. Volt diákjaink szívesen tettek 
eleget a felkérésnek, örömmel és lelkesen osztották meg élményeiket. Köszönjük nekik! 
Remélem, hasznos volt mindenki számára.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny
„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de 
mindig meg kell tenni, amit lehet.”

Bethlen Gábor, Erdély fejedelme
Ezzel a jelmondattal köszöntötték idén a 
verseny szervezői a résztvevőket.
2020. november 6-án rendhagyó módon 
zajlott a Bolyai anyanyelvi csapatverseny. 
Egyedi, titkos csapatkóddal online oldották 
meg a feladatokat a versenyzők. Iskolánk  
8. c osztályából Andersen–Soós Emma, Holics 
Hanna, Torvaji Kinga és Meszlényi Attila Trójai 
falók nevű csapata a területi fordulóban 34 
csapatból a negyedik helyen végzett. Bár nem 
tudtak túl sok időt szánni a felkészülésre, így is 
nagyon szép eredményt értek el. Megtették, 
amit lehetett. Szívből gratulálunk nekik, és 
köszönjük kitartásukat! Gratulálunk felkészítő 
tanáruknak, Kakukné Lehreich Emíliának!

A magyar nyelv napja
Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította 
november 13-át a magyar nyelv napjává. Azóta 
a mi iskolánk is minden évben megemlékezik 
az 1844. november 13-án hozott törvényről, 
melynek értelmében a magyar nyelv vált 
hivatalos államnyelvvé.
Ebben az évben az iskola diákönkormányzata 
hirdette meg az osztályok közötti versenyt, 
melynek célja, hogy minél több ismeretet 
szerezzenek tanulóink anyanyelvünkről. A 7. b 
osztály bizonyult a legjobbnak, ám örömmel 
tapasztaltuk, hogy a többi osztály is sok 
érdekességet gyűjtött. 
Köszönjük a verseny megszervezését Mészáros 
Ildikó tanárnőnek és a Nagykovácsi Általános 
Iskola DÖK- csapatának.

A TESCO támogatásával megvalósult 
pályázatot sikeresen befejeztük. Sok szép 
tájjellegű, őshonos növényt ültettünk az 
udvar területére sok-sok szülői segítséggel! 
A gyerekek fogják gondozni a növényeket. 
Köszönjük a Nagykovácsi Gyermekekért 
Alapítványnak a pályázat koordinálását! 
Köszönjük Végh Dórinak a kerttervezést! 
Köszönjük a Latin Kertnek, Klauser Balázsnak 
és Ábrahám Csillának, az ISZSZ elnökének és 
Dér Viktória intézményvezető-helyettesnek a 
szervezést! Köszönjük a szülőknek, Fehér Imre 
intézményvezető úrnak és Meszlényiné Ritli 
Márta tanítónak az ültetést! 

Növényültetés az iskolában
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Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
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Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A Száva utcában a szülők és az óvónők még 2019-ben álmodtak egy 
nagyot... álmodtak egy olyan udvarról, mely alkalmas a gyerekek 
fantáziájának megmozgatására, a kreatív és sokszínű játékra, 
környezettudatos és kerti munkákra sarkall. Ez a kert otthont ad a 
madaraknak, bogaraknak, tündéreknek, manóknak és nem utolsó sorban 
a hozzánk járó gyerekek fülig merülhetnek a kalandokban.
A hosszas tervezgetés és ötletelés eredményeként tájépítész szülőnk 
(Borsodi-Horváth Kinga) rendezte a vadabbnál vadabb ötleteinket egy 
szép és harmonikus varázsvilággá. Hatalmas lelkesedéssel vetettük 
magunkat a munkába, szülők és gyerekek több hétvégén ástak, csiszoltak, 
csavaroztak, festettek és ültettek, ültettek... Mindezt saját forrásból.
A kisebb nagyobb felajánlások mellett, két család (Bartykowszki és Orbán 
család), látván elszántságunkat és lelkesedésünket, komolyabb felajánlást 
tett, így megvehettük a térköveket az épület mögé elképzelt terasz 
burkolásához. Eddigre cselekvési kedvünk híre elért fenntartónkhoz, 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatához, aki nem kis szervezés és 
anyagi hozzájárulás árán a teljes kivitelezést levezényelte, így idén ősszel 
már újabb álmunk vált valóvá. Napokig csak álltunk és csodáltuk... nem 
mertünk még rálépni sem.
Szerettünk volna egy nagy homokozót is, mert nincs is annál jobb, mint 
homokpogácsákat sütni, gombócokat gyúrni, esetleg várat építeni 
és alagutakat vájni! Hát, ha vágytunk rá, legyen: alig néhány nap alatt 
gondnokunk, Tóth Lajos és a Karajz család majd 100 m2-es homokozót 
varázsoltak a régi játékok faanyagából (juhé, újrahasznosítunk), Gönczék 
pedig pókokat megszégyenítő ügyességgel szőttek kötélből mászókát. 
Háló került a teraszra is, ha már tornatermünk nincs, legalább ott 
mozoghassunk biztonsággal. Köszönjük a Nagy-Sajz családnak.
Idén ősszel úgy éreztük, hogy a lendület alábbhagyott, a járványhelyzet 
egészen másra irányította a fókuszt. Néhány hete azonban újabb kapu 
tárult nagyra előttünk: a Tesco meghirdetett egy pályázatot melyben 
éppen ilyen álomszövőket támogatnak, mint mi. Nosza, rajta! Az Emmer 
családdal és az iskolával karöltve megírtuk a pályázatot!
...És nyertünk! Tegnap érkezett az örömteli értesítés, hogy 250 ezer 
forintot szavaztak meg nekünk az „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű 
kampányon.
Hát, lendülj újra munkába, Pendula! Vágyunk kerti utakra, sziklakertre, 
gyepszőnyegre, labdákra, hintára... köszönjük a hatalmas szárnyakat!

Álomszövő Pendula  
újra munkában

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

az alkonyi madarak énekéből fonjuk dalainkat…

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

Nagykovácsi Óvodásokért  
Óvodai Alapítvány

Számlaszám:
65700086-10116618

Köszönjük!
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Minden évben nagyon várjuk már, hogy 
elérkezzen a Márton napja.
Ilyenkor az egész óvoda közössége útra kel kis 
és nagy kezek egymásba fonódva az alkonyat 
titokzatos félhomályában, hogy kis lámpásaik 
fénye beragyogja a falut és felcsendüljenek az 
ismert vidám gyermekdallamok.
De most minden elmarad!!? Járványhelyzet! 
Az nem lehet, hogy idén csak az elmúlt évek 
emlékei maradjanak kis óvodásainknak. 

Játszunk és kalan- 
dozzunk az óvo- 
dában!
És megálmodtunk 
egy közös vidám 
kalandtúrát az óvo- 
da udvaron, amivel 
ebben a nehéz 
helyzetben is vidám  
perceket tudunk kö- 
zösen átélni ápol- 
va ezzel a szép 
Márton napi hagyo- 
mányunkat. A játékos 
vetélkedő elemei 

az udvaron ki- 
alakított külön- 
böző játékterü- 
leteken zajlot- 
tak. Minden kis  
állomással, fel- 
adattal a Márton 
napjának ha- 
gyományait, da- 
lait, dalos játé- 
kait, mondókáit 
idéztük fel.

Mindenhez felhasználva óvodás gyermekeink 
képzelő erejét, zenei ismereteiket, krea- 
tivitásukat és az együtt játszás erejét, ami  
minden csoportban összeforrasztja egység- 
gé olvasztja a Kispatak Óvodásokat hagyo- 
mányaink által.

Libasorban járunk kelünk... Márton napját ünnepeljük

A muzsika hangja 
Az őszi ünnepkör jeles napjai közül a Mihály 
napi vásárt és a Márton napi lámpás felvonulást 
várják legjobban a gyerekek. A vásári forgatag 
idén sajnos nem valósulhatott meg, a Márton 
napi lámpás felvonulás megszervezése is 
nagy fejtörést okozott, hogyan tehetnénk 
különlegessé a körülményekhez képest. Az 
őszi szünet után Szutyejev Gomba alatt című 
meséjét dolgoztuk fel a Levendulásokkal, és 
ehhez kapcsolódva készítettük el kis gombaház 
lámpásainkat. Az esti sétára izgatottan készültek 
a gyerekek, Szabó Orsolya intézményvezető 
örömmel kísért bennünket Nagykovácsi utcáin. 
A Kaszáló utcán végig sétálva énekünkre sok ház 
ablakából kukucskáltak ki kíváncsi tekintetetek. 
Majd a Lombos utcán, Nagyszénás utcán át a 
Puskin utcába, a „gitáros” ház elé vezetett utunk, 
ahol csodálatos ünnepi fények és egy nyitott 
ablak várta a gyerekeket. Tóth Sára, Rumy 
Balázs és Csetverikov Iván mesés koncerttel 
varázsolta el a Levendula csoportot, kedvenc 
dalaink csendültek fel és töltötték meg élettel az 
elcsendesedett utcát. A szülők sem maradtak ki 
a meglepetésből, élő közvetítést láthattak a zárt 
facebook csoportunkban. A muzsika hangjait 
szívünkbe zárva indultunk vissza vidáman 

az óvodába, majd kis lámpásával tért haza 
mindenki, hogy Márton napi vacsorája közben 
büszkén mesélhessen Márton legendájáról, esti 
sétánkról és a meglepetés koncertről.

Horváth-Meszes Bettina
óvodapedagógus – Levendula csoport

„Többek között azért is szeretjük a Levendula 
csoportot, mert Betti, Reni és Ancsa nagyon sok 
programot szervez a gyerekeknek, ahonnan 
mindig feltöltődve, nagyszerű élményekkel 
gazdagodva térnek haza. A tavaszi karantén 
óta sok mindenről le kellett mondanunk, 
de örülünk, hogy Bettiék ennek ellenére is 
próbálnak kreatív megoldásokat találni, hogy 
a gyerekek mindennapjait színesebbé tegyék. 
Nagy örömmel készültünk a Márton napi házi 
muzsikára, és úgy tűnt, hogy a gyerekek is 
élvezettel énekelték a dalokat a hideg ellenére 
is!”

Tóth Sára Rebeka – Levendulás szülő
„Levendulás szülőként hozzászoktunk már, 
hogy gyermekeink igazi tündérmese részesei 
nap mint nap. Különösen szeretjük azokat 
az alkalmakat, mikor mi felnőttek is kicsit 
belecsöppenhetünk ebbe a mesevilágba. 
Ezért is sajnáltam, hogy az élet most felülírt 
sok közös programot, de a legfontosabb, hogy 
egészséges maradjon mindenki. Márton napjára 
az oviban lelkesen készültek a lámpások, a 
libás énekek repertoárja az egész családnak 
bővült, mert az ovis élmények idén már duplán 
érkeznek haza. Eljött a lámpás felvonulás 
napja. Kicsit izgultam, vajon milyen lesz ez az 
idei. Egészen más lesz a hangulat, mint mikor 
Nagykovácsi összes óvodása és szülei együtt 
sétál és énekel zenekari kísérettel. Egyszer csak 
jelzett a telefonom: ÉLŐ KÖZVETÍTÉS. Azonnal 
bekapcsoltam, és amit láttam, egyből mosolyt 
csalt az arcomra. A gyerekeink ott álltak a fénylő 

kis lámpásaikkal Iván gitáros háza előtt, ahol Ő 
és a csoportunk egyik zeneművész anyukája 
és apukája a kitárt ablak mögött egy igazi kis 
Márton napi koncertet adtak elő, a gyerekek 
pedig énekeltek. Mi szülők pedig otthon a 
melegben hallgathattuk ezt a csodás előadást. 
Ezt gondoltam akkor: megtehették volna, hogy 
lemondják a programot, de megint a gyerekeink 
boldogsága volt a fontosabb és óriási, hogy ezt 
így megvalósították. A Levendulás gyerekeknek 
valódi tündéreik vannak! Köszönjük Betti, Reni, 
Ancsa, Orsi néni, Iván, Sára, Balázs...”

Kovács Barbara – Levendulás szülő

Márton nap több szemszögből a Levendula csoportban

Molnárné Váradi Erzsébet és Kolozsvári Anna Krisztina óvodapedagógusok, Vackor csoport

Libanóta, libasorban:  
Nincs szebb madár mint a lúd, 

nem kell néki gyalogút... Márton napi kalandtúra és képkereső

Libás képkirakóKislibák libasorban
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Kedves Olvasóink, kedves Látogatóink!
G. Furulyás Katalin  
Ez az év teljesen máshogyan alakult, mint ahogy el tudtuk 
képzelni. Terveztünk, szerveztünk aztán áthúztuk, újrakezdtük 
máshogyan. Aztán megint újra, az új előírások szerint. Bezár-
tunk, majd amint lehetett kinyitottunk. Nyáron ugyan nagyren-
dezvények nem voltak, de legalább a könyvtár nyitva lehetett. 
Most megint máshogyan próbáljuk kiszolgálni az olvasókat. 
Reméljük, a sok változás dacára maradnak szép emlékeink a 
2020-as évről. Megpróbáltunk sok apró, kisebb programot 
szervezni, kihozni a karantén időszakból valami jót is. Abban 
bízunk, mindenki egészséges marad vagy meggyógyul, elmú-
lik a járvány és újra együtt lehetünk, a sokadalom újra öröm 
és nem veszélyforrás lesz. Ezért dolgozunk. Terveink szerint a 
jobb idők eljövetelekor újra zsúfolt lesz az Öregiskola minden 
terme, szólhat benne a zene, foroghatnak a táncosok, verse-
nyezhetnek a pingpongosok, repülhetnek a darts nyilak, nyíl-
hatnak az új kiállítások, várhatjuk az írókat, költőket az olvasó-
terembe, legyenek jövőre szép, új találkozásaink, egymással 
és a kultúrával! Áldott, békés ünnepet kívánunk! Egészséges, 
boldog új évet! 

Könyvtári hírek
G. Furulyás Katalin – Illés Gabriella – Magyar Judit
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2020 augusztusa igencsak kedvezett a gardróbürítéseknek, így amikor 
az Öregiskola közzétette a Klubzsák a Közösségekért néven futó 
ruhagyűjtési programját, a használatból már kivont ruhákat tartalmazó 
zsákok gyorsan megindultak a nagykovácsi családoktól a Kossuth Lajos 
utca felé. 8 munkanap alatt mintegy 400 zsáknyi tiszta, jó állapotú és il-
latú ruhaadomány halmozódott fel az Öregiskola termeiben, raktárában 

és kertjében. Bárhova néztünk, 
mindenhol újrahasznosításra 
váró cipők-ruhák-táskák terem- 
tek! Az elszállítás, és egyben 
mérlegelés napján elképedve 
vettük tudomásul, hogy fel-
hívásunkra 2450 kg ruha gyűlt 
össze!
Azt követően, hogy néhány, 
a közösségi szolgálatot épp 
nálunk teljesítő középiskolás 
segítségével a ruhazsákos hal-
mok bekerültek egy teherautó-
ba, a történet két szálon futott 
tovább:
1. a mintegy 2,5 tonnányi 
ruhát a ruhagyűjtésnek ezt a 
formáját megálmodó Sulizsák 

Kft. egy textilválogató üzembe szállította. Az üzemben a ruhákat és a 
cipőket egyesével átválogatták, szortírozták, osztályozták és feldolgoz-
ták, majd bálázták. Ilyen formában jelentős részük exportálásra került. A 
fajtára és szezonra válogatott daraboknál fontossá vált azok minősége, 
tehát elsődleges helyüket az újrahasználatban találták meg. Az ily módon 
nem használható darabok pedig géptisztító rongyként, ipari alapanyag-
ként kerültek újrahasznosításra.
2. a Sulizsák Kft. a ruhákért cserébe 122.000 Ft támogatást utalt át az 
Öregiskola számlájára. Ezen a ponton újabb fordulatot vett a történetünk, 
hiszen álmunkban sem gondoltuk, hogy 6 számjegyű lesz ez az összeg! A 
program meghirdetésekor az volt a tervünk, hogy játékvásárlásra fordítjuk 

a gyűjtésből befolyt támogatást, így alapozva meg azt a sakk-, kártya-, 
társasjáték-gyűjteményt, amelyet látogatóink szabadon használhatnak az 
intézmény területén. Na, de érdemes-e elaprózni ezt a komolyabb össze-
get, vagy inkább ruházzunk be valami értékesebb, Nagykovácsi közös-
ségeit szintén szolgáló tárgyba? Az utóbbi mellett döntöttünk, így egy 
kültéren és beltéren is használható pingpongasztalra esett a választásunk. 
Az Öregiskolában működő mintegy 30 klub/kör/közösség összejövetelei 
közül a Kriesch György által alapított Pingpong Klub szerdai „foglalkozá-
sa” szép példája annak, hogyan játszhatnak egymással és egymás mellett 
a különböző generációk tagjai. Ez persze viszont csak akkor jöhet létre, ha 
van hozzá elég pingpongasztal! Ezen a gondon igyekeztünk segíteni az 
asztal megrendelésével.
A pingpongasztal időközben már meg is érkezett az Öregiskolába, és 
néhány ügyes kezű, közösségi szolgálatos diákunk már össze is szerelte 
azt. A koronavírus-járvány sajnos eddig akadályt gördített az asztal 
felavatása elé, de szívből reméljük, hogy hamarosan ez is megtörténik, 
legkésőbb a Nagykovácsi Pingpong Klub 3. születésnapján, azaz 2021. 
februárjában! Abban is reménykedünk, hogy a következő év kegyes lesz 
hozzánk, és megtarthatjuk azokat a szokásos kültéri rendezvényeinket, 
így pl. a Varázskastélyt, ahol szintén jó szolgálatot tehet az új pingpong- 
asztalunk.
Köszönjük minden kedves nagykovácsi családnak, hogy ruhaadományán 
keresztül hozzájárult az Öregiskola kínálatának gazdagításához!

Klubzsák a Közösségekért 
avagy 2450 kg-nyi használt ruha pingpongasztallá való  
átváltozásának története

Dienes Beáta, művelődésszervező

Adventi meseablakok – felhívás rajzpályázatra
Kedves Gyerekek!

Az idei Adventben is megelevenednek az Öregiskola ablakai, melyekben négy héten át  
egy-egy mesét, regényt idézünk meg képekkel, tárgyakkal, jelképekkel.  

Szeretnénk, ha velünk játszanátok és kitalálnátok, melyik ablakban melyik mesét rejtettük el! 
Ha megfejtettétek, melyik mesére gondoltunk, rajzoljátok le a négy közül  

a ti kedvenc mesétek egy jelenetét!
A mese, regény címének megfejtését folyamatosan várjuk az Öregiskola FB-oldalán  

az adott hét meseablakának fényképe alatt. 
A helyes megfejtők között minden héten kisorsolunk egy mesekönyvet.

A rajzokat pedig 2021. január 15-éig várjuk a konyvtar@nagykovacsi.hu e-mail-címen  
lefotózva vagy dobjátok be őket egy borítékban az Öregiskola postaládájába. 

Alkotásaitokat megosztjuk a Facebookon, ahol a legtöbb szavazatot kapott rajz  
közönségdíjat nyer, és mi is megjutalmazzuk az általunk legjobbnak tartott alkotást  

egy Öregiskola-díjjal.  
A beérkezett művekből – ahogy tavaly is – márciusban kiállítást rendezünk.

A művek hátára írjátok vagy írassátok rá a neveteket, korotokat,  
és - a kapcsolattartás miatt - édesapátok/édesanyátok e-mail címét.

Szép adventi készülődést és boldog karácsonyt kívánunk! 
Az Öregiskola munkatársai
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Bezárt ajtók mögött is tevékeny, Nagykovácsiban élő művészeket kerestünk meg, érdeklődtünk, 
hogy telnek a napjaik, hogy élik meg a bezártságot, vannak-e új alkotásaik, előadásaik, ötleteik. Művészbejáró 7.

Diószeghy Tünde, Dienes Beáta

VLADÁR CSABA képzőművész 
Ez embert próbáló 2020. 
esztendőnk előtti „békeév" 
december 19-én jött meg 
az első hír az új járványról. 
Ezen a napon a Biblia 365 
Igéjét rajzzal és lelkészi 
levéllel bemutató készülő 
könyvemet egészítettem 
ki egy Brueghel mesternek 
emléket állító rajzzal (vla-
dar-pandemia1).
Még meg is fordult a fejem-
ben, hogy nem túlzás-e a 
vészt jósló apokaliptikus 
hangvétel. Sajnos az Idő, a 
történések beigazolták a 
balsejtelmet. 
Egy idáig példátlan vész-
terhes élethelyzetbe kerül-
tünk, amely mindenkire ha-
tással van és ezek alól senki 
sem tudja kivonni magát. 

Akit művészi talentummal ajándékozott/vert meg az Isten – azt különösen 
sújtja a kötelességérzet, hogy alkotásaival segítsen, üzenjen a világról a 
világnak.
A képzőművészet szavak nélküli nyelve a jelkép, a szín a forma a kom-
pozíció és az üzenet, névjegye a cím. 

A befogadónak, a cím és a mű összhatásának értelmi és érzelmi megfejté-
sével – a művész „néha az összeomlás határán egyensúlyozó, néha lelkesítő 
segítségével" –, de egyedül kell értelmeznie olyan örök jelképeket, mint: 

Üdvözlettel: Vladár Csaba képzőművész, ma, 2020.11.23.
A pontos dátum azért (is) fontos, mert ma sem tudja senki megmondani, 
hogy mit hoz a holnap.

Tanár úr, Lajos bácsi
többnyire így szólították, így szólítot-
tuk. Idén, december 18-án van születé-
sének 110. évfordulója. 
Sokan talán már csak a tiszteletére 
alapított díj, az önkormányzat által 
évente átadott elismerés címadójaként 
ismerik. Minden évben nagy öröm, 
hogy kiosztásra kerülnek a Szatmári-dí-
jak, elismerve egy faluban élő, dolgozó 
pedagógus munkáját, aki a szűken vett 
szakmai tevékenységén túl sokat tett 
Nagykovácsi kulturális életéért. 
Amikor a díj alapítását kezdeményez-
tük az vezérelte a testületet, hogy 

megmutathassuk azt a szemléletet, értékként kiemelve, amelyet Tanár úr 
képviselt, természetesen nevének-emlékének megőrzését is célul tűzve. 
Szatmári Lajos sírja a nagykovácsi temetőben, a tanítók sírkertjében, a  
ravatalozó mögött található.
Tanár úr Taktaharkányban született, minden életrajzában kiemelte, hogy 
a Rákócziak egykori birtokán. Édesapja az I. világháború áldozata lett, 
ötévesen már árva volt.  Édesanyja erős kitartásával nevelte testvéreivel 
együtt, így kezdte iskoláit. A jófejű, szorgalmas diák polgári iskolába, majd 
a Sárospataki Tanítóképző Intézetbe került. A klasszikus mobilitási csa-
tornát jelentő tanítóképzőben igazi jó helye lett. Elismerték tehetségét, 
szorgalmát. 1932-ben Györgytarlóra kerül tanítónak. A tanult fiatalember, 
aki ekkor, jegyezzük meg, 22 éves, a tanyán egy 70 tanulóból álló osztatlan 
iskola tanítója lett, a tanyasi négyszáz lelkes cselédség egyetlen kulturá-

lis, mit is lehetne mondani erre, maradjunk Lajos bácsi szófordulatánál, 
munkása lett. A rádió, amit első keresményeiből vett, a gazdaság egyetlen 
kommunikációs felülete volt, azon keresztül, Tanár úron keresztül jöttek a 
hírek a tanyára. 
Aki láthatta azokat a vázlatfüzeteket, amelyekkel Szatmári Lajos az óráin 
dolgozott, egy egészen különlegesen kidolgozott, aprólékosan, nyugal-
masan kezelt világba láthatott bele. 
1944-ben a behívó nem tűrt halasztást, a háború esztelensége akkor már a 
tanítóknak sem kegyelmezett. 1946-ban, hadifogság után kerülhetett haza 
Sárospatakra. A hadifogságban sem tagadta meg önmagát, Tábori Stúdiót 
szervezett, ahol ugyanazt tette, mint egész életében mindenhol, tanított. 
1957-ben, a gyermekei továbbtanulását segítve kérte áthelyezését Pest 
megyébe, így került Nagykovácsiba. Megyei vezető szakfelügyelő lett, 
nyugdíjazásáig megtartva a tárgyait a helyi iskolában. 
Nyugdíjazása után is minisztériumi feladatokban működött közre és foly- 
tatta megkezdett helytörténeti munkáit. Nagykovácsi helytörténetírásá- 
nak Szatmári Lajos egy meghatározó alapköve lett. Kötetei alapvetésként 
szolgálnak: a református közösség történetének összefoglalása, a helyi 
óvoda  históriájának megírása nagy fejezetet jelentett, de Nagykovácsi tör-
ténetének rövid leírása is mérföldkő lehetett, első hazai írásos dokumen- 
tumként megjelenő helytörténeti munkaként.
Tudományos tevékenységét elismerve, erre nagy szeretettel rámutatva,  
engedjük meg azt a lokális színt is látszani azok számára, akik nem ismer-
hették őt, mára ez a réteg Nagykovácsi lakosságának jelentősebb része, 
hogy vannak tanítványai, ma már nagyapa korban ugyan, de jó egészség-
ben, akik diákkori becenevét ő adta. Aligha lehet szebb bizonyíték arra, 
hogy komolyan gondolta, emberekkel-személyiségekkel foglalkozik. 
Szerencsém volt ismerni őt, egyik elsőként megjelent helytörténeti füze-
tében ifjú kartársaként említett a dedikációjában, büszke vagyok rá. Sokan 
emlékszünk rá nagy szeretettel, a megemlékező írás Réthy Mária, az egykori 
(helytörténettel foglalkozó) kolléga gondoskodó segítségével jött létre. 
Emlékezzünk meg róla érdemben, tisztelettel!
Nagykovácsi, 2020. december 18. 

Szatmári Lajos (1910–2005)
G. Furulyás Katalin

az utolsó vacsora üres asztala –  
CONSUMMATUM EST / BEVÉGEZTETETT #09"

a „természet, mint Isten önarcképe  
– FELHŐVITORLÁS #47"

a „szabadság vitorlásai – EXANIMATIO  
ET RELIGIAO / FÉLELEM ÉS HIT #61", 

a kiutat kereső keresztyén alapér-
tékek: - EGO SUM PANIS VITAE /

ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE #64 
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Diószeghy Tünde

KALOCSAY KÁROLY ORGONAMŰVÉSZ EMLÉKÉRE 
Sajnos őt már nem tudom megkérdezni, ebben a helyi művészeket meg-
szólaltató sorozatban, hogyan teltek napjai a bezártság idején, csak azt 
tudom, milyen értékeket teremtett Nagykovácsi művészeti és közösségi 
életében. 
Kalocsay Károly, Karcsi 
Amióta ismertem nem csupán, mint művészt, hanem egy nagy tudású, de 
egyszerű, szerény, másokon mindig segítő, a családját nagyon szerető em-
bert tisztelhettem benne. 
Irigylésre méltó, a hallgatóságát lebilincselő módon előadó, elméleti és 
gyakorlati tudása a zenetörténet, a zeneirodalom, az orgona világában 
való jártassága rendkívüli volt.
A zene világában járatlan, kevésbé képzett érdeklődő közönséget is 
magával ragadta, amely nem csupán a hangszer megszólaltatásával, 
hanem az előadott darabokhoz fűzött zenetörténeti csemegék lelkes 
előadásával is könnyen zeneszeretővé varázsolta a jelenlévőket. 

Magas színtű szakmai tudása, amely min-
denkit lenyűgözött, párosult a zene és az 
orgona, mint hangszer iránti alázatával, 
mély lelki tartalommal, ami minden 
előadásában jelen volt.
Kórusvezetőként is mindig magasra tette 
a mércét, a hangképzésre nagy gondot 
fordítva, minden egyes kórustagból 
megpróbálta a tőle telhető legjobbat 
kihozni. Kórusa egykori tagjaként, én is 
sokszor csodáltam mennyi erőt, időt, energiát fordít – sokszor kemény, 
de mindig építő kritikával –, a kórustagok fejlődése és a kórusmű igényes 
egyedi megszólaltatásának érdekében. Természetesen a kóruspróbákon is 
nagyon sok ismeretet nyújtott az éppen szóban forgó műről, szerzőjéről, 
az egész korszakot átölelő kulturális kalandozásban lehetett részünk. 
A fotóművészet területén és fotóműszerészként is a hazai fotós szakma 
sokak által ismert, jeles alakja volt. 
A Nagykovácsi Művészeti Napok, adventi koncertek alkalmával – ame- 
lyeknek elmaradhatatlan résztvevője volt – amikor éppen nem az ő or-
gonajátékát hallgattuk, rögtön a fényképezőgéppel a kezében láthattuk, 
amint megörökíti a rendezvény többi közreműködőjét, eseményeit.
Az Öregiskolában rendezett önálló fotókiállításán és több alkalommal a 
helyi művészek csoportos tárlatán való részvétele alkalmával is megör- 
vendeztette képeivel az érdeklődőket.
Mindig lehetett rá számítani. Mindig jött, ha hívtuk, nem csak muzsikálni, 
fényképezni, hanem ha fizikai munkáról, vagy a közösséget, barátokat, 
ismerősöket segítő bármilyen tevékenységről volt szó, akkor is jött és 
önzetlenül segített.
Jelenléte már most hiányzik. Az advent közeledtével immár hagyományos 
adventi koncerten sem hallgathatjuk többé orgonamuzsikáját és nem 
mondja, amit mindig válaszolt, ha hívtuk, hogy „természetesen megyek, 
ott leszek.”
Nagyon sokan szerették, mint művészt, mint barátot, mint családapát. 
Személyében egy rendkívül értékes, pótolhatatlan embert ismerhettünk 
meg és veszítettünk el, túl fiatalon és túl hirtelen. 

Művészbejáró sorozatunkban, sajnálatos módon,  
Nagykovácsi művészeti életében meghatározó szerepet játszó  
művésztől kell búcsút vennünk

Művészbejáró

Karácsony közeledtével már mindenkinek az ünnepi asztalra kerülő 
menün járnak a gondolatai. A klasszikusok mellé egy nem annyira ismert 
receptet osztok meg veletek, remélve, hogy minél többen kipróbáljátok 
ezt a nagyon különleges és ünnepi kacsa ételt. 

Káposztával töltött kacsa
Hozzávalók:

1 db fiatal kacsa megtisztítva megmosva 
30 dkg édeskáposzta megpárolva 
20 dkg darált sertéshús  
1 db zsemle beáztatva 
3 db egész tojás 
1 tk. majoránna, só, bors ízlés szerint 
4-5 kanál olvasztott sertészsír.

Elkészítés: 
A párolt káposztát a darálthússal, a kinyomkodott zsemlével, a tojásokkal 
és a fűszerekkel alaposan összegyúrjuk, majd az előkészített kacsa 
hasüregébe töltjük. Ezután cérnával összevarjuk a bőrt és kívülről 
megsózzuk. Zsírral kikent tepsibe helyezzük 
és kevés vizet aláöntve közepesen meleg 
(kb. 140 fok) sütőben az olvasztott zsírral 
locsolgatva ropogósra sütjük. 
Krumplipürével vagy héjában sült krumplival 
tálalhatjuk

Gasztro sarok
Bihari Ferenc
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Kérjük, továbbra is támogassa  
a Fejér György  

Nagykovácsi Szociális Közalapítványt.
A támogatásra jogosultak többek között:

– a válságban lévő nagykovácsi emberek  
és családok;

– nagykovácsi munkanélküliek;
– a társadalom perifériájára szorult  

nagykovácsi emberek;
– hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett 

nagykovácsi gyermekek és fiatalok.
Számlaszám: 10200823-22221915-00000000
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Közérdekű tudnivalók

Anyakönyvi hírek

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

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

Tanácsadási időben beteget nem tudunk fogadni, 
kizárólag egészséges tanácsadás,és oltás történik. 
FONTOS! Kérünk mindenkit, hogy a rendelési idő  
vége előtt 30 perccel jelenjen meg a rendelésen!

2020.12.12-én szombaton dr. Jakab Erika  
szabadságon lesz.

Helyettese dr. Kordé Izabella, aki 8-10 óra között rendel.
2020.12.21-22 között dr. Kordé Izabella szabadságon lesz.

Helyettese dr. Jakab Erika, aki a saját rendelési idejében 
várja a betegeket.

2020.12.23-12.29 között dr. Jakab Erika szabadságon lesz.
12.29-én, kedden dr. Kordé Izabella 8-11 óra között 

rendel.
Helyettese dr. Kordé Izabella, aki a saját rendelési  

idejében várja a betegeket.

2020.12. 30-31 között dr. Kordé Izabella  
szabadságon lesz.

December 31-én, csütörtökön dr. Jakab Erika 8-10 óra 
között rendel.

Áldott karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk!

dr. Jakab Erika és Dajka Edina
dr. Kordé Izabella és Fábos Katalin

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

Dr Sorbán András december 21-23.
Dr. Solynóczky Katalin   december 28-31.

Dr. Koltay Angéla december 30-31
között szabadság miatt nem rendel.

A szabadságon lévő orvos betegeinek a recept- 
igénylést a nagykovacsirendelo@gmail.com-ra  kell 
elküldeni, ami mindennap este 7-ig a felhőbe kerül.

Minden emailre a teljesítésre vonatkozóan  
válasz érkezik.

Helyettesítés: az aznap reggel rendelő orvosok a 
saját rendelési idejükben és saját rendelőjükben 

fogadják a szabadságon lévő orvos betegeit.
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!

PÉNTEKI RENDELÉS IDEJE:
december 4.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Kádár-Németh Krisztián
december 11.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Solynóczki Katalin    
december 12.   
  8–12-ig Dr. Solynóczki Katalin    
december 18.   
  8–12 és 15–19-ig Dr. Sorbán András
december 24-25.  Munkaszüneti nap
december 31.   
  8–12 Dr. Sorbán András
  15–19-ig 
  telefonos ügyelet Dr. Kádár-Németh Krisztián
2021. január 1.  Munkaszüneti nap

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
Október

Dorka, Martin
November

Kamilla Fanni,  
Olivér és Benedek (ikrek)
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Pár hónappal ezelőtt nyitotta meg 
kapuit a Livinum Borpatika a Tisza István 
téren, a korábbi patika épületében. 
Mikor először beléptem a boltba, már 
tudtam jó helyen járok. A natúr színű 
polcok – amiken ízléses elrendezésben 
várják a borkedvelő vásárlókat a 
finom nedűk a világ minden tájáról, a 
mennyezeten látszó gerendák, a csillogó 
hűtőpult telis-tele finomságokkal – 
azonnal megragadják az ember szemét. 
E havi ismeretlen ismerősünk Zsigmond 
József a Livinum Borpatika tulajdonosa. 

Józsival korábban sokszor, sokféle témában beszélgettünk, egy-egy 
finom pohár bor mellett. Ezen alkalmak során világossá vált, hogy ő egy 
olyan ember, aki jól érzi magát a bőrében, szereti a társaságot, szívesen 
tesz a közösség érdekében. Egyik beszélgetésünk során derült ki, hogy 
az ő családja is egy rövid időre elköltözött Nagykovácsiból, azonban 
hamarosan visszahúzta őket a szívük. Idén novemberben pontosan 20 éve 
költözött ide feleségével. Előtte hosszú évekig Ausztriában dolgozott, de 7 
év után úgy döntött, hogy keres egy békés, nyugodt helyet a családjának. 
Két gyermekük már itt született Nagykovácsiban. 
Évekkel ezelőtt megvették az akkor még gyógyszertárként üzemelő 
épületet, amit felesége vezetett. Azonban a vásárlói igények változásával 
együtt rájöttek, hogy egy patikának nagyobb helyre, nyitott polcos 
eladótérre van szüksége, ezért a patikát új épületbe költöztették. És ekkor 
adódott a kérdés, hogy mi legyen a régi patika épületével? Egy ismerőse 
félig vicces tanácsára találták ki, hogy borpatika legyen. Józsit mindig is 
érdekelték a borok, a borkultúra, a finom ételek. Így született a döntés, 
hogy – összekötve a kellemest a hasznossal – egy finomságok kicsiny 
boltját nyitnak Nagykovácsi főterén. 

A tulajdonos szívvel-
lélekkel viszi az üzletet, 
hiszen fontosak számára 
az emberi kapcsolatok, 
szeret emberek között 
lenni, emberekkel fog- 
lalkozni. Nem utolsó 
sorban új munkahelyeket 
teremtett egyetemista 
fiatalok számára. Három  
lány és egy fiú fogadja 
a vásárlókat kedvesen, 
mosolygósan. Kínála- 
tukban megtalálhatjuk a hazai és külföldi borvidékek remek borait, 
lekvárokat, szörpöket, krémeket. Emellett kóstolják meg az olasz, francia és 
spanyol sajtokat, sonkákat és egyéb felvágottakat, a görög olajbogyókat. 
Vendégségekre szívesen készítenek össze ínycsiklandó hidegtálakat és 
finom borokat. Térjen be a boltba, kóstolja meg a finomságokat Biztosan 
nem fog üres kézzel távozni! 
És hogy mi volt a visszaköltözés oka? Íme a személyes történet: „Soha el 
nem tudtam volna képzelni, hogy az ember örülhet annak, hogy valamijét 
– pláne egy kocsiját – ellopják.  Nos velem ez 10 esztendeje megtörtént.  
Ugyanis az elmúlt 20 év alatt volt másfél esztendő, amikor személyes 
okok miatt elköltöztünk Nagykovácsiból.  Rövid külföldi tartózkodás után 
Mátyásföldön laktunk a 16. kerületben, családom ott nagyon jól érezte 
magát, nem nagyon akartak visszaköltözni Nagykovácsiba, csak engem 
húzott vissza nagyon a szívem.  Nem tudtam őket rábeszélni egészen addig 
a napig amikor feleségem autóját fényes nappal ellopták a Kerepesi úton. 
Estére megvolt a döntés: költözzünk vissza a biztonságos Nagykovácsiba!”

Ismeretlen ismerősök – Livinum Borpatika
Szemesy Barbara – alpolgármester



Népes családunk van és nagyon szeretjük egymást. 
Nekünk az ünnepet az együttlét jelenti, a közös ebéd  
a „tavalyinál is finomabb húslevessel", a közös  
énekléssel, hosszú beszélgetésekkel. Nem ajándékozunk 
mást, csak ezt, az együttlétet. 
Az idei évben másként lesz. Nem fogunk egy asztalhoz  
ülni, és nem fogunk a karácsonyfa mellett együtt 
énekelni. Egymás iránti tiszteletünk és szeretetünk felül 
fogja múlni a szokásokat és azt a belső türelmetlen-
séget, hiszen enélkül nem karácsony a karácsony. 
Advent ideje a befelé fordulásé. Nehéz év áll  
mindannyiunk mögött, a világ mögött.  
Csendesedjünk el és bírjuk el a csendet most. 
Kívánok békességet, elfogadást, csendet és szeretetet.

Kósa Emő, képviselő

Már mindannyian tudjuk és látjuk,  
hogy ez a karácsony más lesz. Talán egy kicsit segít  
visszatérni a karácsony igazi jelentéséhez.  
Most csendben, szűk családi körben ünnepelünk,  
odafigyelünk egymásra és hálát adunk,  
hogy egészségesek szeretteink. Ez a járvány megtanít 
minket arra, hogy értékeljük amink van, örüljünk  
az apróságoknak, szeressük az életünket.  
Mindenkinek áldott,  
békés ünnepeket és jó egészséget kívánok! 

Szemesy Barbara alpolgármester

Minden évnek van karácsonya. Furcsa most elképzelni, 
de a háborús éveknek is volt.
Nagy szerencse ez, mert édesapám 1940 decemberében 
születetett, tulajdonképpen karácsonykor.
A 2020-as év egy nehéz év. Ennek az évnek is kell, hogy 
legyen karácsonya.
2020 karácsonyán bátran vegyük az erőt onnan,  
ahonnan nagyananyáink, anyáink vették.
Mert a karácsony, az karácsony. Diót kell darálni,  
a mákot is elő  kell készíteni, be kell dagasztani  
a kalácsot, meg kell, legyen  hal és sok finomság.  
Méz és mézeskalács. Csillag-, alma-, pólyásbabaforma, 
bármit varázsolhatunk. Azt mondják teljesül,  
amit megformázunk. Akkor most nekiállok…
Nagyon boldog karácsonyt mindenkinek!

G. Furulyás Katalin képviselő 

Úgy nőttünk fel, hogy mindig azt hallgattuk,  
azt tanultuk, karácsonykor semmi más nem fontos,  
csak hogy együtt legyünk. Napjainkban értjük meg 
igazán, mit is jelent ez pontosan. Felmenőink, akik 
megéltek komoly nehézségeket, világháborút, mindent 
megtettek, hogy továbbörökítsék az ünnepi együttlét 
értékét. Tegyünk ehhez mi is hozzá, akikkel együtt  
ünnepelünk érezzék, hogy az idő, amit velük töltve nekik 
adunk, kifejezi a megbecsülésünket: nemcsak jelenlét, 
igazi figyelem. Igyekezzünk örülni, mindennek ami van! 
Akinek csupán a távolság miatt fáj szeretteinek hiánya 
a fa alatt, gondoljon arra, hogy még ölelheti őket, élnek, 
figyelhet rájuk. 
Mindannyiunknak kívánom, hogy épségben legyünk túl 
ezen a lelket és testet próbáló időszakon és köszöntsön 
ránk új reménnyel, új tervekkel a jövő! 
Boldog Ünnepeket kívánok! 

Nagy András képviselő

A letűnt és a jelen kultúrák hétköznapjait  
az ünnepnapok teszik változatossá A mi életünkben már 
számtalan esemény barázdálja a megszokásokat, szinte 
minden nap jeles nap lett, de a legmeghittebb  
ünnepünk továbbra is a karácsony.  
2002-ben második gyermekünket Regőt vártuk,  
amikor novemberben ide költöztünk a majdnem kész 
házikónkba, ahol a hiányzó csempéknél, a leendő  
függönyöknél sokkal fontosabb volt az első  
karácsonyfánk illata és soha nem volt olyan felemelő  
és meghitt ünnepünk, mint akkor. Ebben a szürreális  
évben, 2020-ban is sokkal fontosabbnak gondolom,  
hogy Szent Este a fát kik állják körül, kikre gondolunk  
és kikre emlékezünk, mint az, hogy mi van a fa alatt.  
Kívánom, hogy minden Nagykovácsi lakosnak,  
mindannyiunknak adjon a Teremtő békét  
és egészségben gazdag gyertyafényes karácsonyt. 

Fegyveres Fiskál Gábor alpolgármester

A változás nem mindig rossz, de sokszor kényelmetlen  
és nem láthatjuk előre, hogy pozitív vagy negatív  
irányba befolyásolja az életünket. Idén minannyian 
számtalan változáson mentünk keresztül  
és most egy olyan Karácsony áll előttünk, amely újabb 
kihívásokat tartogat számunkra. Legyünk bizakodóak, 
koncentráljunk a lényeges dolgokra és azokra,  
akik a legfontosabbak számunkra, és ne aggódjunk  
feleslegesen azon, amin nem tudunk változtatni.  
Békés ünnepeket mindenkinek!

Ábrahám Móni szerkesztő 

„Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen, 
élő irgalmadat terjeszd ki fölénk, 
jöjj el hát Istenem, nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el gyermekarcú Isten szállj közénk.”

Tegzes Endre képviselő

Még gimnazista koromban hallottam egy  
verset és már sokadik éve ez a kis részlet  
hordozza magában számomra a karácsony 
üzenetét, így ezzel szeretnék a nagykovácsiaknak 
örömben gazdag ünnepi készülődést kívánni:
„Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony!”

Springer Bence képviselő


